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RESUMO

A origem comum de princípios ativos
medicinais e aleloquímicos de plantas no
metabolismo secundário sustenta a hipótese
do potencial alelopático de plantas
medicinais. O capim-limão (Cymbopogon
citratus (D.C.) Stapf), planta com amplo uso
na medicina popular e vasta inserção no
mercado mundial, ainda é pouco conhecida
quanto ao potencial alelopático. O picão preto
(Bidens pilosa L.) é uma importante planta
infestante de culturas anuais, principalmente
no Centro-Sul do Brasil, cujo intenso controle
com produtos químicos incentiva à busca por
novas estratégias. Este trabalho visou avaliar
o efeito alelopático de diferentes extratos de
capim limão sobre germinação e crescimento
inicial de picão-preto e de alface. Nos ensaios
in vitro, aquênios (25) distribuídos em placas
de Petri, em B.O.D., receberam extrato seco
(50 % e 33 %, autoclavados e não
autoclavados) e tintura (50 % - T 1:1 e 33 % -
T 1:2) de capim-limão. Nos ensaios in vivo,
aquênios (50) semeados em bandejas de
poliestireno expandido (com Plantmax®),
receberam T 1:1 e T 1:2 e álcool 35% (A35%).
Os resultados obtidos indicaram que as
tinturas foram inibitórias in vitro e in vivo, e os
extratos secos reduziram o IVG de ambas às
espécies.
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ABSTRACT

Allelopathic effect of Cymbopogon
citratus extracts on Bidens pilosa and

Lactuca sativa

 The common origin of medicinal active
compounds and allelochemicals from secondary
metabolism in plants supports the hypothesis of
the allelopatic potential of medicinal plants.
Lemongrass (Cymbopogon citratus (D.C.)
Stapf), a plant vastly used in the popular
medicine and with great relevance on world-wide
market, is still little know in relation to its
allelopathic potential.  Beggar ticks (Bidens
pilosa L.) is an important weed on annual crops,
mainly in the Center-South region of Brazil, where
the intensive control using chemical products
encourage search for new strategies. This work
aimed to evaluate the allelopathic effect of
lemongrass extracts under different forms on the
germination and initial growth of beggar ticks
and lettuce. To tests in vitro, achenes (n = 25)
placed on Petri dishes and kept in B.O.D., were
applied: dry extract (50 % and 33 %, autoclaved
and not autoclaved) and tincture (50 % - T 1:1
and 33 % - T 1:2). In the in vivo tests, achenes (n
= 50) sowing in trays of expanded polystyrene
with PlantmaxÒ received T 1:1 and T 1:2 and
alcohol 35% (A35%). The results indicated that
the germination speed index (IVG) decreased
by application of dry extracts, and the tincture
had inhibitory effects in vitro and in vivo.

KEY WORDS: lemongrass, allelopathic,
weeds, handling.
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INTRODUÇÃO

O picão preto (Bidens pilosa L. – Compositae/ Asteraceae), uma das infestantes mais
sérias das lavouras anuais e perenes do Centro-Sul do país, é também relatada como medicinal.
Possui pouca competitividade como planta individual, contudo, formam grandes populações e
são capazes de reduzir rendimento de grãos de soja em até 2% (Carmona & Bôas, 2001). O
método de controle mais utilizado para sua eliminação é o químico, pois o controle mecânico
favorece o surgimento de uma nova população rapidamente, devido à alta eficiência da espécie
na formação de banco de sementes no solo (Ferreira et al., 2007). O capim-limão (Cymbopogon
citratus (D.C.) Stapf), planta medicinal da família Graminae/ Poaceae, originária da Índia, é
uma planta cespitosa, formadora de touceiras e amplamente distribuída por vários países
tropicais. Suas propriedades medicinais são muito conhecidas popularmente, sendo o chá
das folhas utilizado como calmante, fortificante, antigripal, analgésico, contra reumatismo, febre,
tosse, dores diversas e alterações digestivas (Gomes & Negrelle, 2003).

O interesse por controle mais racional das plantas daninhas, aliado à redução de
impactos negativos sobre a natureza e o homem, tem incentivado estudos sobre alelopatia
(Ferreira et al., 2007). Alelopatia refere-se a qualquer efeito direto ou indireto, benéfico ou
maléfico, que uma planta ou microrganismo exerce sobe outro indivíduo a partir de substâncias
liberadas no ambiente (Mano, 2006). Devido a origem comum dos princípios ativos das plantas
medicinais e dos aleloquímicos no metabolismo secundário atribui-se propriedades alelopáticas
a essas plantas (Periotto et al. 2004).  Portanto, a alelopatia pode ser compreendida como
uma ferramenta em potencial e que dispõe de apelo ambiental, utilizando-se um vegetal no
controle de outro (Deuber, 1992). Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito alelopático de
extratos hidro-alcóolicos da planta medicinal Cymbopogon citratus in vitro e in vivo sobre
germinação e crescimento inicial de Bidens pilosa e Lactuca sativa.

MATERIAIS E MÉTODOS

Aquênios da planta daninha picão-preto (Bidens pilosa L.) foram coletados na área
cultivada da Unidade de Apoio a Pesquisa (UAP) do campus da UENF na cidade de Campos
dos Goytacazes, RJ, em dezembro de 2007 (tintura in vivo), agosto de 2008 (tintura in vitro e
extrato seco), acondicionados em sacos de papel e mantidos em geladeira. Como planta-
teste, utilizou-se aquênios de alface (Lactuca sativa L.), cultivar “Babá de Verão” (Manteiga –
Toop Seed

®
) obtidas no comércio local. Para obtenção dos extratos, folhas de capim-limão

(Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf), colhidas de cultivos na UAP de uma única touceira, no
campus da UENF, em março de 2006, após pesagem e secagem em estufa de ventilação
forçada de ar a 40ºC até peso constante, foram rasuradas com o auxílio de uma tesoura (cerca
de 2 cm) e armazenadas em saco plástico.

Obtenção dos extratos

Os extratos foram obtidos na forma de tintura (T) e extrato seco da tintura (ES). Para
obtenção da T verteu-se álcool de cereais 70% sobre folhas secas e rasuradas de capim-
limão (127,46g), mantidas em maceração no escuro por sete dias, seguindo-se a filtração em
papel de filtro tipo K. Os tratamentos foram obtidos pela diluição da tintura:água deionizada
nas concentrações 50% ou 1:1 v/v (T1:1) e 33% ou 1:2 v/v (T1:2).
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A partir da evaporação total da fase líquida de 100 mL das tinturas (50% e 33%)
obtiveram-se os ES, dos quais 50 mL foram submetidos à esterilização em autoclave gerando
o tratamento ES autoclavado (AC) a 1 atm, durante 15 minutos e 50 mL não foram autoclavados
gerando o tratamento ES não autoclavado (NAC). O pH e a condutividade elétrica dos extratos
foram verificados e corrigidos quando encontrados valores não apropriados.

Teste com tintura e extrato seco in vitro

Aquênios (25) das espécies foram dispostos em placas de Petri (9 cm de diâmetro)
com papel de filtro tipo K e receberam no primeiro dia 2 mL dos tratamentos: T nas concentrações
50% (1:1 v/v) e 33% (1:2 v/v); ES nas concentrações 50% (NAC e AC) e 33% (NAC e AC),
utilizando-se água como controle (AG), totalizando sete tratamentos e cinco repetições por
tratamento. As características avaliadas foram: porcentagem de germinação (G%), Índice de
Velocidade de Germinação (IVG), altura da parte aérea (AA) e comprimento de raiz (CR). O
experimento seguiu o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), sendo os resultados
submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade.

Teste com tintura in vivo

Aquênios (50) das espécies foram semeados em bandejas de poliestireno expandido
com 200 células contendo substrato Plantmax®, em casa de vegetação, coberta com sombrite
50% e plástico transparente, localizadas na UAP (CCTA/UENF). Os tratamentos consistiram
em T nas concentrações 50% (1:1 v/v) e 33% (1:2 v/v), álcool de cereais 35% (A35) e água
(controle), que foram aplicados no volume de 3 mL sobre as células cultivadas, apenas no
primeiro dia, totalizando quatro tratamentos com três repetições por tratamento. As
características avaliadas foram: porcentagem de emergência (E%), Índice de Velocidade de
Emergência (IVE), altura total de plântula (AT) e altura da parte aérea (AA). O experimento
seguiu o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), sendo os resultados submetidos à
análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Teste com tintura e extrato seco in vitro

Os tratamentos com T (50% e 33%) inibiram 100% a germinação in vitro de alface e de
picão-preto em relação ao controle, indicando que a concentração dos extratos não alterou os
seus efeitos alelopáticos. Os tratamentos com ES reduziram a G% de alface em relação ao
controle, indicando efeito alelopático dos extratos, entre os quais, o maior e o menor efeito
corresponderam, respectivamente, a ES1:1 AC e ES1:2 NAC, enquanto ES1:2 AC e ES1:1
NAC não diferiram dos dois primeiros (Figura 1). Diferente da alface a G% de picão-preto foi
favorecida pelo tratamento ES1:1 AC que obteve a maior média e foi considerado
estatisticamente igual ao controle, a menor média foi encontrada no tratamento ES1:1 NAC
em relação aos tratamentos ES1:2 NAC e ES1:2 AC, que não diferiram entre si e do controle.
Esse resultado demonstra que o processo de esterilização dos extratos influenciou de forma
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positiva a G% do picão-preto. Os tratamentos ES1:1 AC, ES1:2 AC, ES1:1 NAC e ES1:2
NAC reduziram similar e significativamente o IVG da alface em relação ao controle. O IVG do
picão preto foi igualmente reduzido por ES1:2 NAC,  ES1:1 NAC e ES1:2 AC em relação ao
controle (AG) e ao ES1:1 AC, que não diferiram entre si, indicando que ES1:1 AC estimulou
IVG de picão (Figura 2). O processo de esterilização dos ES influenciou a G% de maneira
oposta em ambas às espécies, onde a maior G% para o picão-preto foi sob o ES 1:1AC e a
menor G% para o alface foi com o mesmo tratamento, enquanto o IVG foi reduzido em ambas
as espécies em relação ao controle, indicando que a atividade alelopática varia com as
espécies, como também observado por Ferreira et al. (2007). Ferreira et al. (2007) avaliando
o efeito alelopático do extrato etanólico de duas espécies medicinais (Eucalyptus citriodora e
Pinus elliottii) verificaram que a G% das sementes de picão-preto diferiu estatisticamente do
controle quando utilizado o extrato de E. citriodora, enquanto não houve diferença para a G%
das sementes de alface utilizando o mesmo extrato. A maior altura da parte aérea das plântulas
de alface foi propiciado pelo ES1:2 NAC, não diferindo de ES1:1 AC, ES1:2 AC e AG, os
quais não diferiram de ES1:1 NAC, que propiciou a menor altura da parte aérea das plântulas
(Figura 3). Efeitos alelopáticos sobre a germinação ou o desenvolvimento da planta são
manifestações secundárias de efeitos ocorridos a nível molecular e celular inicialmente sobre
estes mecanismos, que correspondem a alterações que mesmo podendo ser pontuais, podem
alterar rotas metabólicas inteiras em função dos vários controles fisiológicos do tipo “feedback”
(Ferreira & Áquila, 2000). Neste sentido, o estádio de domesticação das espécies pode ser
um fator importante para entender o seu comportamento antagônico neste ensaio. O picão-
preto é uma espécie não domesticada encontrada ainda em estado silvestre, possuindo
algumas características como a dormência, que lhe confere certa rusticidade em relação às
sementes de alface que já foram amplamente estudadas e melhoradas ao longo dos anos.
Apesar das espécies pertencerem a mesma família (Asteraceae) e possuírem o mesmo tipo
de semente (na verdade um fruto - aquênio), o picão-preto possui um tegumento mais espesso
ao contrário da alface que praticamente apresenta sua semente nua.

Teste com tintura in vivo

Os tratamentos com tintura 50% e 33% reduziram a E% e o IVE de ambas as espécies
em relação ao controle (Figura 4 e 5). A altura da parte aérea das plântulas de alface foi
favorecida pela tintura 50% e reduzida pela tintura 33% (Figura 6), enquanto para o picão-
preto, os tratamentos não diferiram. O IVE de alface e de picão também foi reduzido,
respectivamente, pelos tratamentos T1:2, T1:1, A35 em relação ao controle (AG). Considerando
que as tinturas foram às mesmas, a E% das plântulas no ensaio in vivo poderia ser atribuída à
evaporação do álcool do extrato para o meio ambiente, ao contrário do observado no ensaio
in vitro com total ausência de G%, possivelmente, porque as placas de Petri foram mantidas
fechadas, não possibilitando a eliminação do álcool do sistema.

Embora os ensaios de campo possam sofrer reações devido ao substrato, oscilação
de temperatura ou fotoquímica, entre outros (Ferreira & Áquila, 2000), o comportamento quanto
à emergência e à velocidade de emergência das espécies foi similar ao observado para teste
de germinação no ensaio in vitro, indicando possível causa comum do efeito alelopático. Souza
et al. (2002) afirmam que o processo de extração utilizando álcool possibilita maior concentração
ou presença de princípios ativos do que outras formas de extração, como por exemplo, a
aquosa (muito utilizada).
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O presente ensaio utilizou o extrato na forma de tintura, pois outros tipos de extratos
(infuso, hidrolato, óleo essencial) foram testados em ensaios preliminares, contudo os resultados
obtidos com esse tratamento foram os mais expressivos. Cruz et al. (2001) também observaram
redução na emergência de picão-preto utilizando extratos aquosos de capim-limão em ensaio
in vivo. Os resultados indicam que a espécie medicinal capim-limão possui propriedades
alelopáticas sobre as espécies picão-preto e alface, ocorrendo diferentes comportamentos
de acordo com a espécie e o tipo de extrato.
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CV(%): 11,27

Figura 1. Germinação (%) de alface e de picão-
preto sob tratamentos com extrato seco de tintura
1:1 (T1:1 NAC) e 1:2 (T1:2 NAC) não autoclavados;
de tintura 1:1 (T1:1 AC) e 1:2 (T1:2 AC) autoclavados
e controle com água (AG). Médias seguidas de letras
iguais nas barras de mesma cor não diferiram
significativamente entre si, pelo teste de Tukey (5%)
[Germination (%) of lettuce and beggar ticks under
treatment with dry extract of tincture 1:1 (T1: 1 NAC)
and 1:2 (T1: 2 NAC) not autoclaved; tincture of 1:1
(T1: 1 AC ) and 1:2 (T1: 2 AC) autoclaved and control
with water (AG). Averages followed by equal letters
in bars of same color did not differ significantly among
themselves by Tukey test (5%) ]

CV(%): 11,13

Figura 2. Índice de Velocidade de Germinação dos
aquênios de alface e de picão-preto sob os
tratamentos de extrato seco de tintura 1:1 e 1:2 AC
e NAC e água (controle). Médias seguidas de letras
iguais nas barras de mesma cor não diferiram
significativamente entre si, pelo teste de Tukey (5%)
[Speed of germination index of achenes of lettuce
and beggar ticks in the treatment of dry extract of
tincture 1:1 and 1:2 AC and NAC and water (control).
Averages followed by equal letters in bars of same
color did not differ significantly among themselves
by Tukey test (5%)].

CV(%): 12,22

Figura 3. Altura da parte aérea (cm) dos aquênios
de alface e de picão-preto sob os tratamentos de
extrato seco de tintura 1:1 e 1:2 AC e NAC e água
(controle). Médias seguidas de letras iguais nas
barras de mesma cor não diferiram significativamente
entre si, pelo teste de Tukey (5%) [Height of shoot
(cm) of achenes of lettuce and white-black in the
treatment of dry extract of tincture 1:1 and 1:2 AC
and NAC and water (control). Averages followed by
equal letters in bars of same color did not differ
significantly among themselves by Tukey test (5%)].

CV(%): 25,56

Figura 4. Emergência (%) dos aquênios de alface
e de picão-preto sob os tratamentos com tintura de
capim-limão 1:1 (50%) e 1:2 (33%), álcool 35% e
água. Médias seguidas de letras iguais nas barras
de mesma cor não diferiram significativamente entre
si, pelo teste de Tukey (5%) [Emergency (%) of the
achenes of lettuce and beggar ticks under the
treatment with tincture of lemon grass 1:1 (50%) and
1:2 (33%), 35% alcohol and water. Averages followed
by equal letters in bars of same color did not differ
significantly among themselves by Tukey test (5%)].
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CV(%): 33,93

Figura 5. Índice de Velocidade de Emergência dos
aquênios de alface e picão-preto sob os tratamentos
de tintura de capim-limão 1:1 e 1:2, álcool 35% e
água. Médias seguidas de letras iguais na s barras
de mesma cor não diferiram significativamente entre
si ,  pelo teste de Tukey (5%) [ Index Speed
Emergency achenes of lettuce and beggar ticks in
the treatment of dyeing of lemon grass 1:1 and 1:2,
35% alcohol and water. Averages followed by equal
letters in s bars of same color did not differ
significantly among themselves by Tukey test (5%)].

CV(%): 33,72

Figura 6. Parte aérea (cm) das plântulas de alface
e picão-preto sob os tratamentos de tintura de capim-
limão 1:1 e 1:2, álcool 35% e água. Médias seguidas
de letras iguais nas barras de mesma cor não
diferiram significativamente entre si, pelo teste de
Tukey (5%) [Shoot (cm) of seedlings of lettuce and
beggar ticks in the treatment of dyeing of lemon grass
1:1 and 1:2, 35% alcohol and water. Averages
followed by equal letters in bars of same color did
not differ significantly among themselves by Tukey
test (5%) ].


