
Alelopatia de Salvia em sementes de alface.

Hortic. bras., v. 28, n. 2 (Suplemento - CD Rom), julho 2010 3447S

CASTRO MNM; RODRIGUES-DAS-DÔRES RG; BONFIM FPG; CASALI VWD. Alelopatia de Salvia officinalis L.
em sementes de Lactuca sativa. 2010. Horticultura Brasileira 28: S3447-S3451.

Alelopatia de Salvia em sementes de alface.

Márcia Noelle Monteiro de Castro1; Rosana Gonçalves Rodrigues-das-Dôres1; Filipe
Pereira Giardini Bonfim2; Vicente Wagner Dias Casali2.

1
 Centro de Saúde/UFOP- Morro do Cruzeiro -35400-000, Ouro Preto, MG; 

2 
Departamento de Fitotecnia/

UFV- 36.570-000, MG. e-mail: marcianoelle23_9@yahoo.com.br, rogonalves@yahoo.com.br,
filipegiardini@yahoo.com.br, vwcasali@ufv.br

RESUMO

Lactuca sativa (alface), planta
herbácea, muito delicada, com caule diminuto
e não ramificado, é muito utilizada em testes
alelopáticos por possuir alta sensibilidade a
compostos mesmo em baixas concentrações
de aleloquímicos, tendo inúmeras vantagens
na avaliação do efeito desses compostos,
como a germinação em aproximadamente 24
horas, crescimento linear insensível as
diferenças de pH em ampla faixa de variação
e a insensibilidade aos potenciais osmóticos.
Alelopatia pode ser definida como a
capacidade dos vegetais superiores ou
inferiores de causarem interferências
positivas ou negativas em outras plantas por
meio da liberação de compostos alelopáticos.
A competição por luz, água e nutrientes não
é considerada alelopatia, pois a competição
entre as plantas reduz ou remove dado fator
do ambiente necessário a ambos, enquanto
na alelopatia ocorre a adição de certo fator
ao meio. Salvia officinalis L. está nas
farmacopéias da Áustria, Alemanha, Hungria,
Iugoslávia, Holanda, Polônia, Portugal,
Romênia, Rússia e Suíça e entre suas
propriedades farmacológicas são anti-
sépticas, cicatrizante, bactericida e
antioxidante. Esse trabalho teve como
objetivo identificar os possíveis efeitos
alopáticos dos extratos metanólicos de Salvia
officinalis na porcentagem de germinação,
comprimento da raiz e índice de velocidade
de germinação. Os testes foram realizados

com 4 tratamentos nas concentrações de 10,
100, 500 e 1000µg/mL de extrato metanólico,
e dois padrões sendo eles metanol e água,
totalizando 6 tratamentos, feitos com 4
repetições, composto por 25 sementes cada.
Os testes alelopáticos mostraram que Salvia
officinalis L. nas concentrações utilizadas não
mostrou efeitos alelopáticos sobre a
germinação de sementes de Lactuca sativa
L. não causando retardamento ou morte das
sementes, não influenciando a emissão de
radícula, sendo indicativo de capacidade de
consórcio entre as duas espécies.

Palavras-chave: Germinação, radícula,
aleloquímica

ABSTRACT

Lactuca sativa (lettuce), herbaceous
plant, very delicate, with small and
unbranched stem, is widely used in tests have
high sensitivity to allelopathic compounds
even at low concentrations of allelochemicals
and has many advantages in assessing the
effect of these compounds, such as
germination in about 24 hours, linear growth
insensitive to differences in pH in a wide range
of variation and insensitivity to osmotic
potentials. Allelopathy can be defined as the
ability of higher plants to cause interference
or less positive or negative in other plants by
releasing allelopathic compounds. The
competition for light, water and nutrients is
not considered allelopathy, because the
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A olericultura vem, ao longo das últimas décadas, buscando alternativas de produção
com o objetivo de garantir retorno econômico, ofertar produtos com melhor qualidade e com
menor impacto ao ambiente (Rezende et al., 2005). Uma das técnicas que podem favorecer
tais objetivos é o cultivo consorciado (Cecílio Filho e May, 2002), que vem demonstrando
efeitos satisfatórios em relação ao controle de plantas espontâneas, controle de pragas e
doenças, uso adequado da terra, manutenção da biodiversidade local e aumento da
produtividade total (Vieira, 1989; Caetano et al., 1999). A utilização de plantas medicinais
associadas a hortaliças torna-se alternativa viável, no entanto, vegetais superiores ou inferiores
podem produzir substâncias químicas, com ação direta ou indireta, estimuladora ou inibidora,
que influencia o desenvolvimento da comunidade de plantas, devido às substâncias químicas
liberadas no ambiente (Rice, 1984).

A alelopatia pode ser definida como a capacidade dos vegetais superiores ou inferiores
de causarem interferências positivas ou negativas em outras plantas através da liberação de
compostos alelopáticos (Ferreira e Borghetti, 2004; Rice, 1984). Segundo a Sociedade
Internacional de Alelopatia a atividade alelopática é o processo envolvendo metabólitos
especiais (aleloquímicos) produzidos por plantas, microorganismos, vírus e fungos que
influenciam o crescimento e desenvolvimento de sistemas agrícolas e biológicos (Torres,
1996). A competição por luz, água e nutrientes não é considerada alelopatia, pois a competição
entre as plantas reduz ou remove dado fator ambiente necessário a ambos, enquanto na
alelopatia ocorre a adição de outro fator ao meio (Alves, 1992).

A maioria das substâncias alelopáticas é oriunda do metabolismo secundário sendo
atribuída a funções de defesa ou proteção, pois durante o processo de evolução essas
substâncias representaram alguma vantagem contra a ação de microorganismos, vírus,
insetos e outros patógenos ou predadores, seja inibindo a ação destes ou estimulando o
crescimento e desenvolvimento das plantas (Waller, 1999).

Essas substâncias pertencem a diferentes categorias de compostos, tais como fenóis,
terpenos, alcalóides, poliacetilenos, ácidos graxos e peptídeos (Periotto et al., 2004). Quando
estes compostos tem alguma propriedade inibitória, podem afetar a germinação de sementes

competition among plants given factor
reduces or removes the environment
necessary to both, while in allelopathy is the
addition of some factor in half. Salvia officinalis
L. is in the pharmacopoeias of Austria,
Germany, Hungary, Yugoslavia, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Russia and
Switzerland and between their
pharmacological properties are antiseptic,
wound healing, antibacterial and antioxidant.
This study aimed to identify the possible
effects of allopathic methanol extracts of
Salvia officinalis in the germination
percentage, root length and speed of
germination. Tests were conducted with four

treatments at concentrations of 10, 100, 500
and 1000ìg/mL of methanol extract, and two
patterns being they methanol and water,
totaling 6 treatments, made with four
replicates, consisting of 25 seeds each. The
tests showed that allelopathic Salvia officinalis
L. the concentrations used did not show
allelopathic effects on germination of Lactuca
sativa L. did not cause retardation or death of
the seeds, not influencing the emission of
radicle and is indicative of capacity consortium
between the two species.

Keywords: Germination, radicle,
allelochemical.
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de várias espécies, sendo a sensibilidade destas, variável com a concentração aplicada
(Hruska et al., 1982).

Pouco se sabe sobre os efeitos alelopáticos de S. officinalis sobre L. sativa, portanto
o objetivo do presente trabalho foi estudar os possíveis efeitos alelopáticos de extratos
aquosos de sálvia na porcentagem de germinação, no índice de velocidade de germinação
e no comprimento das raízes de alface.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Laboratório de Homeopatia do Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, MG. As sementes de alface (L.
sativa) utilizadas foram adquiridas decorrentes de cultivos orgânicos, sem utilização de
defensivos químicos, cultivar Alface Regina de Verão, marca ISLA. O delineamento estatístico
foi inteiramente casualizado (DIC), com seis tratamentos e quatro repetições, cada unidade
experimental constituída por 25 sementes. Os tratamentos foram: quatro concentrações de
extrato metanólico de S. officinalis (10, 100, 500 e 1000 µg/mL) e duas testemunhas (Metanol
PA e água destilada). O preparo dos extratos metanólicos foi feito por extração exaustiva a
partir de 1,11 g de folhas secas e 40 mL de metanol PA (VETEC). Após período de 48 horas,
fez-se a filtragem e evaporação do solvente metanólico até a obtenção do extrato totalmente
seco. Os papeis germitest foram previamente umedecidos com 5 mL de solução
correspondente a cada tratamento e deixada evaporar por período de 24 horas. Em seguida
as sementes de alface foram colocadas em caixas gerbox, sobre esses papéis, umedecidos
oito ml de água destilada, mantidas em germinadores a 20°C, fotoperíodo de 18 horas luz e
6 horas escuro, por sete dias. Os testes de germinação e vigor seguiram recomendações e
critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura (Brasil,1992). As variáveis avaliadas
foram: porcentagem de germinação (PORG), índice de velocidade de germinação (IVG) e
comprimento de radícula (COMPR). Os dados foram interpretados por meio de análise de
variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes alelopáticos mostraram que S. officinalis nas concentrações utilizadas não
mostrou efeitos alelopáticos sobre a germinação de sementes de L. sativa não causando
retardamento ou morte das sementes, não influenciando a emissão de radícula. Os resultados
estão dispostos na Tabela 1. Os testes apontam que é possível fazer o cultivo consorciado
entre sálvia e alface, no que tange apenas a avaliação dos aspectos germinativos e
desenvolvimento da plântula. Em estudos anteriores com microcrustáceo Artemia salina, os
extratos de salvia mostraram-se pouco tóxicos, com dose letal (DL

50
) de 89,65 µg/mL (Castro,

2009) demonstrando a ineficácia em inibir o desenvolvimento de organismos. Futuros estudos
sobre as condições agronômicas de tal consórcio poderão ser desenvolvidos visando maior
produtividade, com maior teor de massa fresca e matéria seca, e principalmente de insumos
ativos que garantirão qualidade fitotécnica e validação comercial. Assim pode-se concluir
que não houve interferência dos tratamentos na porcentagem e no vigor de sementes de
alface, sendo indicativo de capacidade de consórcio entre as duas espécies.
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Tabela 1 .Resumo da análise de variância de porcentagem de germinação (PORG), índice
de velocidade de germinação (IVG) e comprimento de radícula (COMPR) de sementes de
alface submetidas à diferentes concentrações do extrato alcoólico de sálvia. [Summary of
analysis of variance of percent germination (PORG), IVG and COMPR of seeds ].

FV GL
Quadrados Médios

PORG IVG COMPR

Tratamentos 5 3,20 
ns

4,26 
ns

21,66 
ns

Resíduos 18 18,64 15,72 17,24

CV (%) 4,59 23,03 24,24

  
ns

- Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. [ F no significant at 5% probability].


