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Introdução

O termo alelopatia foi utilizado em 1937 por 
Molisch para definir os processos que envolvem 
a produção e liberação de metabólitos 
secundários (aleloquímicos) por plantas e 
microorganismos que influenciam no 
crescimento e desenvolvimento de outras 
plantas de forma estimulante ou inibitória [1].

Aleloquímicos podem desencadear prejuízos 
nas funções de assimilação de nutrientes, 
germinação, crescimento, fotossíntese, 
respiração, síntese de proteínas, permeabilidade 
da membrana celular e atividade enzimática de 
plantas vizinhas a espécies alelopáticas [2]. 
Devido a esta habilidade, muitos estudos sobre a 
alelopatia são realizados na tentativa de 
encontrar alternativas ao uso de herbicidas 
químicos, inseticidas e nematicidas nos 
agroecossistemas [3]. 

A aroeira-vermelha ou pimenta-rosa, 
(Schinus terebinthifolius Raddi) é uma 
Anacardiaceae nativa do Brasil. Essa planta 
possui um crescimento rápido, prolífica 
produção de sementes, renovação de folha, alto 
poder de rebrota e tolerância a uma expressiva 
amplitude de condições ambientais, 
demonstrando assim sua alta plasticidade 
ecológica o que permite a ocupação de diversos 
tipos de ambientes e formações vegetais [4]. 
Economicamente torna-se importante pelos seus 
metabólicos secundários que vem auxiliando no 
tratamento e cura de diversos males; e por seus 
frutos (pimenta-rosa), serem utilizados como 
condimento alimentar [5, 6]. Apesar do vasto 
conhecimento acerca de suas propriedades 
medicinais, pouco se sabe acerca de sua 
capacidade alelopática. 

O objetivo deste trabalho avaliar a 
influência do extrato aquoso de folhas de aroeira 
(S. terebinthifolius) na germinação e 
desenvolvimento de alface (Lactuca sativa) em 
condições de laboratório.

Material e métodos

Foram coletadas folhas completamente 
expandidas e saudáveis de plantas de S.
terebinthifolius no Campus da UFRPE – Recife 
– PE. As folhas foram desidratadas ao ar livre e 
trituradas em moinho de facas. Foi utilizado o 
método de extração fria para a produção do 
extrato, onde se utilizou uma proporção de 100g 
de folhas trituradas para 1L de água destilada. A 
mistura permaneceu em uma mesa agitadora a 
150 rpm por um período de 24 horas a 
temperatura ambiente. Após esse procedimento 
a mistura foi filtrada com o auxílio de tecido de 
náilon, seguida de uma centrifugação (2000 rpm 
por 10 minutos) e por fim uma filtragem a 
vácuo em papel de filtro.

O delineamento experimental adotado foi o 
inteiramente casualizado que consistiu em cinco 
tratamentos: extrato a 100 %, 75%, 50%, 25% e 
controle (água destilada), com cinco repetições.
A unidade experimental consistiu de uma placa 
de Petri contendo 25 aquênios de alface cultivar 
Baba de Verão. Estas placas foram forradas com 
duas folhas de papel de filtro e umedecidas com 
10 mL de extrato aquoso. As placas foram 
envolvidas com filme plástico e foram mantidas 
em câmara B.O.D. (modelo 347 CD) a uma 
temperatura de 25° C com fotoperíodo de 12 
horas de luz.

As avaliações de germinação foram 
realizadas diariamente até o quinto dia após o 
semeio, onde foram considerados germinados 
aqueles aquênios que emitiram protuberância 
radicular maior do que dois mm. Com os 
resultados obtidos foram determinadas a 
porcentagem da germinação e o índice de 
velocidade de germinação (IVG), de acordo 
com [7]: G% = (N/A) x 100, onde: N = número 
de aquênios germinados e A= número total de 
aquênios colocados para germinar e o IVG = 
G1/T1 + G2/T2+ ...Gn/Tn, onde G = n° de 
aquênios germinados por dia; T = n° de dias 
após o semeio.



Ao quinto dia foram medidos os 
comprimentos das raízes e parte aérea, 
utilizando-se para tal uma régua milimetrada. 

Os valores de porcentagem de germinação 
foram transformados pelo arc sen 

100/%G para a realização da ANOVA. As 
médias foram comparadas entre si pelo teste
SNK (P<0.05).

Resultados 

O aumento da concentração do extrato 
aquoso de S. terebinthifolius afetou tanto a
capacidade germinativa quanto o 
desenvolvimento inicial das plântulas de alface.

A porcentagem de germinação foi a 
variável que apresentou menor sensibilidade ao 
aumento da concentração do extrato (Fig. 1). 
Mesmo assim, partir do tratamento 75%
verificou-se redução na porcentagem de 
germinação (47,2%). No tratamento de maior 
concentração do extrato a germinação foi de 
apenas 1,6%. Da mesma forma, o IVG foi 
significativamente afetado já a partir do 
tratamento com concentração a 75%.
Comparando o tratamento controle com o de 
maior concentração, observou-se uma redução 
média do IVG de 25 para 0,2.

Com relação à altura médias das plântulas, 
estas apresentaram redução significativa em 
concentrações a partir de 75% (Fig. 2). No 
tratamento mais concentrado, a altura média das 
plântulas foi reduzida em 97% em relação ao 
tratamento controle. 

Quanto ao comprimento da raiz principal, 
esta demonstrou ser mais sensível que a parte 
aérea, com reduções significativas já no 
tratamento 25% de concentração. As plântulas 
crescidas no tratamento mais concentrado
evidenciaram uma redução no comprimento da 
raiz principal de 99,1% em relação às plântulas 
do tratamento controle. 

Discussão

Para avaliar se uma planta possui alelopatia,
a germinação é uma das principais 
características a ser analisada. No entanto, 
alguns autores apontam que o vigor germinativo 
é mais severamente afetado que a germinação 
final. 

Os resultados encontrados no presente 
trabalho mostram que extratos de folhas de 
aroeira interferem no comportamento 
germinativo da alface, atrasando principalmente 
o pico de germinação (aqui evidenciado por um 
menor IVG). Resultados similares foram 
encontrados em sementes de gergelim postas a 
germinar em placas de Petri contendo extratos

aquosos de folhas de lobeira (Solanum 
lycocarpum A. St.-Hil) [8].

Sabe-se que, de forma geral, as raízes 
mostram-se mais sensíveis à ação do(s) 
aleloquímico(s) comparada com a parte aérea
[9]. No presente trabalho o comprimento da raiz 
principal das plântulas crescendo no tratamento 
25% foi reduzida para menos de um terço do 
comprimento das raízes do tratamento controle, 
enquanto que nesta mesma concentração a parte 
aérea sequer tinha sido significativamente 
afetada. Tal observação corrobora assim a 
afirmação supracitada. Reduções mais 
acentuadas no comprimento radicular do que na 
parte aérea também foram constatadas em 
plântulas de alface tratadas com extratos 
aquosos de Piper aduncum e Piper 
tectoniifolium [10].
     Os resultados obtidos no presente trabalho 
sugerem que S. terebinthifolius apresenta um 
potencial alelopático, sendo que os extratos 
aquosos das folhas dessa espécie causam efeitos 
inibitórios, confirmados pelo atraso na 
germinação e menor desenvolvimento inicial da 
espécie alvo utilizada.
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Figura 1. Valores médios da germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) em ensaios de alelopatia de 
sementes de alface em placas de Petri contendo extratos aquosos de folhas de Schinus terebinthifolius. C –
controle.
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Figura 2. Valores médios da altura e comprimento das raízes de plântulas de alface em ensaios alelopáticos em 
placas de Petri contendo extratos aquosos de folhas de Schinus terebinthifolius. C – controle.
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