
POTENCIAL ALELOPÁTICO DOS EXTRATOS 
DE Capparis jacobinae Moric NA GERMINAÇÃO 

DE Lactuca sativa.
Luciano da Nóbrega Azevedo1, Katya Maria Oliveira de Sousa2



________________
1. Luciano da Nóbrega Azevedo é aluno do Curso de Licenciatura em Química da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, Fazenda Saco, Serra Talhada, PE, CEP 56900-000. E-mail: azenobrega@gmail.com
5. Katya Maria Oliveira de Sousa é Professora Adjunta da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
Fazenda Saco, Serra Talhada, PE, CEP 56900-000. E-mail: sousa.katya@gmail.com

Introdução

Algumas plantas interferem no crescimento de outras 
através da produção e liberação de substâncias 
químicas com propriedades de atração e estímulo ou 
inibição; sendo este fenômeno denominado alelopatia 
[1]. A mais nova definição a respeito do fenômeno, 
aceita pela Sociedade Internacional de Alelopatia, 
revela uma “ciência que estuda qualquer processo 
envolvendo, principalmente, metabólitos secundários 
produzidos por plantas, algas, bactérias e fungos que 
influenciam o crescimento de sistemas biológicos com 
efeitos positivos e negativos”.

Os compostos químicos que possuem atividade 
alelopática são produtos do metabolismo secundário, 
denominados aleloquímicos, substâncias alelopáticas, 
fitotoxinas ou apenas produtos ou metabólitos 
secundários [2]. As principais formas de liberação 
dessas substâncias no ambiente ocorrem através dos 
processos de volatilização, exsudação pelas raízes, 
lixiviação e decomposição dos resíduos [3]. Esse 
fenômeno envolve complexa cadeia de comunicação 
química entre as espécies vegetais [4]. A produção de 
aleloquímicos pode ser regulada por diversos fatores 
ambientais, como a temperatura, a intensidade 
luminosa, a disponibilidade de água e nutrientes, 
textura do solo e microrganismos presentes [5]. Além 
disso, os fatores relacionados ao estresse podem 
aumentar a atividade biológica referente aos 
aleloquímicos.

Atualmente, os aleloquímicos são considerados 
herbicidas naturais uma alternativa para o controle 
biológico de plantas invasoras durante o manejo de 
agrossistemas, podendo substituir a utilização de 
herbicidas, reduzindo os custos da exploração, além de 
evitar os riscos de contaminação e contribuir para 
preservação ambiental. Compreender os efeitos das 
espécies nativas na germinação de sementes pode ser 
especialmente importante para os habitats ricos na 
espécie endêmica que podem por em risco a vegetação 
adjacente.

A caatinga apresenta um alto grau de endemismo de 
espécies vegetais, que vem sendo estudadas do ponto 
de vista fisionômico e etnofarmacobotânico, no 
entanto, não se tem muita informação acerca da 
atividade alelopática das plantas da caatinga.

O objetivo desse projeto é realizar um estudo do 
potencial alelopático dos extratos da espécie Capparis 
jacobinae Moric. ex Eich. (Capparaceae) [6,7,8] sobre 
a germinação e crescimento da planta teste Lactuca 
sativa L.

Material e métodos

A. Coleta 

Partes aéreas de C. jacobinae foram coletadas 
manualmente nos arredores da Fazenda Saco, onde se 
localiza a Unidade Acadêmica de Serra Talhada –
UAST, área de caatinga. Foram coletados 
aproximadamente 500g de material vegetal, 
posteriormente seco e triturado, acondicionado em
frascos hermeticamente fechados e mantidos à 
temperatura ambiente até a realização dos 
experimentos

B. Obtenção dos extratos aquosos 

Os extratos aquosos da parte aérea foram obtidos por 
maceração estática a 25ºC por 24horas, na 
concentração inicial de 10% (m/v). Em seguida o foi 
realizadas diluições nas concentrações finais de 100, 
50, 25% (v/v). Para cada extrato se determinou o pH.. 
Os extratos foram mantidos resfriados até a realização 
dos experimentos.

B. Bioensaio de germinação 

O bioensaio com L. sativa foi conduzido em condições 
controladas de laboratório, à 20ºC e luz ambiente. O 
teste foi realizado em placas de Petri de 6 cm de 
diâmetro forradas com duas folhas de papel de filtro, 
previamente autoclavadas, umedecidas com 4,0 mL dos 
extratos nas concentrações 25, 50 e 100%. Foi utilizada 
água destilada como controle. Em cada placa foram 
colocados 20 aquênios de L. sativa. O experimento foi 
observado à cada 12 horas. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com quatro 
repetições, avaliando os parâmetros de biometria, 
índice e percentagem de germinação.



Resultados

Os valores de pH dos extratos variaram entre 5,0 a 
6,0, sendo considerados adequados para a germinação e 
desenvolvimento da planta-teste. O Gráfico 1 mostra 
que ao comparar o efeito da concentração dos extratos, 
foi observado que as concentrações 50, 75 e 100% 
apresentaram o maior efeito inibidor. De acordo com o 
Gráfico 2, foi observado que todos os extratos 
estudados influenciaram o crescimento radicular de L. 
sativa, sendo que o melhor efeito inibitório foi 
observado nas concentrações de 100 e 50%, 
apresentando adequadamente o modelo dose-redução

Discussão

Comparando as causas de variação (órgão x 
concentração) em relação ao controle, verificou-se que 
os dados de germinação dos aquênios de alface foram 
significativos. A partir dos dados de biometria, 
observou-se que a parte aérea da C. jacobinae
apresentou influências altamente significativas no 
cumprimento da radícula para as todas as 
concentrações utilizadas, ocorrendo maiores inibições 
em ordem crescente de concentração. Observou-se 
ainda o escurecimento (necrose) no ápice radicular, nas 
concentrações de 50 e 100%.

Os resultados preliminares mostram que espécie 
Capparis jacobinae Moric apresentou atividade 
alelopática. Para os diferentes extratos testados, 
observou que as concentrações foram 50 e 100% foram 
os que provocaram as maiores inibições da germinação. 
O comprimento radicular foi o indicador mais sensível 
aos efeitos dos extratos.
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Gráfico 1. Valores médios de velocidade de germinação (dias-1) das sementes de L. sativa sob o efeito de diferentes concentrações 
dos extratos aquosos da parte aérea de Capparis jacobinnae T0 - Controle; T1 – Extrato 25%; T2 – Extrato 50%; T3 – Extrato 
100 %.

Gráfico 2. Valores médios de biometria da plântulas de L. sativa sob o efeito de diferentes concentrações dos extratos aquosos da 
parte aérea de Capparis jacobinnae T0 - Controle; T1 – Extrato 25%; T2 – Extrato 50%; T3 – Extrato 100 %.


