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Introdução 

Considera-se alelopatia todo efeito direto e indireto 
de uma planta sobre a outra, incluindo a participação 
dos micro-organismos, através da produção de 
substâncias químicas (denominadas aleloquímicos) 
que são liberadas para o meio ambiente1. Esses 
efeitos podem ser tanto deletérios como 
estimulatórios1. Teoricamente, todas as plantas são 
potencialmente capazes de sintetizar compostos 
aleloquímicos, que vem sendo utilizados como 
alternativa ao uso de herbicidas, inseticidas e 
nematicidas (defensivos agrícolas) que são 
ambientalmente e toxicologicamente mais seguros 
que os herbicidas sintéticos usados atualmente na 
agricultura2. Para avaliação da atividade alelopática 
foram utilizados extratos hidroalcoólicos brutos das 
raízes e das partes aéreas das macrófitas 
Oxycaryum cubense, Oxycaryum paraguayense,  
Ludwigia peploides, e Hydrocotyle ranunculoides. 
Macrófitas são plantas aquáticas que possuem suas 
porções fotossinteticamente ativas (partes verdes da 
planta) permanentemente, parcialmente ou em 
algum período do ano, submersas ou flutuantes, 
habitando desde brejos até ambientes 
verdadeiramente aquáticos3. 

Resultados e Discussão 

As macrófitas: Oxycaryum cubense,  Ludwigia 
peploides, Hydrocotyle ranunculoides foram 
coletadas no CPAA/UNIOESTE (Centro de Pesquisa 
em Aquicultura Ambiental) e a Oxycaryum 
paraguayense, no Lago do rio Paraná no Centro 
Ecológico – Santa Helena/PR, e identificadas pela 
Dr. Livia G. Temponi. Foram preparados os extratos 
hidroalcoólicos (80:20) das partes aérea e raiz. A 
atividade alelopática foi realizada avaliando o índice 
de germinação das sementes de alface (Lactuca 
savita) que foram submetidas a resfriamento de 10 
°C por 36 h e deixadas expostas a luz por pelo 
menos meia hora antes de irem para a germinadora 
para superação de dormência. A partir da solução 
estoque de cada extrato na concentração de 0,8 
mg/mL (40mg/50mL) preparada utilizando 100 µL de 
DMSO e   solução tamponada de MES 10 mM (pH 
ajustado para 6 com solução de NaOH 1 M) foram 
preparados soluções de concentrações 0,4, 0,2 e 
0,1 mg/mL. Foram semeadas 25 sementes de 
alface (Lactuca savita), em placas de Petry de 90  
 

cm forradas com papel filtro previamente 
autoclavadas, em seguida adicionados 5 mL das 
soluções de cada concentração. As placas foram 
então envolvidas em papel filme e levadas a 
germinadora a 25˚C, luz interna constante e 80% de 
umidade por cinco dias. Depois deste período, foram 
contadas as sementes germinadas. O teste foi 
realizado em quadriplicata para cada concentração, 
totalizando 100 sementes para cada concentração. 
Como controle foi utilizado a solução de MES 10 mM 
A Tabela 1 mostra os resultados de germinação 
obtidos de cada extrato. 
 
Tabela 1. Índice de sementes germinadas em % nas 
concentrações de cada extrato.  

 Concentrações [mg/mL] 

Plantas 0,1 0,2 0,4 0,8 Branco 

O. cubense (raiz)* 79 71 72 47 90 

O. cubense (aérea)* 79 57 63 62 90 

O. paraguayense (raiz)* 61 56 46 48 90 

O. paraguayense (aérea)* 78 61 65 41 90 

L. peploides (raiz)* 89 95 87 85 90 

L. peploides (aérea)* 66 53 56 45 90 

H. ranunculoides (raiz)* 78 77 82 76 90 

H. ranunculoides (aérea)* 79 85 75 60 90 

* Germinabilidade em %. 

Conclusões 

Estatisticamente, os extratos destas macrófitas não 
apresentaram atividade alelopática inibitória 
significativa. Apenas os extratos de O. cubense 
(raiz), O. paraguayense (raiz), O. paraguayense 
(aérea) e L. peploides (aérea) apresentaram 
atividade moderada. 
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