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Introdução 

A técnica de bioautografia (que alia bioensaio à 
cromatografia em camada delgada) é geralmente 
utilizada na busca de substâncias antibacterianas. 
Há um só relato do uso desta para localização de 
aleloquímicos em meio a frações de extratos 
vegetais

1
. Dando continuidade ao desenvolvimento 

dessa técnica
2
, o presente trabalho descreve a 

avaliação dos extratos oriundos de Virola sebifera 
pela bioautografia, visando a atividade alelopática. 

Resultados e Discussão 

As frações hexânica (Hx-Figura 1) e acetato de etila 
(AcOEt-Figura 2) do extrato hidrometanólico bruto 
das folhas de V. sebifera, que foram previamente 
constatadas ativas através do teste convencional em 
placas de Petri, foram então submetidas ao ensaio 
de bioautografia. As inibições de desenvolvimento 
mais marcantes foram observadas em Rf 0,47 para 
Hx e Rf 0,87 para AcOEt, sobre radículas de 
sementes de cebola e alface, respectivamente. Em 
seguida, guiando-se pelos resultados da 
bioautografia, estas frações foram também 
submetidas às metodologias convencionais com 
finalidade de isolamento de aleloquímicos: placa 
preparativa (Hx) e fracionamento em coluna 
(AcOEt). As subfrações obtidas tiveram seu 
potencial alelopático determinado por teste com 
placas de Petri, e aquelas frações correspondentes 
às ativas por bioautografia foram analisadas por 
CG/EM (Hx) e CL/EM (AcOEt). Desta forma foi 
possível identificar as substâncias com potencial 
fitotóxico: a sesamina e a kobusina (lignanas 
tetraidrofurânicas na fração Hx) e quercitrina, 
descrita anteriormente

2
, glicosídeo de flavonóide na 

fração AcOEt. 
 
Figura 1. Bioautografia da fração Hx do extrato 
MeOH:água das folhas de V. sebifera sobre 
sementes de cebola X Rf, e as lignanas isoladas. 
Significância a p<0,05. 

 

 

 
Figura 2. Bioautografia da fração AcOEt do extrato 
MeOH:água das folhas de V. sebifera sobre 
sementes de alface X Rf, e a quercitrina. 
Significância a p<0,05. 

 

Conclusões 

A bioautografia demonstrou-se uma metodologia 
rápida e de baixo custo para localização de 
constituintes com potencial alelopático em meio às 
frações e extratos, com resultados semelhantes aos 
métodos comumente aplicados com esta finalidade. 

Agradecimentos 

À FAPEMIG pelo grant referente ao PPM V 
processo 00108-11, UFSJ e PIBIC/CNPq pelo 
financiamento. Aos Profs. Drs. Norberto P. Lopes e 
Arnildo Pott por facilitar as análises químicas e 
identificação botânica, respectivamente. O autor 
JMS agradece ao CNPq pela bolsa concedida. Este 
projeto tem o Certificado de Registro no Cadastro 
Nacional de Biodiversidade – 20110106526. 

____________________ 
1 Demarque, D., Carollo, C.A. Allelopathy J. 2012, 29,1, in press. 
2 Tonelli, F. M. P. et al., Resumos da 33a Reunião Anual da SBQ, 
Águas de Lindóia, Brasil, 2010; Siqueira, J. M. de. et al., 34a Reunião 
Anual da SBQ, Águas de Lindóia, Brasil, 2011. 


