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Introdução

As espécies  Davilla elliptica St.  Hill  (DE) e  Davilla 
nitida Vahl (DN) são plantas encontradas no cerrado 
brasileiro  e  usadas  na  medicina  popular  para  o 
tratamento  de  inflamações  e  úlceras  gástricas 
(Rinaldo et. al, 2006; Rodrigues et al., 2008). Muitas 
plantas,  além  do  potencial  terapêutico,  podem 
apresentar  compostos  com  atividade  alelopática. 
Alelopatia  é  qualquer  efeito  direto  ou  indireto, 
danoso ou benéfico, que uma planta exerce sobre a 
outra  pela  produção  de  compostos  químicos 
liberados no ambiente. O presente trabalho avaliou 
a  atividade  alelopática  de  DE  e  DN  utilizando 
bioensaios vegetais com  Lactuca sativa  (alface)  a 
fim de avaliar e comparar a atividade em screening 
de concentrações de seus extratos  hidroalcoólicos, 
por meio de testes macroscópicos (germinação).

Resultados e Discussão

O parâmetro avaliado (índice de germinação) para 
Davilla  elliptica (DE)  e  Davilla  nitida (DN)  está 
disposto de maneira  comparativa  na tabela  1.  Na 
tabela 2 estão dispostos as classes de metabólitos 
secundários determinadas por ensaios fitoquímicos 
preliminares de acordo com protocolo descrito por 
Matos  (2009).  Para  ambas  as  espécies  foram 
observadas  uma  pequena  inibição  do  índice  de 
germinação  (IG)  de  acordo  com  o  aumento  da 
concentração do extrato hidroalcoólicos aplicado.

Tabela  1. Comparação do Índice  de Germinação 
dos extratos hidroalcoólico das folhas de DE e DN.

C (g/L)
IG (%)

DE DN
0,0625 93,6 a 89.6 a

0,125 86,4 a 88.8 a

0,25 86,0 a 89.6 a

0,5 80,4 a 80.0 a

1 79,6 a 52.0 b

Médias com letras distintas diferem estatisticamente entre si (p < 
0,05) pelo teste Dunnetts.

Tabela  2.  Triagem  fitoquímica  preliminar  dos 
extratos hidroalcoólico das folhas de DE e DN.

Classes
Resultados
DN DE

Alcalóides + -
Triterpenóides + +
Esteróides - -
Compostos fenólicos + +
Taninos + +
Antraquinonas - -
Flavononas + +
Saponinas + +
Cumarinas + +
Antocianidinas + +
Leucoantocianidi-nas + +
Chalconas - -
Flavonóides + +
Catequinas - -

Kushima  et  al.  (2009)  relataram  que  o  total  de 
flavonoides  encontrados nos  extratos  metanólicos 
de DE e DN foram similares, mas a quantidade de 
alguns derivados foi maior em DN do que em DE. 
Ambos os extratos possuem taninos condensados 
como  compostos  majoritários,  porém,  com 
diferenças nas proporções relativas  entre as duas 
espécies  (41,2% em  DE e  17,3% em DN).  Além 
destes, os alcaloides (encontrados apenas em DN), 
são  comumente  relacionados  à  atividade 
alelopática em plantas, por sua atividade citotóxica 
em  vários  tipos  de  células,  o  que  pode  explicar 
parcialmente a maior inibição do IG em DN. 

Conclusões

Os extratos hidroalcoólicos das folhas de DE e DN 
apresentaram  atividade  alelopática  em  L.  sativa, 
sendo  a  do  extrato  de  DN  mais  expressiva.  A 
diferença entre as atividades pode estar relacionada 
com a presença de alcaloides em DN e ausência 
em DE.
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