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RESUMO 

 

Espécies invasoras são um dos grandes problemas ambientais da atualidade e um dos efeitos 

negativos é a liberação de compostos químicos com atividade alelopática, os aleloquímicos. 

Cryptostegia madagascariensis, é uma dessas espécies, acarretando, na região Nordeste do 

Brasil prejuízos ambientais e econômicos. Este trabalho apresenta como objetivo investigar se 

C. madagascariensis possui efeito alelopático, através da espécie bioindicadora Lactuca sativa 

L, além de identificar as classes dos metabólitos secundários presentes nos extratos de 

diferentes partes da planta desta espécie. O trabalho foi dividido em dois experimentos. No 

experimento I, no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade Federal do Ceará, foram 

avaliados a germinação e o crescimento inicial de plântulas de alface (espécie teste). A 

verificação da atividade alelopática foi realizada por meios de extratos aquosos, obtidos de 

folhas frescas, raízes, frutos, folhas e flores da serapilheira, com concentrações de 0, 25, 50, 75 

e 100%. O delineamento foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x5, referente a 

cinco partes da planta e cinco concentrações. Para os testes foram semeadas em placas de Petri, 

quatro repetições de 25 sementes, avaliando-se a porcentagem, índice de velocidade e tempo 

médio de germinação, além do crescimento inicial da plântula (comprimento médio da parte 

aérea e da radícula). Os extratos foram avaliados quanto ao pH, condutividade elétrica e 

potencial osmótico. No experimento II, realizado no Laboratório Multiusuário de Química de 

Produtos Naturais da Embrapa Agroindústria Tropical-Fortaleza, obteve-se a análise 

fitoquímica dos extratos, utilizando um sistema UPLC-QToF-MSE em todos os extratos, e 

posteriormente o extrato das folhas frescas foi selecionado para a partição líquido-líquido, 

utilizando o acetato de etila como solvente. Foi realizado também o teste de germinação e 

análise cromatográfica com os particionados. A caracterização físico-química dos extratou 

revelou que não houve influência na germinação da espécie teste. Apenas o extrato da raiz não 

demonstrou resultados significativos frente as variáveis avaliadas, os demais apresentaram 

efeito alelopático, tornando-se mais evidente na concentração de 100%. As variáveis mais 

sensíveis ao efeito alelopático foram a velocidade de germinação e o crescimento da radícula. 

Após a partição a fração aquosa revelou efeito similares ao extrato bruto, indicando que as 

substâncias presentes nessa fração podem ser as responsáveis pela atividade alelopática 

negativa. Do estudo fitoquímico preliminar aos extratos das folhas de C. madagascariensis foi 

possível detectar a presença do ácido cítrico, ácido caféico hexose e quercetina-3-O-gal-1,6-

rhm, sendo necessários estudos com as frações isoladas destas substâncias para comprovar o 

efeito alelopático ligado a elas ou a outras substâncias presente no extrato que não foram 



 
 

identificadas. Os extratos aquosos das partes aéreas de C. madagascariensis causaram redução 

na germinação de sementes e no crescimento inicial de plântulas de L. sativa, indicando seu 

efeito alelopático. 

 

Palavras-chave: Atividade alelopática. Germinação. Crescimento inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Invasive species are one of the major environmental problems today and one of the negative 

effects is the release of chemical compounds with allelopathic activity, the allelochemicals. 

Cryptostegia madagascariensis, is one of these species, causing, in the Northeast of Brazil, 

environmental and economic damages. The objective of this work is to investigate whether C. 

madagascariensis has an allelopathic effect, through the bioindicator species Lactuca sativa L, 

besides identifying the classes of the secondary metabolites present in the extracts of different 

parts of the plant of this species. The work was divided into two experiments. In the experiment 

I, in the Seed Analysis Laboratory of the Federal University of Ceará, germination and initial 

growth of lettuce seedlings (test species) were evaluated. The allelopathic activity was verified 

by means of aqueous extracts obtained from fresh leaves, roots, fruits, leaves and flowers of the 

litter, with concentrations of 0, 25, 50, 75 and 100%. The design was completely randomized, 

in a factorial scheme 5x5, referring to five parts of the plant and five concentrations. For the 

tests, four replicates of 25 seeds were sown in Petri dishes, evaluating the percentage, speed 

index and mean germination time, in addition to initial seedling growth (mean shoot and 

radicular length). The extracts were evaluated for pH, electrical conductivity and osmotic 

potential. In the experiment II, performed in the Multi-user Laboratory of Chemistry of Natural 

Products of Embrapa Agroindústria Tropical-Fortaleza, the phytochemical analysis of the 

extracts was obtained using an UPLC-QToF-MSE system in all the extracts, and later the 

extract of the fresh leaves was selected for the liquid-liquid partition using ethyl acetate as the 

solvent. The germination test and chromatographic analysis with the partitions were also carried 

out. The physicochemical characterization of the samples showed that there was no influence 

on the germination of the test species. Only the root extract did not show significant results in 

relation to the evaluated variables, the others presented allelopathic effect, becoming more 

evident in the concentration of 100%. The variables most sensitive to the allelopathic effect 

were the speed of germination and the growth of the radicle. After partitioning the aqueous 

fraction showed similar effects to the crude extract, indicating that the substances present in 

this fraction may be responsible for the negative allelopathic activity. From the preliminary 

phytochemical study of C. madagascariensis leaf extracts, it was possible to detect the presence 

of citric acid, caffeic acid hexose and quercetin-3-O-gal-1,6-rhm, and studies with the isolated 

fractions of these substances are necessary to prove the allelopathic effect linked to them or to 

other substances present in the extract that have not been identified. The aqueous extracts from 



 
 

the aerial parts of C. madagascariensis caused a reduction in seed germination and initial growth 

of L. sativa seedlings, indicating their allelopathic effect. 

 

Keywords: Allelopathic activity. Germination. Initial growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Plantas exóticas são aquelas cuja presença em um determinado local é devida à 

introdução intencional ou acidental, como resultado de uma atividade humana. As plantas 

exóticas que mantém uma população viável sem a intervenção do homem são classificadas 

como naturalizadas (ZIMMERMANN, 2016). Porém, quando em desarmonia como o ambiente 

essas plantas podem se tornar invasoras causando vários efeitos negativos na diversidade das 

comunidades vegetais (GOULD; GORCHOV, 2000; SHEA; CHESSON, 2002; 

ALLENDORF; LUNDQUIST, 2003; DESLOW et al. 2006; HEJDA et al. 2009). 

Alguns efeitos causados pelas plantas invasoras estão relacionados à competição 

com espécies nativas pelos insumos essenciais para o crescimento e desenvolvimento, como 

água, luz e nutrientes (DIAS et al., 2010). Além disso, estas espécies também podem atuar 

como hospedeiros de pragas e inimigos naturais, dando abrigo ou servindo como fonte de 

alimento (CABALLERO-LÓPEZ et al., 2012; FOERSTER et al., 2015; DALAZEM et al., 

2016). 

Um dos mecanismos que podem estar relacionado ao sucesso da invasão de 

espécies exóticas é a liberação de compostos com atividade alelopática, que interferem 

negativamente nas espécies nativas (BAIS et al., 2003; HIERRO; CALLAWAY, 2003). A 

alelopatia é usualmente definida como qualquer processo envolvendo metabólitos secundários 

produzidos por plantas e/ou microrganismos que, uma vez liberados no ambiente, influenciam 

o desenvolvimento de sistemas biológicos (SILVA et al., 2011).  

A maioria dos estudos em alelopatia até então realizados se concentra na detecção 

do potencial e/ou atividade alelopática de plantas, mas poucos objetivam isolar e caracterizar a 

substância responsável pelo fenômeno (NARWAL; HAOUALA, 2013). Atualmente a busca 

por produtos de origem natural que causem baixo impacto ambiental estimula a pesquisa com 

produtos naturais, sendo que projetos no âmbito da alelopatia podem ser uma alternativa 

interessante e viável para obtenção de novas substâncias que venham atender as necessidades 

atuais e futuras da agricultura (SANTOS, 2012). 

Dentre as espécies exóticas introduzidas que apresentam alto potencial de invasão 

destaca-se Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., pertencente à família Apocynaceae 

(KLACKENBERG, 2001). Esta espécie, nativa de Madagascar é considerada altamente 

invasiva no Havaí, Austrália e no Nordeste do Brasil (ISSG, 2015). É uma trepadeira lenhosa, 

de crescimento rápido, que pode ser encontrada ao longo dos cursos de água, florestas costeiras, 

pastagens, bordas de florestas e áreas perturbadas. A planta pode formar moitas densas e 
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impenetráveis, e eliminar as espécies próximas por competição e sombreamento (SILVA et al., 

2008). Sua introdução em diferentes países está relacionada ao seu potencial como ornamental, 

por apresentar lindas flores lilás (STARR et al., 2003). 

Em países como o Brasil, está se tornando uma verdadeira ameaça para os bosques 

naturais de carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore), espécie com importância 

econômica no Nordeste do Brasil, causando-lhes a morte (BRITO et al., 2015). Além disso, sob 

o dossel formado por esta invasora não são observados o recrutamento de novos indivíduos 

tanto de espécies nativas quanto dela própria. Segundo Sousa et al. (2016), C. 

madagascariensis, é capaz de impedir o estabelecimento de espécies nativas em áreas 

invadidas, podendo ser por competição, pela liberação de compostos com atividade alelopática, 

ou ambos os mecanismos. 

Assim, diante da inexistência de trabalhos similares sobre C. madagascariensis e 

alelopatia e da forte relação encontrada na literatura entre invasão e alelopatia (SOUZA, 2006; 

PERDOMO; MAGALHÃES, 2007; BARBOSA et al., 2008, INDERJIT et al., 2008), este 

trabalho teve como objetivo investigar se C. madagascariensis possui efeito alelopático e 

identificar as classes dos metabólitos secundários responsáveis por possíveis efeitos. 
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Invasão biológica 

 

A invasão biológica pode ser definida como sendo um processo ecológico que 

consiste na instalação, seguida de grande proliferação de uma espécie alóctone, levando ao 

desequilíbrio da comunidade (PIVELLO, 2011). Este processo refere-se a problemas 

ocasionados ao ambiente e que derivam de espécies provenientes de outros ecossistemas, que 

não o natural, mas que se naturalizam e induzem mudanças em seu funcionamento, não 

permitindo assim, a sua recuperação natural (COSTA, 2013). Assim, durante a invasão 

biológica, as espécies exóticas se estabelecem em uma nova área, persistindo e dispersando-se 

sem a interferência do homem no ecossistema (MACK et al., 2000). 

O desempenho de uma espécie em um novo ambiente está diretamente relacionado 

com a semelhança entre esse ambiente e o local de origem, e ao número de introduções da 

espécie no novo local (REJMÁNEK et al., 2005). Além disso, espécies vegetais que se tornam 

invasoras geralmente apresentam características ou atributos que as tornam melhores 

competidoras, tais como: rápido crescimento, grande produção de sementes pequenas e de fácil 

dispersão, presença de substâncias tóxicas (alelopatia) e a alta taxa de germinação das sementes, 

conferem a estes organismos vantagens competitivas em relação às espécies nativas, exercendo 

assim, dominância nos novos espaços ocupados (VIGILATO; ZAMPAR, 2011). 

Segundo Mack et al. (2000), as ações antrópicas são as principais responsáveis pelo 

surgimento de condições favoráveis ao estabelecimento de espécies invasoras. A introdução de 

espécies vegetais em muitos países é normalmente associada a interesses humanos, inicialmente 

pela exploração da espécie com fins ornamentais ou alimentícios. Atualmente, o uso de espécies 

exóticas em silvicultura tem contribuído para a disseminação nos ecossistemas naturais em todo 

o mundo (RICHARDSON; REJMÁNEK, 2011). 

De forma geral, são reconhecidos seis estágios no processo de invasão biológica: 

(i) seleção das espécies e genótipos; (ii) transporte; (iii) introdução; (iv) estabelecimento 

(reprodução) = naturalização; (v) dispersão (invasão sensu stricto) e (vi) impacto ambiental e 

econômico (REJMÁNEK, 2011). A importância relativa de cada etapa vai variar dependendo 

da quantidade de recursos disponíveis, do nível de degradação e da heterogeneidade espacial 

do ambiente (REJMÁNEK, 2011).  

Os países com maior número de espécies invasoras são África do Sul, Nova 

Zelândia, Austrália e Estados Unidos. Na Nova Zelândia, o número de espécies exóticas já 
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supera o de nativas (ZILLER, 2001). Espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda 

grande causa de perda de biodiversidade biológica no planeta, perdendo apenas para a 

conversão direta de ambientes pelo homem (ZILLER, 2001). 

No Brasil, problemas de invasão biológica já são constatados em todos os biomas, 

em diferentes intensidades, causando tanto impacto ecológico como econômico. As 

samambaias da espécie Pteridium aquilinum são plantas altamente invasoras devido à sua 

resistência natural a condições ambientais adversas, além de causar sérios prejuízos a criadores 

de bovinos devido à sua toxicidade (MARÇAL et al., 2002; HOJO-SOUZA et al., 2010). A 

família das gramíneas (Poaceae) possui uma ampla variedade de espécies que se tornaram 

invasoras, principalmente os capins de origem africana, trazidos para a formação de pastagens 

(MATOS; PIVELLO, 2009). 

No Nordeste, a caatinga é uma das formações vegetais onde se tem observado a 

ocorrência de áreas com forte presença de espécies exóticas invasoras, a exemplo de Prosopis 

juliflora (Sw) DC. (ANDRADE et al., 2008, 2009, 2010), onde estudos indicam que a provável 

explicação para o êxito desta espécie como invasora está relacionado com sua capacidade 

alelopática (NAKANO et al., 2002; ALBUQUERQUE et al., 2011). Parkinsonia Aculeata L. 

(FABRICANTE et al., 2009), e Sesbania virgata (Cav.) Pers. (SOUZA et al., 2011), as quais 

já foram identificadas como espécies invasoras, constatando-se sérios prejuízos a 

biodiversidade autóctone da Caatinga. Além de Cryptostegia madagascariensis, uma espécie 

já relatada como uma das maiores invasoras do Nordeste (SILVA et al., 2008). 

   

2.2 Cryptostegia madagascariensis 

 

A família Apocynaceae, a qual pertence a espécie em estudo, abrange 

aproximadamente 300 gêneros e 5000 espécies, no Brasil há cerca de 95 gêneros e 850 espécies 

(LORENZI, 2009; RAPINI, 2010; RAPINI, 2012), estando ampla e predominantemente 

distribuída nas regiões tropicais e subtropicais, com indivíduos ocorrendo também em regiões 

temperadas (JUDD et al., 2009). Plantas de hábitos variados, ocorrendo desde florestas úmidas 

até regiões semiáridas e podem ser do tipo herbáceas, arbustivas, subarbustivas, arbóreas, 

frequentemente lianas ou cipós, as espécies dessa família apresentam na sua maioria, látex 

abundante e esbranquiçado (SOUZA; LORENZI, 2008). 

Quimicamente, a família Apocynaceae caracteriza-se pela ocorrência frequente de 

estruturas alcaloídicas (PEREIRA et al., 2007). Além disso, estudos realizados com espécies 

desta família têm relatado a presença de compostos alelopáticos capazes de interferir na 
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germinação e crescimento de espécies alvo (Anexo 1). Dentre estas espécies estão Nerium 

oleander L. e Tabernaemontana catharinensis A. DC., cujos estudos detectaram propriedades 

alelopáticas sobre sementes de L. sativa e Bidens pilosa (HOFFMANN et al., 2007; ALVES et 

al., 2011). 

A espécie Cryptostegia madagascariensis, é um arbusto trepador, conhecida 

popularmente como unha-do-diabo, unha-do-cão, viuvinha, entre outros. Foi introduzida em 

diversas regiões com fins ornamentais, por possuir belas flores de coloração que variam de 

róseo a violeta, porém acredita-se que por produzir grande quantidade de sementes, que são 

rapidamente dispersas pelo vento, água ou junto ao pêlo dos animais e alto índice de germinação 

que variam de 90 a 95% (STARR et al., 2003; VIEIRA et al., 2004), começou a surgir 

naturalmente, e assim, competir com as espécies nativas (SILVA et al., 2008). 

Cryptostegia madagascariensis possui ramos cilíndricos, glabros, de coloração 

marrom avermelhada, com poucas lenticelas. As folhas são opostas, com formato laminar, 

coriáceas, glabras e com ápices acuminados. As flores são campanuladas, grandes, com 5-8 cm 

de diâmetro. A inflorescência tem forma de cimas dicasais, com brácteas foliáceas, lanceoladas 

de aproximadamente 5 mm de comprimento. Cálice verde, campanulado, sépalas lanceoladas, 

corola violeta, sendo um pouco escura no interior, com tamanho de 3 a 6 cm de comprimento, 

corona com 5 lóbulos simples de aproximadamente 1 cm de comprimento. Os frutos se 

assemelham a vagens e são produzidos em pares divergentes, tem 5,8 - 13 cm de comprimento 

tendo uma coloração de verde para marrom e divisão aberta quando maduro. As sementes são 

marrons avermelhadas quando maduras, com tamanho de 5-9 mm de comprimento e são 

cobertas com um tufo de seda de cabelos brancos (KLACKENBERG, 2001; ACEVEDO-

RODRÍGUEZ, 2005; BURROWS; TYRL, 2013). 

O fruto é exibido durante todo o ano, mas com maior freqüência em janeiro e 

fevereiro, levando cerca de quatro meses para atingir o tamanho máximo (média de 6,44 cm de 

comprimento, 2,45 cm de altura e 3,4 cm de largura), e 210 dias para a deiscência. Cada fruto 

produz em média 96,5 sementes (VIEIRA et al., 2004). No Brasil sua floração ocorre 

principalmente entre os meses de novembro e dezembro (VIEIRA et al., 2004), 

Atualmente, já é possível identificar áreas com intensa presença desta invasora nos 

estados do Ceará, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte (ISSG, 2015). Em 

observações de campo, Silva e Cavalcante (2009) constataram que no estado do Ceará, C. 

madagascariensis está presente nas áreas de serra, litoral e sertão e que as plântulas nascidas 

em ambientes naturais se instalam principalmente em solos de aluvião, junto as margens de rio 

no Nordeste do Brasil. 
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O látex produzido por C. madagascariensis tem sido utilizado para a produção de 

artigos de borracha na Índia e Madagáscar, onde as fibras têm sido utilizadas para fazer roscas 

e cabos para a fabricação de redes de pesca (KLACKENBERG, 2001). Devido à produção 

desse látex leitoso em abundância, há relatos de intoxicação dos animais, como bovinos e 

equinos. 

 

2.3 Alelopatia 

 

A alelopatia é definida como o efeito direto ou indireto, que pode ser benéfico ou 

danoso, de uma planta sobre outra via produção de compostos químicos que são liberados no 

ambiente (RICE, 1984). Este conceito pode abranger o reino animal, porém, apesar de ser 

verificada entre todos os organismos, a alelopatia nas plantas é mais comum e evidente 

(GOETZE; THOMÉ, 2004). A ação alelopática ocorre por meio da interação entre as condições 

ambientais e o efeito dos metabólitos secundários (IGANCI et al., 2006).  

O que difere a alelopatia da competição entre plantas é o fato da competição reduzir 

ou remover do ambiente um fator de crescimento necessário para ambas as plantas, como água, 

luz, nutrientes e outros, enquanto a alelopatia ocorre pela adição de um fator químico ao meio 

(SOUZA et al., 2003; OLIVEIRA JR. et al., 2011). Nos ecossistemas agrícolas, a ocorrência 

da alelopatia é muito importante na determinação da interferência entre culturas e comunidade 

infestante (FELIX, 2012). 

Os metabólitos secundários são os grandes responsáveis pelo efeito alelopático na 

natureza, visto que são importantes na defesa contra predadores naturais das plantas ou raios 

ultravioletas. Vários compostos do metabolismo secundário já foram identificados em extratos 

de plantas tais como compostos fenólicos simples e heterosídicos, cumarinas, ácidos orgânicos, 

naftoquinonas, antraquinonas, xantonas, quinonas, flavonóides, taninos, saponinas e compostos 

de enxofre e alcalóides (JÁCOME et al., 2004; CARMO et al., 2007; HAIDA et al., 2010). Sua 

produção nos vegetais pode ser influenciada por diversos fatores entre eles, temperatura, 

umidade, índice de precipitação, radiação e variação sazonal (VIECELLI; CRUZ-SILVA, 

2009).  

As substâncias químicas com potencial alelopático estão presentes em muitas 

espécies e em diferentes órgãos, como folhas, flores, frutos, caules, raízes e em sementes de 

várias plantas (GUSMAN et al., 2012). Essas substâncias são encontradas em concentrações 

variadas nas diferentes partes da planta e durante seu ciclo de vida, e podem causar efeitos 

alelopáticos observados na germinação, no crescimento e/ou no desenvolvimento de plantas já 
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estabelecidas e, ainda, no desenvolvimento de micro-organismos (REZENDE et al., 2003). Para 

avaliação da ação dos aleloquímicos são realizados bioensaios com sementes sensíveis. As 

sementes mais utilizadas como indicadores de alelopatia são as de Lactuca sativa L. (alface), 

Lycopersicon esculentum Miller (tomate) e Cucumis sativus L. (pepino), por serem de fácil 

aquisição e manuseio (ALVES et al., 2004). 

De acordo com Silveira et al. (2012), os aleloquímicos podem ser liberados por 

diferentes vias, sendo elas: volatilização, exsudação radicular, lixiviação e decomposição de 

resíduos. A volatilização acontece quando compostos aromáticos são volatilizados das folhas, 

flores, caules, e raízes podendo assim ser absorvidos por outras plantas, destacam-se os 

terpenos. A lixiviação, em que as toxinas solúveis em água são lixiviadas da parte aérea e das 

raízes e ocorre a remoção de substâncias químicas das plantas pela ação da água através da 

chuva, orvalho ou neblina e pode-se citar compostos como terpenóides e alcalóides. Outro 

método é a exsudação radicular, onde muitos compostos alelopáticos são liberados na rizosfera 

e podem atuar direta ou indiretamente nas interações planta/planta e na ação de micro-

organismos, entre estes compostos podem ser citados o ácido oxálico, a amidalina e a cumarina. 

A decomposição de resíduos acontece quando toxinas são liberadas pela decomposição das 

partes aéreas ou subterrâneas, direta ou indiretamente, pela ação de micro-organismos, os quais 

são liberados compostos como os glicosídeos cianogênicos, ácidos fenólicos e flavonóides 

(FELIX, 2012; SANTOS, 2012). 

Todos esses processos de liberação de aleloquímicos estão sujeitos a constantes 

modificações, que se expressam na capacidade adaptativa como consequência de sua interação 

com o meio ambiente (OLIVEROS-BASTIDAS et al., 2009). A alelopatia é um dos 

mecanismos componentes da seleção natural que pode consistir na principal causa de redução 

da biodiversidade e extinção de espécies, superando até o impacto das ações antrópicas, às quais 

normalmente se atribui a culpa. Estudos mostram que a alelopatia é um processo ecológico 

importante na regulação das populações vegetais, sendo também um componente de processos 

evolutivos dos vegetais (CHOU, 2014).     

No campo, os efeitos alelopáticos negativos sobre a germinação levam à 

desuniformidade da cultura. Isto porque os aleloquímicos podem proporcionar estresse 

oxidativo, formando espécies reativas de oxigênio, como o H2O2, que atua de forma direta ou 

como sinalizador nos processos de degradação celular causando danos em processos 

fisiológicos e alterando o desenvolvimento inicial das plântulas (ALMEIDA et al., 2008). 

Segundo Araldi (2011), um fator importante do metabolismo secundário dos 

vegetais é a elevada capacidade biossintética, onde uma mesma espécie pode produzir diversas 
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substâncias e em grande quantidade. Podendo interferir na conservação, germinação de 

sementes, crescimento de plântulas e no vigor vegetativo de plantas adultas, fato que sugere o 

condicionamento de uma área vegetativa às plantas pré-existentes e aos aleloquímicos liberados 

no meio e no solo.  

Todas as plantas produzem metabólitos secundários, os quais variam de acordo com 

sua concentração, localização e composição (ALLEM, 2010). A evolução na química de 

produtos naturais, através de metodologias modernas de extração, isolamento, purificação e 

identificação, tem colaborado para o conhecimento de numerosos compostos secundários. 

Sendo muitos destes compostos com potenciais alelopáticos (FERREIRA; AQUILA, 2000; 

CHON; NELSON, 2010).  

O potencial alelopático de espécies exóticas invasoras está no foco de 

pesquisadores, tanto para o uso no desenvolvimento de praguicidas naturais, como também para 

tentar entender melhor os mecanismos que favorecem a invasão e estabilização das mesmas no 

ambiente (SCHERER et al., 2005). 

Entre as espécies exóticas invasoras no Brasil algumas já apresentam estudos que 

buscam analisar seu potencial alelopático, como o estudo realizado por Wandscheer et al. 

(2011), onde utilizaram extrato aquoso de folhas e pseudofrutos de Hovenia dulcis Thunb. 

verificando significativa redução da porcentagem de germinação e velocidade de germinação 

em sementes de alface, confirmando seu caráter alelopático. Ibarra (2009) realizou a 

caracterização fitoquímica de extratos das folhas de Tecoma stans uma espécie exótica e 

invasora onde foi encontrada a presença de alcaloides, cumarinas, flavónoides, sesquiterpeno 

lactona, esteróis, saponinas, e açúcares, sendo que o extrato etanólico apresentou maior número 

de famílias de metabólitos secundários. 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos nos últimos anos para estudar variadas 

espécies vegetais com potencial alelopático, utilizando L. sativa L como espécie teste e obtendo 

como resultados a redução ou até mesmo inibição da germinação conforme o aumento da 

concentração dos extratos, demostrando que o efeito pode variar entre as espécies 

(WANDSCHEER et al. 2011, OLIVEIRA et al. 2012a, TUR et al. 2012 , NERY et al. 2013, 

OMEZZINE et al. 2014, HISTER et al., 2016, LIMA et al., 2017). 

Kim e Lee (2011) consideram que a interferência alelopática pode ser um 

mecanismo fundamental no processo de invasão por plantas, evidenciando cada vez mais a 

capacidade destas em produzir e liberar para o meio ambiente aleloquímicos, capazes de 

interferir na estabilização e desenvolvimento das espécies adjacentes, demonstrando a 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-05722015000701134#B19
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importância destas espécies para as pesquisas que buscam novos compostos químicos de 

interesse. 

 

2.4  Técnica de extração líquido-líquido e o uso da cromatografia na identificação de 

compostos alelopáticos 

 

O processo extração líquido-líquido, também conhecido como partição, é um 

processo de separação e/ ou purificação de componentes (solutos) de uma mistura líquida 

(solução), que se transferem para um líquido imiscível ou parcialmente miscível, o solvente, 

quando este entra em contato direto com a mesma (solução) (DUTTA, 2007; IGNAT, et al., 

2011). O solvente é escolhido de modo a apresentar uma afinidade ou seletividade a um ou mais 

componentes da mistura ou solução e uma densidade diferente (OTSUKA, 2006). 

A partição líquido-líquido é eficaz no uso como uma das primeiras etapas de 

separação de extratos de produtos naturais, que permite obter informações preliminares sobre a 

polaridade e classes existentes dos componentes biologicamente ativos num extrato. Diversas 

classes de substâncias naturais como: taninos, glicosídeos cianogênicos, alcalóides, 

sesquiterpenos, flavonóides e ácidos fenólicos possuem atividade alelopática (AERTS et al., 

1991; SAUERWEIN & WINK, 1993; ELJARRAT & BARCELÓ, 2001 e KING & AMBIKA, 

2002). 

O isolamento, caracterização e quantificação de substâncias com potencial 

alelopático são fundamentais para determinação de sua atividade biológica individual ou em 

conjunto com outras substâncias (TREZZI et al., 2005). Para isto, se faz necessário o uso de 

técnicas cromatográficas para que se possa separar tais substâncias e identificá-las. 

A cromatografia é um método físico-químico de separação, em que os constituintes 

da amostra a serem separados são particionados entre duas fases, uma estacionária e a outra 

móvel, que se movimenta através da primeira (ETTRE, 1993). A pesquisa fitoquímica é 

importante, principalmente quando ainda não existem estudos químicos com espécies de 

interesse, tendo como objetivo conhecer os compostos químicos das espécies vegetais e avaliar 

sua presença nos mesmos, identificando grupos de metabólitos secundários relevantes 

(SIMÕES et al., 2000). 

São conhecidos cerca de 10 mil metabólitos secundários com ação alelopática, o 

que é considerado um pequeno número frente à biodiversidade existente na natureza. Até o 

momento estudos realizados se detêm somente à identificação dos componentes principais em 

cada classe estrutural e em algumas espécies (YUNES E CALIXTO, 2001); o que desperta a 
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atenção de pesquisadores tornando novos estudos referentes a esse tipo de pesquisa relevante e 

necessário para o descobrimento de novos aleloquímicos em potencial.    

Um problema que tem sido recorrente é a necessidade da quantificação dos 

metabólitos secundários detectados/isolados. Para que se possa estabelecer uma possível 

relação entre a composição química e a atividade biológica observada, apenas o conhecimento 

qualitativo do perfil químico não é suficiente. Nem sempre o metabólito secundário isolado é 

aquele responsável pela atividade biológica ou nem sempre é isolado o metabólito secundário 

presente em maior quantidade, mas sim aquele cuja técnica aplicada permitiu seu isolamento e 

ainda, nem sempre a substância majoritária é a responsável pela atividade biológica observada 

(RODRIGUES, 2007). 

Uma forma de tentar solucionar e/ou minimizar o problema anteriormente citado é 

empregar o uso de técnicas cromatográficas hifenadas tais como, HPLC-PAD e a 

espectrometria de massas em tandem (MS/MS) (RODRIGUES, 2007). Entre os métodos de 

elucidação estrutural, a espectrometria de massas e uma poderosa ferramenta para identificação 

de substâncias não voláteis tais como flavonóides ou substâncias termicamente estáveis. 

Alguns estudos com técnicas cromatográficas analisando extratos vegetais 

chegaram a identificação de compostos com efeitos alelopáticos, como o realizado por Santos 

(2010), que identificou a partir de extratos das folhas de aroeira o ácido gálico com potencial 

alelopático. Alves et al., (2004) estudando extratos de canela (Cinnamomum zeylanicum 

Breyn), chegaram à conclusão que o ácido cinâmico foi o composto responsável pela inibição 

tanto da germinação como do crescimento da raiz de L. sativa. Em estudos com análises 

cromatográficas realizados por Mendonça (2008), concluiu-se que dentre os metabólitos 

secundários responsáveis pela atividade alelopática observada nos extratos aquosos de 

sementes de Canavalia ensiformis estão os compostos fenólicos: ácido clorogênico, ácido 

ferúlico, ácido p-anisico e genisteína. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área e coleta do material vegetal 

 

A coleta do material vegetal foi realizada em fevereiro de 2017, na Fazenda 

Experimental do Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará (UFC) no 

município de Pentecoste-CE, geograficamente situado nas coordenadas de 3º47’34’’S e 

39º16’13’’W a uma altitude média de 60m. Uma exsicata foi depositada no Herbário Prisco 

Bezerra da Universidade Federal do Ceará sob o número 54608. 

A fazenda localiza-se no semiárido brasileiro e, de acordo com dados da estação 

meteorológica local, apresenta médias anuais de 26,8°C de temperatura, 76% de umidade 

relativa do ar e 772,2 mm de precipitação pluviométrica. O clima é, segundo a classificação de 

Köppen, do tipo Aw’, tropical chuvoso (ALVARES et al., 2014).  

Foram coletadas folhas frescas, raízes, frutos, flores e folhas da serapilheira de pelo 

menos 10 indivíduos de C. madagascariensis, sendo em cada indivíduo aproximadamente 100 

gramas de material. A coleta das folhas foi realizada junto com os ramos verdes, principalmente 

na extremidade da copa, com o auxílio de uma tesoura de poda. Os frutos, de coloração marrom, 

foram coletados na própria planta também com o auxílio de uma tesoura de poda.  

As flores e folhas da serapilheira foram coletadas em um raio de até 2 m da planta 

sobre a superfície do solo. As raízes foram cortadas próximas a base do caule. As amostras de 

cada material vegetal foram acondicionadas em sacos plásticos, separadas, identificadas e 

transportadas para o Laboratório de Análise de Sementes-UFC, no qual as raízes foram limpas 

para retirar o excesso de solo.  

Foram realizados testes preliminares utilizando extrato com as folhas frescas sem 

passar pelo processo de secagem, e não foi obtido efeito alelopático. Sendo assim, todo o 

material vegetal foi levado ao secador a 40°C por 96 horas, logo após foi acondicionado em 

sacos plásticos vedados e mantido armazenados na geladeira até a realização dos experimentos. 

 

3.2 Experimento I 

 

No experimento I foi realizada a caracterização físico-química dos extratos e 

identificados os efeitos dos diferentes materiais vegetais na germinação e crescimento de L. 

sativa. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Análise de Sementes, do 
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Departamento de Fitotecnia, do Centro de Ciências Agrárias (CCA), da UFC, em Fortaleza-

CE. 

Os extratos aquosos foram preparados utilizando-se 20g de cada material vegetal 

(folhas frescas, frutos, raízes, flores e folhas da serapilheira) em 200 mL de água destilada, 

numa proporção de 1:10 massa/volume de extrato aquoso, para preparação do extrato bruto que 

representa a concentração de 100%. A partir deste foram realizadas diluições com água 

destilada para 25, 50 e 75% e foi utilizada água destilada como tratamento controle (0%).  

Os extratos foram acondicionados em Beckers e vedados com papel filme. O 

método de extração utilizado foi a maceração estática (SOARES; VIEIRA, 2000), com os 

mesmos foram mantidos em câmaras tipo B.O.D. a temperatura de 25°C por um período de 24 

horas. Logo após esse período o material foi filtrado com papel filtro Whatman nº1. 

Em seguida, o material filtrado correspondente a cada extrato foi colocado em 

Beckers e feito a análise físico-químicas do mesmo, uma vez que o potencial osmótico e o 

elevado grau de acidez ou basicidade dos extratos podem mascarar o fenômeno alelopático 

(FERREIRA; AQUILA 2000). A determinação do pH foi feita com um pHmetro de bancada e 

a condutividade elétrica (CE) foi medida pelo condutivímetro digital de bancada. A partir dos 

valores da CE determinou-se o potencial osmótico (PO) de acordo com a fórmula proposta por 

Ayers e Westcot (1999): Potencial osmótico em atmosfera (ATM) = - 0,36 x CE. Os dados 

foram transformados para (Mpa). 

Os testes de percentagem, velocidade e tempo médio de germinação, foram 

realizados em câmaras de germinação tipo B.O.D. reguladas para 25°C, com fotoperíodo de 

12h de luz/ 12h de escuro. Foram utilizadas placas de Petri (9cm) previamente preparadas com 

duas folhas de papel Germitest e esterilizadas em autoclave, logo após foram umedecidos com 

água destilada (controle) ou com os extratos aquosos com o equivalente a 3 vezes o peso do 

substrato. Como espécie teste foram utilizadas sementes de L. sativa obtidas comercialmente. 

Assim, foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com 

quatro repetições de 25 sementes, em esquema fatorial 5 x 5. Sendo cinco vias de liberação de 

aleloquímicos (folhas frescas, frutos, raízes, flores e folhas da serapilheira) X cinco 

concentrações (0, 25, 50, 75 e 100 %). Antes de serem levadas para a câmara de germinação as 

placas foram colocadas dentro de sacos plásticos transparentes para diminuir a evaporação dos 

extratos.  

Foram consideradas germinadas as sementes que apresentaram a emissão da 

radícula. O experimento foi mantido por um período de 7 dias, conforme Brasil (2009), sendo 
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que diariamente foi verificado o número de sementes germinadas. Ao final foram avaliadas as 

seguintes variáveis: 

 

 Porcentagem de germinação (%G) 

 

O cálculo da porcentagem de germinação (%G) foi realizado segundo Labouriau 

(1983), onde as sementes germinadas foram contabilizadas no sétimo dia, considerando-se a 

porcentagem de sementes germinadas em relação ao número de sementes dispostas a germinar 

nas condições dos experimentos, em que NG é o número total de sementes germinadas em 

relação ao número de sementes dispostas para germinar (NS). A seguinte fórmula foi utilizada 

para expressar os resultados dos experimentos em porcentagem:  

 

 

                                          %G=  
𝐍𝐆

𝐍𝐒
 x 100 

 

Índice de velocidade de germinação (IVG) 

 

Para a determinação dessa variável, foi utilizada a equação proposta por Maguire 

(1962), obtido por meio de contagens diárias do número de plântulas normais, durante os 7 dias 

de incubação das sementes em B.O.D., de acordo com a seguinte fórmula:  

 

 

 

Em que, 

G= número de plântulas normais nos seus respectivos dias de contagem; 

N= número de dias decorridos entre a semeadura e a germinação 

 

 Tempo Médio de Germinação (TMG) 

 

 Realizado em conjunto com o teste de germinação, obtido através da contagem 

diária das sementes germinadas até o sétimo dia após a semeadura. Os dados foram calculados 



29 
 

pela seguinte fórmula proposta por Ferreira; Borghetti (2004), sendo os resultados expressos 

em dias: 

 

Em que, 

TMG = tempo médio de germinação (dias); 

ni = número de sementes germinadas no intervalo entre cada contagem; 

ti = tempo decorrido entre o início da germinação e a i-ésima contagem. 

 

Comprimento da parte aérea e da radícula, relação raiz/parte aérea 

 

Foi realizada a mensuração média do comprimento da parte aérea e da radícula das 

plântulas normais, ao final do teste de germinação, com o auxílio de uma régua graduada em 

milímetro. Foram mensuradas 10 plântulas por repetição de cada tratamento escolhidas 

aleatoriamente. Foi calculada a relação raiz/parte aérea dividindo-se o comprimento da radícula 

pelo comprimento da parte aérea. 

 

3.2.1 Análise estatística 

 

Todos os dados de germinação e crescimento inicial sob efeito de extratos aquosos 

foram submetidos à análise de variância e análise de regressão utilizando o programa estatístico 

Sisvar 5.6. Para a confecção dos gráficos empregou-se os softwares Excel e SigmaPlot 12.5. 

 

3.3 Experimento II 

 

No experimento II foi realizado uma análise fitoquímica através de métodos 

cromatográficos nos diferentes extratos, a partição líquido-líquido do extrato das folhas de C. 

madagascariensis, teste de germinação e análise cromatográfica com os particionados. Os 

extratos aquosos das partes de C. madagascariensis (folhas frescas, frutos, raízes, flores e folhas 

da serapilheira) foram preparados no LAS e levados para análise no Laboratório Multiusuário 

de Química de Produtos Naturais (LMQPN) pertencente à Embrapa Agroindústria Tropical, 

localizada em Fortaleza-CE, no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. 
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3.3.1 Análise cromatográfica 

 

Uma alíquota de aproximadamente 3 ml do extrato aquoso de cada parte vegetal de 

C. madagascariensis (folhas frescas, frutos, raízes, flores e folhas da serapilheira) foi filtrado e 

transferido para um vial. A análise dos extratos foi realizada em um sistema Acquity UPLC 

(Waters), acoplado a um sistema de Quadrupolo/Tempo de Voo (QtoF, Waters) pertencente a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. As corridas cromatográficas foram 

realizadas em uma coluna Waters Acquity UPLC BEH (150 x 2,1 milímetros, 1,7 μm), 

temperatura fixa de 40 ºC, fases móveis água com 0,1% de ácido fórmico (A) e acetonitrila com 

0,1% de ácido fórmico (B), gradiente variando de 2% a 95% B (15 min), fluxo de 0,4 mL / min 

e volume de injeção de 5 μl. 

 

Condições do Massas de Alta resolução - XEVO-QToF 

 

O modo ESI- foi adquirido na faixa de 110-1180 Da, temperatura da fonte fixa a 

120 ◦C, temperatura de dessolvatação 350 ºC, fluxo do gás dessolvatação de 500 L / h, cone de 

extração de 0,5 V, voltagem capilar de 2,6 kV. O modo ESI+ foi adquirido na faixa de 110-

1180 Da, temperatura da fonte fixa de 120 ºC, temperatura de dessolvatação 350 ºC, fluxo do 

gás dessolvatação de 500 L / h e voltagem do capilar de 3,2 kV. Leucina encefalina foi utilizada 

como lock mass. O modo de aquisição foi MSE. O instrumento foi controlado pelo software 

Masslynx 4.1 (Waters Corporation). 

 

3.3.2 Partição Líquido-líquido do extrato aquoso das folhas de C. madagascariensis 

 

De acordo com os resultados obtidos para os extratos testados, optou-se por 

trabalhar com o extrato produzidos com as folhas frescas, devido a maior disponibilidade de 

material vegetal e pela confirmação do potencial alelopático nas diferentes partes aéreas de C. 

madagascariensis frente às sementes de alface, exceto a raiz. Sendo que para uma separação 

prévia de compostos bioativos deste extrato, recorreu-se à técnica de partição líquido-líquido. 

Inicialmente o extrato foi obtido pelo mesmo método utilizado no experimento I 

(maceração estática), diferenciando-se apenas no método de maceração utilizada (manual), com 

a finalidade de diminuir o tamanho das partículas da amostra, aumentado assim a superfície de 

contato com o solvente. Foi pesado 100 g de folhas de C. madagascariensis e colocadas em um 

Becker, adicionou-se então 1000 mL de água destilada numa proporção de 1:10 (m/v), após 24 
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horas o material foi filtrado e uma fração do extrato aquoso bruto de folhas de C. 

madagascariensis foi submetida a partição líquido-líquido, utilizando acetato de etila como 

solvente. 

Em um funil de separação foi adicionado 100 mL do extrato aquoso bruto, em 

seguida adicionou-se acetato de etila (3 x 100 mL) até total extração, após a extração foram 

obtidas duas frações: aquosa e orgânica. A fração orgânica foi concentrada em rotaevaporador 

sob pressão reduzida à temperatura de 40°C para eliminação total do solvente, obtendo um 

rendimento de massa seca de 87,2 mg, para os posteriores testes esta massa foi resuspendida 

em água. As duas frações foram armazenadas sob refrigeração à aproximadamente 4ºC, sendo 

vedadas de umidade.  

 

3.3.3 Teste de germinação com o extrato particionado das folhas  

 

O extrato particionado das folhas de C. madagascariensis (fração aquosa, orgânica 

e extrato bruto) foram levados ao laboratório de sementes da UFC para avaliação da atividade 

alelopática. Os testes de germinação foram realizados conforme no experimento I, utilizando 

sementes de L. sativa e realizados em câmaras de germinação tipo B.O.D. reguladas para 25°C, 

com fotoperíodo de 12h de luz/ 12h de escuro. Os substratos foram umedecidos com fração do 

extrato bruto ou com as frações aquosas e orgânicas, com o equivalente a 3 vezes (BRASIL, 

2009). 

Foram utilizadas 25 sementes de L. sativa em cada placa sendo quatro repetições 

por extrato particionado (fração aquosa, orgânica e extrato bruto), as placas foram vedadas com 

sacos plásticos antes de serem colocadas na B.O.D., para evitar a evaporação dos extratos. 

Foram feitas contagens diárias da germinação das sementes durante sete dias. 

As sementes foram consideradas germinadas com a emissão da radícula. Avaliou-se a 

porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação e o tempo médio de 

germinação. 

O extrato particionado das folhas de C. madagascariensis (fração aquosa, orgânica 

e extrato bruto) foram submetidos a análise cromatográfica conforme procedimento descrito no 

item 3.3.1. 
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3.3.4 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foram utilizados os programas estatísticos Sisvar 5.6. e 

SigmaPlot 12.5.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento I 

 

Características físico-químicas dos extratos 

 

Os valores do pH e dos potenciais osmóticos dos extratos nos diferentes tratamentos 

variaram entre 5,1 e 7,6, e 0,0 a -0,4 MPa, respectivamente (tabela 1). Esses valores estão fora 

dos valores extremos, que poderiam afetar negativamente a germinação e o desenvolvimento 

de plântulas da espécie teste (alface). 

 

Tabela 1 - Características físico-químicas dos extratos aquosos de diferentes partes de 

Cryptostegia madagascariensis. Fortaleza, CE, 2017. 

Tipo de extrato Concentração 

(%) 

pH Condutividade 

(mS/cm) 

Potencial 

Osmótico (MPa) 

Água destilada  6,4 0,01 -0,000 

 

Folha 

25 5,5 3,26 -0,117 

50 5,4 5,99 -0,215 

75 5,4 8,62 -0,310 

100 5,4 11,20 -0,403 

 

Fruto 

25 5,7 1,34 -0,048 

50 5,8 2,66 -0,095 

75 5,7 3,88 -0,139 

100 5,7 4,97 -0,178 

 

Raiz 

25 5,3 0,31 -0,011 

50 5,3 0,58 -0,020 

75 5,3 0,85 -0,030 

100 5,3 1,08 -0,038 

 

Folha da serapilheira 

25 7,6 0,92 -0,033 

50 7,6 1,68 -0,060 

75 7,6 2,46 -0,088 

100 7,6 3,16 -0,113 

 25 5,6 1,75 -0,063 
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Wandscheer et al. (2011) realizaram bioensaios de germinação de sementes de 

alface sob a influência de diferentes soluções de pH, na faixa de 3,0 a 11,0 e observaram que 

nenhuma solução interferiu negativamente na germinação e crescimento das plântulas. Coons 

et al. (1990) avaliaram dez cultivares de alface, a 20°C e 25°C, todas apresentaram 100% de 

germinação quando submetidas a potenciais de até - 0,9 MPa. Eberlein (1987) sugere que 

apenas valores de extrema acidez (abaixo de 3) ou extrema alcalinidade (acima de 11) podem 

interferir no processo germinativo. 

Contudo, a avaliação do pH e do potencial osmótico dos extratos vegetais é 

fundamental quando se desconhece sua constituição em açúcares, aminoácidos, ácidos 

orgânicos, íons e outras moléculas (FERREIRA; AQUILA, 2000). Ainda, segundo estes autores 

valores extremos tanto de pH quanto de potencial osmótico dos extratos podem atuar sobre as 

sementes e/ou plântulas e mascarar o efeito alelopático. Valores próximos aos resultados 

obtidos neste trabalho com relação a potencial osmótico foram relatados por Sausen et al. 

(2009) nos extratos de Eugenia involucrata. 

Assim, considera-se os valores de potencial osmótico dos extratos aquosos obtidos 

nos extratos de C. madagascariensis provavelmente não interferiram na germinação da espécie 

teste. Sendo, portanto, descartada a hipótese de interferência deste fator nos resultados e 

associando a inibição dos parâmetros de germinação e crescimento, possivelmente, a um efeito 

alelopático desta espécie exótica invasora. 

Os valores da condutividade variaram entre os extratos aquosos das diferentes 

partes da planta de C. madagascariensis, com valor superior no extrato da folha na concentração 

de 100% (Tabela 1). Além disso, foi observado que o aumento da concentração dos 

extratos resulta na elevação da condutividade elétrica. Estes resultados, podem indicar a 

presença de mais compostos nos extratos de maior concentração. Uma vez que, segundo Peske 

et al. (2012), o aumento da condutividade elétrica é indicativo da redução da capacidade de 

reorganização das membranas celulares, aumentando a liberação de eletrólitos para o meio.  

Flor da serapilheira 50 5,6 3,52 -0,126 

75 5,4 5,15 -0,185 

100 5,5 6,66 -0,239 

Extrato bruto   5,9 6,83 -0,245 

Fração Aquosa  5,1 9,94 -0,357 

Fração Orgânica  5,5 1,56 -0,056 
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Esse aumento na condutividade elétrica conforme aumenta a concentração dos 

extratos também foi observado por Oliveira et al. (2012a) e Oliveira et al. (2015) ambos com 

extratos de diferentes partes de Ziziphus joazeiro Mart. (juazeiro). Além disso, Brito et al. 

(2016) também encontraram essa variação de CE em extratos de jurema-preta (Mimosa 

tenuiflora Willd.) Poir.) e aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão). 

 

Germinação e crescimento inicial 

 

A análise de variância referente a porcentagem, índice de velocidade e tempo médio 

de germinação, comprimento da raiz e da parte aérea e a relação raiz/parte aérea de L. sativa 

sob o efeito de cinco extratos aquosos de diferentes partes de C. madagascariensis em 

diferentes concentrações, está descrita na Tabela 2. Os resultados mostraram que a interação 

entre os tipos de extratos e as concentrações para todas as variáveis foram significativas, assim 

como seus efeitos isolados.  

Tabela 2 -  Resumo da análise de variância com os coeficientes de variação para a combinação 

de cinco extratos aquosos de diferentes partes de Cryptostegia madagascariensis (folhas 

frescas, raiz, serapilheira, frutos e flores da serapilheira) e cinco concentrações (0, 25, 50, 75 e 

100%), para porcentagem de germinação (G), índice de velocidade de germinação (IVG), 

tempo médio de germinação (TMG), raiz (R), parte aérea (PA) e relação raiz/parte aérea 

(R/PA). Fortaleza, CE, 2017. 

Fontes de Variação GL Quadrados Médios 

%G IVG TMG R PA R/PA 

Extratos (E) 4 446,80** 129,95** 1,41** 18,92** 0,62* 3,56** 

Concentrações (C) 4 2067,60** 675,91** 7,43** 37,49** 1,84** 11,47** 

E x C 16 254,90** 28,30** 0,37** 2,35** 0,56** 0,75** 

Resíduo 75 45,07 4,21 0,09 0,80 0,12 0,30 

CV (%) - 7,51 11,83 17,38 24,11 17,58 28,51 

**Significância ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F; 

* Significância ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F; 

 

A porcentagem de germinação de L. sativa mostrou comportamento quadrático sob 

o efeito de todos os diferentes extratos analisados, exceto pelo extrato da raiz, no qual nenhum 
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modelo se ajustou, e o extrato da serapilheira que exibiu comportamento linear (Figura 1). 

Observou-se também que, houve redução de pelo menos 20% da germinação (extrato das folhas 

frescas), entre os extratos estudados, quando comparados ao controle. Além disso, há redução 

na taxa de germinação a partir da concentração de 50% em todos os extratos que se mostraram 

significativos, sendo que as menores porcentagem de germinação foram observadas na 

concentração de 100% no extrato das flores da serapilheira (47%), seguida do extrato dos frutos 

(64%), observando-se a redução da germinação com o aumento da concentração do extrato 

(Figura 1). Isto indica a maior concentração de compostos tóxicos nas altas concentrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeitos semelhantes foram encontrados por De Conti e Franco (2011), no qual as 

diferenças nas respostas alelopáticas de compostos de diferentes partes vegetais da mesma 

planta foi registrado com Casearia sylvestris Sw., constatando-se que os extratos de flor, folha 

e ramo inibiram a germinação de L. sativa. Estes autores observaram ainda que os extratos de 

raiz e caule não tiveram resultados significativos em nenhuma concentração testada. Enquanto, 

em um trabalho realizado com Aristolochia esperanzae houve diferenças significativas entre 

extratos de folha, caule e raiz na germinação de L. sativa, não ocorrendo efeito significativo em 

nenhuma concentração de extratos de fruto e flor (GATTI et al., 2004). 

De acordo com Ferreira e Aquila (2000) e Silva e Aquila (2005), em muitos estudos 

se observa um efeito menor sobre a germinação quando comparado ao crescimento inicial das 

Figura 1 - Porcentagem de germinação de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas 

(F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 2 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) e relação raiz/parte aérea 

(C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira (S), fruto 

(FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis em diferentes 

concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p 

< 0,01).Figura 3 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e 

tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 4 - Porcentagem de germinação de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas 

(F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 5 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) e relação raiz/parte aérea 

(C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira (S), fruto 

(FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis em diferentes 

concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p 

< 0,01).Figura 6 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e 

tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 7 - Porcentagem de germinação de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas 

(F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 
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plântulas, tendo em vista que o processo germinativo utiliza reservas da própria semente, porém 

isso pode variar de espécie para espécie. No processo germinativo, juntamente com a água, 

podem penetrar algumas substâncias alelopáticas capazes de inibir ou retardar a multiplicação 

ou crescimento das células, podendo também retardar a germinação (GONZALEZ et al., 2002). 

Os aleloquímicos podem agir de maneira diversa dependendo do ambiente e do estágio do ciclo 

vital em que a planta alvo se encontra, visto que ambos refletem diferentes estados fisiológicos. 

Esses efeitos também podem ser variados quando se considera em qual órgão da planta eles 

estão atuando (SILVA, 2006). 

O índice de velocidade de germinação apresentou decréscimo com o aumento das 

concentrações dos extratos utilizados, e mostrou-se uma variável sensível aos efeitos 

alelopáticos negativos (Figura 2). O comportamento das sementes tratadas com os extratos 

produzidos a partir de serapilheira, frutos e flores da serapilheira foi linear, tendo efeito 

significativo já a partir da concentração de 25%. Enquanto, com os extratos de folhas frescas e 

raízes de C. madagascariensis o ajuste numa curva de regressão polinomial, tornando-se 

evidente apenas a partir da concentração de 50% e 100%, respectivamente.  O extrato das flores 

da serapilheira foi o que causou os efeitos mais negativos no IVG das sementes de alface (4,7), 

em relação ao extrato das raízes, que também causaram um retardo no processo germinativo, 

porém em menor proporção (17,3), isso comparativamente ao controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Índice de velocidade de germinação de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas 

frescas (F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 25 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) e relação raiz/parte 

aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira 

(S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis em diferentes 

concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p 

< 0,01).Figura 26 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e 

tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 2 - Índice de velocidade de germinação de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas 

frescas (F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 27 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) e relação raiz/parte 

aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira 

(S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis em diferentes 
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A redução do IVG com o incremento da concentração dos extratos, demonstrou 

redução do número de sementes germinadas por dia. Segundo Ferreira e Borghetti (2004), 

quanto maior o índice de velocidade de germinação maior é o vigor das sementes, o que não foi 

observado nesse experimento, quando testados cinco extratos de diferentes partes de C. 

madagascariensis, pois estes atuaram diminuindo o vigor das sementes, devido ao efeito tóxico 

dos extratos. 

Resultados semelhantes a estes, obtidos através do cálculo do índice de velocidade 

de germinação das sementes, foram encontrados por outros autores. Reduções significativas na 

germinação e no IVG de sementes de picão-preto e alface foram verificadas por Hoffmann et 

al. (2007) quando usaram extratos aquosos de Nerium Oleander L. (Apocynaceae) e 

Dieffenbachia picta schott, atingindo cerca de 80% de redução do IVG. Fabricante et al. (2013), 

observou que concentrações iguais ou superiores a 5% já foram suficientes para diminuir a 

velocidade de germinação, adiando de forma absoluta a germinação das sementes submetidas 

à presença dos extratos de Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton, que também é uma 

Apocynaceae. Silveira et al. (2012) ao testarem o efeito do extrato aquoso de jurema-preta 

(Mimosa tenuiflora) na germinação de sementes de alface, verificaram que os extratos 

reduziram o número médio de sementes germinadas por dia. Candido et al. (2010), avaliaram 

o potencial alelopático de Senna occidentalis L. e observaram significativa redução do IVG de 

sementes de alface e tomate quando se aumentou a concentração do extrato.  

Os diferentes extratos das partes vegetais de C. madagascariensis também 

mostraram efeito negativo sobre o tempo médio de germinação (TMG). Na germinação das 

sementes de L. sativa, o TMG foi afetado por todos os extratos a partir da concentração de 50%, 

seguindo uma tendência linear na maioria dos extratos e um comportamento quadrático para o 

extrato das folhas frescas, com exceção das sementes sobre efeito dos extratos da raiz que não 

tiveram diferença significativa (Figura 3). O maior efeito foi produzindo pelo extrato das folhas 

frescas, onde aumentou o tempo médio de germinação para aproximadamente três dias, 

mostrando maior atividade inibitória conforme aumentou a concentração dos extratos. 
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De acordo com Carvalho e Nakagawa (2012), o maior tempo médio de germinação 

no início das avaliações indica redução das atividades enzimáticas no metabolismo das 

sementes, retardando a germinação; e o menor tempo médio de germinação, indica maior 

velocidade de absorção de água e das reações químicas que determinam todo o processo de 

germinação. Segundo Ferreira e Borghetti (2004) um menor tempo médio de germinação, ou 

seja, uma germinação rápida é uma estratégia para que a espécie se estabeleça num determinado 

ambiente o mais rápido possível, aproveitando as condições ambientais favoráveis ao 

desenvolvimento de novos indivíduos. 

Na Figura 4 consta o comprimento da raiz das plântulas crescendo sob efeito dos 

extratos de C. madagascariensis em diferentes concentrações. Percebe-se que ocorre redução 

no comprimento das raízes com o aumento na concentração dos extratos aquosos, verificando 

um comportamento linear em quatro condições testadas, e uma condição que não teve efeito 

significativo (extrato com a raiz), sendo que a maior inibição de crescimento foi observada na 

condição com extrato das flores da serapilheira (1,0 cm). As raízes de alface, pela ação dos 

extratos aquosos de folhas frescas, frutos e flores da serapilheira, mostraram reduções 

significativas a partir da concentração de 25%.  

 

 

 

Figura 3 – Tempo Médio de germinação de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas 

frescas (F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 41 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) e relação raiz/parte 

aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira 

(S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis em diferentes 

concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p 

< 0,01).Figura 42 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e 

tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 4 - Comprimento radicular de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 43 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 44 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) 

e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz 

(R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis 

em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > 

p ≥ 0,01), **(p < 0,01).Figura 3 – Tempo Médio de germinação de Lactuca sativa sob efeito de 

extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) 

de Cryptostegia madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos 

coeficientes das regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 45 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) e relação raiz/parte 

aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira 

(S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis em diferentes 

concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p 

< 0,01).Figura 46 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e 

tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 4 - Comprimento radicular de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 47 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 
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As raízes geralmente são mais sensíveis às substâncias presentes nos extratos 

quando comparadas com as demais estruturas das plântulas, visto que estão em contato direto 

e prolongado com o extrato (aleloquímicos) em relação às demais estruturas das plântulas e/ou 

a um reflexo da fisiologia distinta entre as estruturas (AQUILA, 2000; DE CONTI; FRANCO, 

2011). Modificações no crescimento e desenvolvimento radicular de plântulas em resposta a 

compostos fitotóxicos podem ser explicadas por alterações na estrutura e ciclo celular, 

desintegração da coifa, aumento de diâmetro do cilindro vascular, antecipação da lignificação 

do metaxilema e da parede celular (SANTOS et al., 2008; SOLTYS et al., 2011). 

Os compostos alelopáticos, por interferirem na divisão celular, permeabilidade de 

membranas e na ativação de enzimas, são considerados inibidores de germinação e crescimento 

(RODRIGUES et al. 1992). Geralmente, os efeitos causados tendem a ser dependentes da 

concentração dos aleloquímicos, ou seja, tendem a ser mais acentuados em concentrações mais 

altas, sendo essa tendência observada nos bioensaios de crescimento. As substâncias 

alelopáticas podem induzir o aparecimento de plântulas anormais, sendo a necrose da radícula 

um dos sintomas mais comuns (HAIDA et al., 2010). 

A maior sensibilidade radicular, como apresentada pelas plântulas de alface, é 

amplamente documentada na literatura e caracteriza um dos principais parâmetros para indicar 

a sensibilidade de plantas aos efeitos de fitotoxinas alelopáticas (CHON et al., 2002; GATTI et 

Figura 4 - Comprimento radicular de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 81 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 82 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) 

e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz 

(R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis 

em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > 

p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 4 - Comprimento radicular de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 83 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 84 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) 

e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz 

(R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis 

em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > 

p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 4 - Comprimento radicular de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 85 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 86 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) 

e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz 

(R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis 

em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > 

p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 4 - Comprimento radicular de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 87 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 
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al., 2004; BORELLA et al., 2009; COELHO et al., 2011; REJILA; VIJAYAKUMAR, 2011; 

SILVEIRA et al., 2012; GRISI et al., 2013; HAMERMANN et al., 2015). 

Com relação ao comprimento da parte aérea das plântulas de alface, avaliando-se o 

efeito das concentrações dentro de cada extrato, houve variação de comportamento das 

plântulas de alface seguindo uma regressão polinomial em todos os extratos testados, exceto 

para o extrato da raiz que não houve interferência comparando-se com o controle (0%). Os 

extratos das folhas frescas e fruto estimularam o aumento do comprimento, sendo maior nas 

concentrações de 25, 50 e 75% quando comparado ao controle. No entanto, este estímulo parece 

estar associado a concentrações mais baixas, uma vez que concentrações altas parecem exercer 

efeitos fitotóxicos capazes de reduzir o comprimento da parte aérea (Figura 5), como ocorreu 

com estes extratos quando testados na concentração 100%. Segundo Hong et al. (2004), o 

crescimento maior das plântulas em menores concentrações de extratos pode ser um mecanismo 

de proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o extrato advindo da serapilheira, foi observado estímulo ao crescimento da 

parte aérea em todas as concentrações testadas, sendo que na maior concentração (100%) este 

estímulo foi menor (1,85cm), quando comparado a concentração de 25% (2,51cm), estes 

valores foram superiores ao controle. Diferente destes resultados, para o extrato das flores da 

serapilheira, houve decréscimo gradativo das médias à medida que foi aumentada a 

Figura 5 - Comprimento da parte aérea de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas 

(F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 97 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 98 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea (B) 

e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz 

(R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis 

em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > 

p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 5 - Comprimento da parte aérea de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas 

(F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 99 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 100 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea 

(B) e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 5 - Comprimento da parte aérea de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas 

(F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 
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concentração, chegando na maior concentração (100%) a 54% de redução em relação à 

testemunha (Figura 5). 

Apesar de os compostos alelopáticos na maioria das vezes agirem como inibidores 

da germinação e do crescimento, alguns trabalhos demonstram que estes podem atuar como 

promotores de crescimento quando presentes em menores concentrações como, por exemplo, o 

estudo realizado por Ghayal et al. (2007) com extratos de folhas de Cassia uniflora L. que 

estimularam a germinação e o crescimento inicial de sementes de mostarda e rabanete nas 

concentrações de 2,5% e 5% e inibiram quando nas concentrações de 15% e 20%. 

Concentrações baixas de extratos da raiz, caule e folhas de Andropogon bicornis 

não afetam o crescimento das plântulas de alface, mas em concentrações mais altas, interferem 

no comprimento (LIMA et al., 2017). Segundo este mesmo autor, os efeitos alelopáticos podem 

variar de acordo com o órgão da planta onde estes atuam, tendo a capacidade de provocar 

intensas inibições em um órgão e pequeno estímulo em outro. 

Diferenças nas respostas alelopáticas de compostos de diferentes órgãos de uma 

mesma planta também foram registradas com Triticum aestivum (WU et al., 2000), Aristolochia 

esperanzae O. Kuntze (GATTI et al., 2004) e Casearia sylvestris Sw (DE CONTI et al., 2011). 

Friedmam (1995) afirmou que a quantidade de aleloquímicos e sua liberação pelos órgãos da 

planta são variações que ocorrem de espécie para espécie. 

Na variável relação raiz/parte aérea, observa-se que apenas o extrato da raiz não se 

ajustou a nenhum modelo de regressão (Figura 6), no que se refere ao efeito do extrato da 

serapilheira seguiu tendência linear e quanto aos demais extratos testados observa-se que os 

efeitos se ajustaram a curvas de regressão polinomial. A relação foi diminuindo conforme a 

concentração dos extratos aumentava, onde os menores valores para esta variável foram obtidos 

sob efeito dos extratos das folhas frescas (0,88 - 75%) e flores da serapilheira (0,89 - 100%).  
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Apesar de a germinação ter sido afetada, observa-se que o crescimento inicial de 

alface sofreu efeitos mais acentuados por parte da maioria dos extratos. As substâncias 

presentes nos extratos foram capazes de inibir o crescimento das plântulas, além de causarem 

alterações no aspecto morfológico das mesmas. Evento também verificado por Araújo et al. 

(2017) utilizando extratos das folhas de C. madagascariensis, que revelaram efeitos negativos 

sobre sementes de L. sativa, com efeitos mais significativos no crescimento das plântulas, 

principalmente da raiz, e com relação aos mesmos extratos sobre as espécies nativas Mimosa 

caesalpiinifolia e Libidibia férrea observaram apenas redução no crescimento. 

Em relação à influência alelopática no crescimento de plântulas de alface foi 

registrada anormalidade principalmente no sistema radicular, fato verificado visualmente em 

concentrações maiores e sobre o efeito dos extratos provenientes das folhas frescas, frutos e 

flores da serapilheira, onde apresentaram plântulas retorcidas, queima e escurecimento da 

radícula, encurvamento do caulículo (Figura 7). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, 2017. 

Figura 7 - Plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes extratos de 

Cryptostegia madagascariensis na concentração de 100%. 
 

Figura 165 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e tempo 

médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato particionado de folhas de 

Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias e nas barras o erro. 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 

5% de probabilidade.Figura 166 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando 

crescidas sobre diferentes extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de 

Cryptostegia madagascariensis na concentração de 100%. 
 

Figura 8 - Porcentagem de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato particionado de 

Figura 6 - Relação raiz/parte aérea de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas 

(F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 113 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 114 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea 

(B) e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 7 - Plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes extratos de 

Cryptostegia madagascariensis na concentração de 100%. 
 

Figura 115 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e tempo 

médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato particionado de folhas de 

Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias e nas barras o erro. 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% 

de probabilidade.Figura 116 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas 

sobre diferentes extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia 

madagascariensis na concentração de 100%.Figura 6 - Relação raiz/parte aérea de Lactuca 

sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores 

da serapilheira (FL) de Cryptostegia madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de 

significância dos coeficientes das regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 117 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes 

extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia madagascariensis na 

concentração de 100%.Figura 118 - Comprimento radicular (A), comprimento da parte aérea 

(B) e relação raiz/parte aérea (C) de Lactuca sativa sob efeito de extratos de folhas frescas (F), 

raiz (R), serapilheira (S), fruto (FR) e flores da serapilheira (FL) de Cryptostegia 

madagascariensis em diferentes concentrações. Níveis de significância dos coeficientes das 

regressões - *(0,05 > p ≥ 0,01), **(p < 0,01). 

 

Figura 7 - Plântulas de Lactuca sativa quando crescidas sobre diferentes extratos de 

Cryptostegia madagascariensis na concentração de 100%. 
 

Figura 119 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de germinação (B) e tempo 

médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato particionado de folhas de 

Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias e nas barras o erro. 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% 

de probabilidade.Figura 120 - Anormalidades de plântulas de Lactuca sativa quando crescidas 

sobre diferentes extratos de folhas frescas, fruto e flores da serapilheira de Cryptostegia 

madagascariensis na concentração de 100%. 
 

Figura 8 - Porcentagem de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato particionado de 

folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas barras o erro. 
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Segundo Pires e Oliveira (2001) e Hoffmann et al. (2007), efeitos como o 

escurecimento, enrolamento e encurtamento são efeitos secundários da alelopatia em resposta 

das alterações que aconteceram a nível celular, que se inibidas, comprometem o seu 

desenvolvimento normal, efeito observado em vários estudos de alelopatia. Oliveira et al. 

(2012b), comprovaram o efeito alelopático de extratos de diferentes partes vegetais de mulungu 

sobre a germinação de sementes de alface, observando o alto índice de plantas deformadas, com 

raízes necrosadas e alto percentual de plântulas mortas e não apresentando nenhuma normal. 

 

4.2 Experimento II 

 

Os resultados preliminares obtidos com a análise cromatográfica para os extratos 

produzidos com as flores da serapilheira, fruto, folhas frescas, serapilheira e raízes de C. 

madagascariensis são apresentadas em anexo (Anexo 2). 

O extrato bruto e a fração aquosa das folhas de C. madagascariensis apresentaram 

efeito alelopático negativo sobre a germinação de plântulas de L. sativa, com redução de 93 e 

89% respectivamente, quando comparados com o extrato orgânico (Figura 8). Os efeitos na 

germinação de L. sativa decorrentes da aplicação da fração aquosa e do extrato bruto foram 

similares, indicando que as substâncias presentes nessa fração podem ser as responsáveis pela 

atividade alelopática negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Porcentagem de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato particionado de 

folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas barras o erro. 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% 

de probabilidade. 

 

Figura 205 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos 

extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis.Figura 206 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de 

germinação (B) e tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato 

particionado de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias 

e nas barras o erro. Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si 

pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Figura 8 - Porcentagem de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato particionado de 

folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas barras o erro. 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% 

de probabilidade. 

 

Figura 207 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos 

extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis.Figura 208 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de 

germinação (B) e tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-05722015000701134#B19
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-05722015000701134#B19
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Os extratos também afetaram a distribuição temporal da germinação, refletida na 

redução do índice de velocidade de germinação (IVG) e no aumento do tempo médio de 

germinação (Figura 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 9 - Índice de velocidade de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato 

particionado de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas 

barras o erro. Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste 

Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Figura 221 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos 

extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis.Figura 222 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de 

germinação (B) e tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato 

particionado de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias 

e nas barras o erro. Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si 

pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Figura 11 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos extratos 

bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis. 

 

Figura 223 - Cromatogramas dos extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) 

das folhas de Cryptostegia madagascariensis.Figura 224 - Germinação de sementes de Lactuca 

sativa após sete dias sobre o efeito dos extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica 

(C) das folhas de Cryptostegia madagascariensis.Figura 9 - Índice de velocidade de germinação 

de Lactuca sativa sob efeito do extrato particionado de folhas de Cryptostegia 

madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas barras o erro. Médias seguidas da mesma 

letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Figura 225 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos 

extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis.Figura 226 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de 

germinação (B) e tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato 

particionado de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias 

e nas barras o erro. Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si 

pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Figura 9 - Índice de velocidade de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato 

particionado de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas 

barras o erro. Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste 

Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Figura 227 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos 

extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis.Figura 228 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de 

Figura 10 – Tempo médio de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato particionado 

de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas barras o erro. 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% 

de probabilidade. 

 

Figura 245 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos 

extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis.Figura 246 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de 

germinação (B) e tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato 

particionado de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias 

e nas barras o erro. Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si 

pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Figura 10 – Tempo médio de germinação de Lactuca sativa sob efeito do extrato particionado 

de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas estão as médias e nas barras o erro. 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% 

de probabilidade. 

 

Figura 247 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos 

extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis.Figura 248 - Porcentagem de germinação (A), índice de velocidade de 

germinação (B) e tempo médio de germinação (C) de Lactuca sativa sob efeito de extrato 

particionado de folhas de Cryptostegia madagascariensis. Nas colunas são mostradas as médias 
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Observou-se que a fração orgânica apresentou diferença significativa quando 

comparada ao extrato bruto. Com base nesses resultados presume-se que a inibição ou redução 

da germinação de alface ocasionada por compostos alelopáticos de folhas de C. 

madagascariensis, não seja efeito de substâncias como flavonóides e cumarinas simples, pois 

estas são as substâncias preferencialmente extraídas pelo solvente utilizado, acetato de etila. 

As sementes de alface sobre o efeito do extrato bruto e fração aquosa das folhas de 

C. madagascariensis tiveram sua germinação inibida e as que conseguiram emitir a radícula 

mostraram crescimento reduzido (Figura 11A e 11B), já as sementes colocadas sobre o efeito 

da fração orgânica não tiveram sua germinação inibida (Figura 11C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Um extrato aquoso bruto é constituído por muitos compostos químicos de diferentes 

classes que podem agir conjuntamente ou não, na atividade alelopática (CHAIMBAULT, 

2014). Com base neste raciocínio, é necessário mais estudos e testes com métodos de extração 

químicas utilizando outros solventes com diferentes polaridades para confirmar as classes das 

substâncias presentes no extrato das folhas de C. madagascariensis, supondo-se que a maioria 

dos constituintes polares poderão ter ficado na fração aquosa, que foi a que mostrou atividade 

alelopática negativa.  

É possível constatar-se que os componentes do extrato bruto apresentaram maior 

afinidade, seletividade ou solubilidade preferencial para o meio aquoso, verificando-se que 

existe uma diferença significativa entre a fração aquosa e a fração orgânica, com relação a 

atividade alelopática. 

A B C 

Figura 11 - Germinação de sementes de Lactuca sativa após sete dias sobre o efeito dos extratos 

bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) das folhas de Cryptostegia 

madagascariensis. 

 

Figura 267 - Cromatogramas dos extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) 

das folhas de Cryptostegia madagascariensis.Figura 268 - Germinação de sementes de Lactuca 

sativa após sete dias sobre o efeito dos extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica 

(C) das folhas de Cryptostegia madagascariensis. 
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Este fato poderá estar associado com a presença de uma diversidade de compostos 

no extrato, alguns dos quais bastante complexos, com propriedades físicas e químicas 

diferentes, como polaridades muito distintas entre os componentes do mesmo, o que dificulta a 

recuperação e separação de todos estes compostos de forma adequada e eficaz através desta 

técnica de extração. Contudo, este fato pode igualmente contribuir para uma melhor separação 

(CHAIMBAULT, 2014; OTSUKA, 2006). 

A identificação de compostos presentes utilizando o sistema UPLC-QToF-MSE, 

através do analisador de alta resolução tempo de voo, permite identificar extensiva informação 

estrutural sobre as substâncias presentes em extratos através da composição elementar e padrão 

de fragmentação avaliados em modo positivo e negativo. Da análise efetuada aos resultados 

obtidos verifica-se a existência de cromatogramas distintos entre as frações, com picos a tempos 

característicos (Figura 12), em particular os picos 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 encontrados na fração 

aquosa (Figura 12B), onde presume-se que estes são os compostos que tem alguma relação com 

a atividade alelopática obtida nos resultados da germinação das sementes de L. sativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 12 - Cromatogramas dos extratos bruto (A), Fração aquosa (B) e Fração orgânica (C) 

das folhas de Cryptostegia madagascariensis. 
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Do estudo efetuado por MS pode-se constatar que os picos nos tempos de retenção 

TR 1.23, 4.09 e 4.65 minutos, foram tentativamente identificadas como ácido cítrico, quercetin-

3-O-gal-1,6-rhm e ácido caféico hexose, respectivamente. Outras substâncias não identificadas 

foram colocadas como desconhecidas (Anexo 3). Os espectros de massas revelaram fórmulas 

moleculares compatíveis com as apresentadas no anexo 4. Os possíveis potenciais marcadores 

de diferenças entre a fração aquosa e orgânica são os picos em TR 1.23 - 5.22 minutos. A 

comparação com a literatura foi realizada em data bases como Scinfinder, Mass Bank e em     

estudos anteriores relatados para a família Apocynaceae.  

A cromatografia acoplada a espectrofotometria de massa é capaz de separar os 

componentes de uma mistura e identificar a molécula química presente através da comparação 

do espectro de massa com os espectros existentes na literatura. Contudo, nem sempre foi 

possível ter certeza da fórmula estrutural dos compostos, uma vez que a recomendação é de 90 

a 100% de similaridade. Nos picos detectados nesta amostra, houve alguns com similaridade, 

contudo sem chegar nesta faixa, impossibilitando a identificação positiva do composto.  

Santos et al. (2011) em testes realizados com o extrato das folhas de Calopogonium 

mucunoides detectaram a presença de flavonóides, alcaloides, ácidos fenólicos e ácidos 

carboxílicos nos extratos brutos, e dentre essas classes de metabólitos secundários confirmaram 

o efeito alelopático negativo do ácido cítrico, ácido caféico e da quercetina inibindo as sementes 

de plantas daninhas. 

Diferentemente das substâncias encontradas neste trabalho, após estudos químicos 

e análises cromatográficas foram identificados em extratos etanólicos das folhas e ramos de C. 

madagascariensis uma série de cardenólidos, tal como Oleandrigenina, 16-anidrogitoxigenina, 

Digitoxigenina, 16-anidrogitoxigenina-3-rhamnosídeo, 16-propionilgitoxigenina-3-

rhamnosídeo e 14,16-Dianidrogitoxigenina-3-rhamnosídeo (SANDUJA et al., 1984). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os extratos aquosos das partes aéreas de C. madagascariensis causaram redução na 

germinação de sementes e no crescimento inicial de plântulas de L. sativa, indicando seu efeito 

alelopático. 

O extrato das flores da serapilheira na concentração de 100% apresentou maior 

efeito na redução da germinação e crescimento inicial de L. sativa. 

Na análise fitoquímica das folhas de C. madagascariensis foram evidenciadas 

classes de metabólitos secundários diferentes que podem ser os responsáveis pelos efeitos 

biológicos constatados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 -  Espécies da família Apocynaceae com registro de atividade alelopática. Fortaleza, CE, 2017. 

Espécie Espécie 

teste 

Tipo 

de 

extrato 

Parte 

da 

planta 

Atividade Local de 

coleta 

Referências 

Anpidosperma 

tomentosum 

Mart. 

Alface e 

gergelim 

EA Fo Atraso na velocidade de germinação São Paulo Gatti et al. 

(2007) 

Calotropis 

procera (Ait.) R. 

Br. 

Pepino, 

tomate e 

berinjela 

 

 

 

 

 

Couve-

flor 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA 

Fo 

 

 

 

 

 

 

 

Fo Fr 

Fl 

Redução na porcentagem de germinação, 

diminuição no crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

Inibição na porcentagem de germinação e 

crescimento 

Irã 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índia 

Ghasemi et 

al. (2012) 

 

 

 

 

Gulzar, A. e 

Siddiqui, 

M.B., (2016) 

Forsteronia 

velloziana 

(A.DC.) 

Woodson 

 

 

Alface 

 

 

EA, FS 

 

 

Ca 

 

Redução da velocidade de germinação, diminuição 

do crescimento radicular 

 

 

Curitiba 

 

Kulik, J. D. 

(2014) 
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EA: Extrato aquoso; EE: Extrato etanólico; EH: Extrato hexânico; FS: Frações; Fo: Folhas; Fr: Fruto; Fl: Flor; Ca: Caule; Cs: Casca 

 

Geissospermum 

vellossi Allemão 

Alface e 

trigo 

EE, FS Cs Inibição da porcentagem de germinação e 

velocidade de germinação, inibição ou diminuição 

do crescimento, redução na massa seca das 

plântulas 

Nordeste 

brasileiro 

Dias, J. F. 

(2012) 

Hancornia 

speciosa Gomes 

Alface EH, EE Fo Redução no índice de velocidade de germinação e 

inibição do crescimento 

São Paulo Barros, I. 

M.C. (2008) 

Nerium 

oleander L. 

Alface e 

picão-

preto 

EA Fo Redução na primeira contagem da germinação, na 

porcentagem da germinação, no comprimento da 

raiz e da parte aérea, no IVG e na matéria fresca 

das plântulas 

Santa 

Maria, 

RS 

Hoffmann et 

al. (2007) 

Secondatia 

floribunda A. 

DC. 

Tomate EA Fo Atraso na velocidade de germinação e diminuição 

no crescimento 

Chapada 

do 

Araripe 

Santos, A. C. 

B. e Silva, M. 

A. P. (2014) 

 

Tabernaemonta

na catharinensis 

A. DC. 

Alface e 

picão-

preto 

EA Fo Inibição da porcentagem de germinação e 

crescimento 

Ribeirão 

Preto, SP 

Alves et al. 

(2011) 

Tabernaemonta

na solanifolia A. 

DC. 

Alface e 

soja 

EA, 

EH, EE 

e FS 

Fo Estímulo ao crescimento  Brasília Melo, A. M. 

M. F., (2012) 
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ANEXO 2 -  Compostos encontrados na fração aquosa do extrato das folhas de Cryptostegia madagascariensis. 

Pico TR (min) m/z 

Experimental 

m/z 

Calculado 

Erro 

(ppm) 

MS/MS fragmentos Fórmula 

molecular 

Nome dos metabólitos Referências 

3 1.23 191.0187 191.0192 2.6 133.0164; 111.0090; 

87.0096 

C6H7O7 Ácido cítrico  Yahia et al. 

(2017) 

4 1.55 287.0407 287.0403 1.4 191.0200; 117.0200; 

96.9605 

C11H11O9 Desconhecido  

5 2.67 365.0124 365.0145 5.9 210.9870; 153.0168; 

96.9604; 85.0312 

C15H9O11 Desconhecido  

7 3.45 465.1413 465.1397 3.4 313.0582; 191.0381; 

96.9611; 85.0311 

C22H25O11 Desconhecido 

 

 

8 4.09 609.1402 609.1456 8.9 341.0902; 301.0338; 

96.9605 

C27H29O16 Quercetina-3-O-gal-1,6-rhm Van der 

Hooft et al. 

(2012) 

9 4.65 341.0872 341.0873 0.3 265.0502; 96.9604 C15H17O9 Ácido caféico Hexose Hanhineva 

et al. (2008) 

11 5.22 289.1042 289.1036 

 

2.1 96.9572 C11H17N2O7 Desconhecido  
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ANEXO 3: Cromatogramas dos extratos aquosos produzidos a partir das flores da 

serapilheira (A), do fruto (B), das folhas frescas (C), da serapilheira (D) e da raiz (E) de 

Cryptostegia madagascariensis. 
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ANEXO 4: Espectros de MS/MS no modo negativo referentes as substâncias no tR de 1.23 

(A), 1.55 (B), 2.67 (C), 3.45 (D) 4.09 (E), 4.65 (F) e 5.22 (G) minutos da fração aquosa do 

extrato das folhas de Cryptostegia madagascariensis. 
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