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RESUMO 
 
Alelopatia resume-se em efeitos inibitórios ou estimulatórios sobre outra plantas, substâncias alelopáticas podem ser 
encontradas em qualquer concentração, podendo estimular o crescimentos de varias plantas, assim como o milho. O 
milho foi utilizado em Cuba e depois espalhando-se pelo mundo, tendo fins alimentícios para seres vivos, a radiação 
solar e temperatura são os principais fatores para o cultivo do milho e também para outras plantas cultivadas, como opor 
exemplo o crambe. O crambe chegou ao Brasil afim de pesquisas, a tornou-se muito utilizado para a extração de óleo.  
Ao extrair o óleo, a semente do crambe é prensada formando a torta, material utilizado no presente trabalho. Tendo 
como objetivo avaliar o efeito alelopático da torta de crambe sobre crescimento inicial da semente de milho. Foram 
utilizadas sementes de milho em casa de vegetação, onde foram plantadas em vasos por  45 dias  e depois  colhida, 
pesando o a massa fresca tanto da raiz como parte aérea, depois de 24 horas em estufa, foi avaliado o peso seco também 
da raiz e parte aérea. Em laboratório, as sementes em placas  com concentrações da torta de crambe e observado depois 
de 7 medias o crescimento da raiz e parte aérea, tendo o percentual de crescimento.  O resultado,  crescimento de massa 
seca e fresca da parte aérea  ate determinadas concentrações, obtendo o mesmo resultado na  parte radicular. 
Concluindo assim, houve um aumento no desenvolvimento das plântulas de milho até certas dosagens da torta de 
crambe, conforme aumentava a concentração diminuía o crescimento das plantas. 

PALAVRAS-CHAVE : Alelopatia, crambe, milho. 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O milho é uma das plantas mais cultivadas atualmente, se adapta a vários tipos de clima. 

Além de ser uma planta alimentícia tanto para os animais quanto para o ser humano, por ter um alto 

teor nutricional. É classificado na ordem das gramíneae, um hibrido com alta tecnologia de manejo 

e pode ser plantado qualquer época do ano.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Algumas plantas liberam compostos que podem ser de efeito estimulatório ou inibitório, 

sendo assim considerado alelopatia (GLEISSMAN, 2000). Podem ser ditas como maléficas ou 

benéficas dependendo da sua concentração podendo afetar a planta viva ou na sua forma de 

palha(FORNARI, 2002). 

 Certos vegetais liberam compostos químicos no ambiente, sendo eles metabolitos primários 

e secundários, que são liberados a partir das raízes, folhas e restos de plantas em forma de palha que 

estão em decomposição no solo, isso constitui o campo de alelopatia, (Taiz & Zeiger, 2002). 

Segundo Santos et al, (2001) alelopatia refere-se  a especificidade de composição bioquímica e 

biológica sobre a interação pertinente as espécies de plantas.  

As plantas tem um ciclo de vida variada, cada qual com suas substâncias alelopáticas onde 

as mesmas podem ser encontradas em varias concentrações, sendo estimuladoras ou inibidoras do 

desenvolvimento da plantas cultivadas do milho (CARVALHO 1993). 

Segundo a  Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA, 2013), o milho 

(Zea mays) foi utilizado pela primeira vez em Cuba no ano de 1492, logo após foi cultivado em 

Veneza, e assim espalhando-se pelo mundo todo. É uma espécie totalmente selecionada, foi 

descoberta a partir de um capim cuja forma da sua folhagem era muito semelhante, logo após foi-se 

modificando a sua forma atual, ao longo da sua evolução foi modificado em vários outros tipos, 

qualidades e variedades. A sua semente pode  pesar até 30mg,  e a planta pode  medir de 2 a 3 

metros de altura (dependendo da sua variedade), sendo uma das plantas mais importantes cultivadas 

hoje no mundo.   

Entre a safra 2013/2014 foram disponibilizados 467 cultivares de milho, sendo 253 

transgênicos e 214 convencionais. Além da sua produção como semente, o milho pode ser 

direcionado também a produção de silagem, onde se utiliza a planta inteira e o milho ainda verde, 

para fins de alimentação de alguns  animais (EMBRAPA, 2013). 

O milho responde a diversos fatores climáticos, sendo a sua maior influência a radiação 

solar, precipitação e temperatura, esse fatores  atuam nas atividades fisiológicas interferindo na 

produção de grãos e matéria seca (EMBRAPA, 2009). 

O crambe (Crambe abyssinica Hochst. ex. R. E. Fr) é uma planta oleaginosa cultivada nos 

Estados Unidos entre 1930 a 1940, seus grãos são fontes de óleo, é uma planta originária do 
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Mediterrâneo, pertence a família Brassicacea (OPLINGER et al.,1991). No Brasil, as pesquisas 

iniciaram em 1995, sendo objeto de maior avaliação da planta de cobertura de plantio direto. Mas 

esse meio de utilização  do crambe foi sendo pouco usado após a descoberta do seu grande 

potencial na fabricação do biodiesel. Por se tratar de uma cultura de inverno, tem grande potencial 

para a matéria prima do biodiesel, a  maior produção do crambe é no México e no seu país de 

origem, Estados unidos (ECHEVENGUÁ, 2007). 

A Fundação do Mato Grosso do Sul (Fundação MS)  desenvolveu a cultivar FMS – 

Brilhante, realizando estudos, destacaram como vantagens o crambe como tolerante a seca e geada 

depois de estabelecida elevado teor de óleo (34% a 38%) (RUAS et al, 2010). Possui alto teor de 

acido erúcico, utilizado na fabricação de produtos químicos, é uma planta rústica, seu ciclo varia de 

90 a 100 dias, sendo uma planta anual e se desenvolve facilmente (MACHADO et al, 2007). 

A eficiência energética é um importante instrumento para o monitoramento da 

sustentabilidade da agricultura e do uso de fontes de energia não renováveis. Pode constituir uma 

ferramenta de grande interesse para análises de produção da planta de crambe como fonte renovável 

de matéria prima para a extração do óleo na produção de biodiesel. (BUENO et al., 2000). A 

extração do crambe para adquirir a sua torta é feita através da prensagem mecânica dos grãos 

(SILVA, 2013). 

 

3. METODOLOGIA  

 

O presente trabalho foi realizado na Faculdade Assis Gurgacz (FAG), situado na cidade de 

Cascavel, região Oeste do Paraná. “As coordenadas geográficas do local são: 53°30’35” de 

longitude oeste e 24°56’24” de latitude sul, com a altitude de 740 metros, clima subtropical e solo 

Latossolo Vermelho Distroférrico. O experimento foi conduzido em condições de laboratório (in 

vitro) e casa de vegetação(in vivo). Destacando o aspecto da metodologia, a qual seguiu a descrição 

de Ferreira e Borguetti (2004). 

As plantas de crambe da variedade FMS Brilhante foram coletadas no Centro de 

Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia (CEDETEC), da Faculdade Assis Gurgacz (FAG). Logo 

após foi extraído o óleo para ser utilizado na fabricação de biodiesel, e a torta prensada foi utilizado 
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como material a partir do crambe para o experimento do presente trabalho. Já o milho utilizado 

nessa pesquisa é da variedade CD 308 lançado pela Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola 

(COODETEC), é uma variedade hibrido duro, precoce e com alto teor de palha. Pode ser cultivado 

no verão e safrinha, as regiões de alta adaptação são no Sul e centro do Brasil, e também no 

Paraguai pois possui um clima propício para seu desenvolvimento, assim como a planta do crambe, 

foi lançada pela Fundação MS Brilhante, também com clima subtropical e de fácil adaptação. 

 

3.1-Experimento realizado em laboratório:  

 

  Os experimentos realizados no Laboratório de Fisiologia Vegetal da FAG, localizada no 

município de Cascavel – PR. As sementes de milho da variedade CD 308 lançada pela COODEC 

foram coletados  e condicionadas em caixas tipo gerbox, com duas folhas de papel filtro, as quais 

foram adicionados torta de crambe entre as folhas na proporção de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 toneladas ha. 

Posteriormente mantidas em câmera de germinação a 20°C com fotoperíodo de 12h por 17 dias. O 

efeito alelopático da torta de crambe foi avaliado sobre percentual de germinação, crescimento da 

parte aérea e crescimento da parte radicular (cm) das sementes de milho. 

 

3.2 Experimento realizado em casa de vegetação:  

 

A torta de crambe foi incorporada nos vasos nas proporções de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 toneladas ha, 

e posteriormente semeado as sementes de milho em vasos plásticos com capacidade para 20 litros, 

contendo solo da região, após 15 dias de germinação houve o raleio deixando apenas 5 plantas 

viáveis por vaso plástico. Aos 40 dias após a semeadura foi analisado o desenvolvimento da parte 

aérea e radicular pela massa fresca das plantas.  

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 
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Logo após serem feitas as análises in vitro e in vivo, verificou-se  os seguintes resultados.  

Na figura 1, observa-se os resultados do crescimento da parte aérea, tanto no laboratório como em 

casa de vegetação. 

  

Figura 1: desenvolvimento inicial (cm) da plântula de milho, massa fresca da parte aérea             (a), 

e desenvolvimento inicial (cm) na massa seca da parte aérea (b). 

Quando estudadas a influência da quantidade da torta de crambe na massa fresca da parte 

aérea, observou-se que houve um aumento na massa fresca até a dosagem de 3,35 ton ha-1 , já massa 

fresca da parte aérea os resultados indicaram um aumento ate 3,05 ton ha-1 tendo assim maior 

sensibilidade a concentração de torta de crambe quando avaliado em casa de vegetação. 

Segundo  Freitas e Viecelli (2011), houve um aumento de 20% no crescimento da parte 

aérea na concentração de 10%,  quando testou a interferência alelopatica do Extrato de Azevem 

sobre a germinação e desenvolvimento inicial. 

No estudo realizado por Pereia et al. (2014), também houve um aumento da massa fresca da 

parte aérea ao utilizar torta de crambe adicionando superficialmente sobre o solo para avaliar o 

efeito alelopatico na cultura de girassol.  

Na figura 2, encontran-se os resultados obtidos do desenvolvimento inicial da parte radicular 

das plântulas de milho. 
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Figura 2: desenvolvimento inicial (cm) da plântula de milho, massa fresca da raiz (a) e 

desenvolvimento da massa seca da raiz (b).  

Quando avaliado a massa fresca da raiz, obteve resultados com crescimento até a dosagem 

de 3,36 ton ha-1, depois dessa concentração, houve uma redução no crescimento. Já avaliando a 

massa seca da raiz, houve um aumento sob o percentual de crescimento, tendo resultado ate 3,48 

ton ha-1. 

Segundo Vonz et al. (2012), também tiveram efeito de inibição do crescimento da parte 

aérea e radicular, quando avaliaram o potêncial alelopático do extrato aquoso de crambe sobre o 

desenvolvimento de sementes da soja em laboratório. 

Marostica (2012) obteve um resultado semelhante, quando utilizou extrato aquoso de 

crambe sob efeito alelopatico na aveia preta, inibindo 100% o crescimento da raiz na maior 

concentração do extrato. 

Quando as determinações na mesma concentração de torta de crambe em laboratório, tanto 

no crescimento da raiz quanto da parte aérea observou-se uma redução no desenvolvimento a 

medida que aumentou a concentração da torta com a redução mais acentuada no desenvolvimento 

da raiz quando comparado a parte aérea. 

Na figura 3, observa-se o percentual de crescimento das plântulas no experimento in vitro 

(em laboratório). 
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Figura 3- gráfico apontando o percentual de crescimento das plântulas de milho tanto da parte aérea 

como parte radicular no experimento em laboratório. 

Consideráveis reduções na germinação foram observados a medida que aumentava a 

concentração da torta de crambe nos teste de germinação avaliados em laboratório reduzindo uma 

germinação inicial de 90% para próximo a 60% quando utilizado 5 ton ha-1. Estas reduções não 

foram observadas quando a utilização de 1 ton ha-1. 

Pereira (2014) obteve um resultado semelhante quando testado a germinação usando torta de 

crambe no crescimento inicial da semente de girassol (Helianthu sannus L.). Kunz et al. (2009) 

observou que o extrato de crambe teve um resultado de interferência do produto no 

desenvolvimento inicial da germinação da cultura do milho.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseado nos resultados obtidos e nas condições que esse experimento foi conduzido, 

conclui-se que, houve aumento no desenvolvimento das plântulas até determinadas concentrações 

no experimento in vivo, já em condições in vitro a medida que aumentava a concentração da torta, 

diminuia-se acentuadamente o crescimento tanto da raiz quanto da parte aérea, refletindo o 

percentual de plântulas germinadas a partir de 1 ton ha-1 . 
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