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Resumo: O milho é uma das principais culturas brasileiras, porém o rendimento é muito inferior 
ao que poderia ser obtido, levando-se em consideração o potencial produtivo da mesma. O rápido 
ciclo da cultura permite ao agricultor safras consecutivas, a qual geralmente faz-se por plantio 
direto. Porém, efeitos de plantas doentes e tamanho reduzido são percebidos nas lavouras. Com o 
objetivo de avaliar o efeito alelopático de restos culturais do milho sobre seu próprio 
desenvolvimento, realizou-se um experimento in vitro utilizando palhas e sementes das 
variedades DKB 214, P30F53 e P32R21. Os testes foram organizados em fatorial 3x3+1, com 
quatro repetições por tratamento, sendo que cada repetição constituiu-se de uma placa de petri 
com duas folhas de papel filtro e 25 sementes. A palha de milho seca naturalmente foi 
acrescentada nas placas de petri na proporção de 2 ton ha-1. Após sete dias avaliou-se a 
porcentagem de germinação, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz e plântulas 
anormais. Os resultados demonstram que a germinação de DKB 214 e P32R21 são sensíveis a 
palhada de milho, quando comparadas a testemunha. Porém a desenvolvimento da parte aérea e 
radicular das variedades testadas são incrementadas na presença de restos culturais, sendo 
recomendado seu uso na agricultura. 
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Allelopathic effect of the straw over of your itself development 

 
Abstract:  The maize is one of the main Brazilian cultures, however the income is very low what 
it could be gotten, taking in consideration the productive potential of the same one. The fast cycle 
of the culture allows to the agriculturist consecutive harvests, which generally becomes for direct 
plantation. However, effect of sick plants and reduced size are perceived in the farmings. With 
the objective to evaluate the alellopathic effect of cultural remaining portions of the maize on its 
proper development, an experiment was become fullfilled in vitro using straws and seeds of 
varieties DKB 214, P30F53 and P32R21. The tests had been organized in factorial 3x3+1, with 
four repetitions for treatment, being that each repetition consisted of a plate of petri with two 
sheets of paper filter and 25 seeds. The dry straw of maize of course was added in the plates of 
petri in the ratio of 2 ton ha-1. After seven days it was evaluated germination percentage, length of 
the shoot, length of the abnormal root and seedling. The results demonstrate that the germination 
of DKB 214 and P32R21 the foliage one of maize is sensible, when compared the witness. 
However the development of the shoot and to root of the tested varieties is developed in the 
presence of cultural remaining portions, being recommended its use in agriculture. 
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Introdução 

A alelopatia estuda a relação entre as plantas visando a influência e importância no 

ecossistema (Ferreira e Áquila, 2000; Malheiros e Peres, 2001). O efeito entre as plantas pode ser 

direto ou indireto, benéfico ou prejudicial, mediante produção de compostos químicos resultantes 

do metabolismo secundário que são liberados no meio ambiente (Rice, 1984). 

Dessa forma a alelopatia é conhecida como um importante mecanismo ecológico que 

influencia a dominância vegetal, a sucessão, formação de comunidades vegetais e de vegetação 

de clímax, bem como a produtividade e manejo de culturas (Miró et al., 1997). A diminuição na 

produtividade causada por plantas invasoras ou por resíduos da cultura anterior, pode em alguns 

casos, ser resultado da alelopatia (Taiz e Zeiger, 2004).  

A alelopatia pode ser vista com o propósito de se complementar os métodos tradicionais 

de controle de plantas invasoras, minimizando o uso de herbicidas (Carvalho et al., 2002) no 

manejo de pastagens (Rezende et al., 2003) e como alternativa ao uso de fungicidas, inseticidas e 

nematicidas (Ferreira e Áquila, 2000).  

Os restos culturais são a principal característica em um sistema de plantio direto, 

diminuindo perdas por erosão e como acréscimo de matéria orgânica no solo (Gonçalves e 

Ceretta, 1999), conciliando o manejo conservacionista do solo com a redução dos custos de 

produção (Resck, 1998). Entre os fatores negativos para o uso da cobertura vegetal, destaca-se a 

fonte para fitopatógenos e efeitos alelopáticos que causam a diminuição dos rendimentos de grãos 

das culturas em sucessão (Santos et al., 1994). Em áreas de plantio direto e monocultura observa-

se uma maior incidência de plantas de milho doentes (Flett e Wehner, 1991; Casa et al., 2000). 

Com o objetivo de avaliar a influência alelopática de restos vegetais de milho, realizou-

se um experimento in vitro utilizando palhas e sementes de três variedades DKB 214, P30F53 e 

P32R21 sobre a germinação e o desenvolvimento das mesmas variedades. 

 

Material e Métodos 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Botânica e Fisiologia Vegetal da 

Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel. As sementes de milho (Zea mays) foram acondicionadas em 

placas de petri (16 cm de diâmetro), com duas folhas de papel filtro, as quais foram adicionadas a 

resteva ou resíduo concedidas de lavouras monitoradas pela Agroindustria LAR. As três 

variedades de milho foram picadas em 1 cm2 e adicionado  30 mL de água destilada. A 
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testemunha não recebeu o resíduo vegetal. As placas foram mantidas em câmara de germinação 

(BOD), com temperatura controlada 20ºC e fotoperíodo de 12 horas/luz. As placas de petri com 

as folhas de papel filtro foram autoclavadas a temperatura de 121ºC, durante 20 minutos. A 

câmara de germinação, assim como, a bancada onde se realizaram os experimentos foram 

desinfestadas com álcool 70%. Após sete dias avaliou-se porcentagem de germinação, 

comprimento da parte aérea, comprimento da raiz e plântulas anormais.  

O delineamento experimental foi organizado em esquema fatorial 3x3+1, sendo os 

fatores: sementes de milho cv. DKB 214, P30F53 e P32R21 sobre restos culturais da parte aérea 

de milho (palhada) das mesmas variedades, mais uma testemunha sem palhada. Cada tratamento 

constituiu-se de 4 repetições de 25 sementes, totalizando 100 sementes por tratamento. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo programa estatístico JMP (Statistical Analysis System 

SAS Institute Inc. EUA, 1989 – 2000 versão 4.0.0.) A comparação entre as médias dos 

tratamentos foi realizada com a aplicação do teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Após sete dias de cultivo foi observado que a var. DKB 214 apresentou inibição 

significativa na germinação em 50% na presença da palhada de sua própria variedade, sem 

apresentar interferência na germinação com as demais variedades testadas. A parte aérea e 

radicular apresentou estímulo no desenvolvimento na presença das palhadas, não ocorrendo 

formação de plântulas anormais (Tabela 1). Em um estudo realizado por Santos et al. (2003) com 

a palhada do milho observou-se que quando incorporada ao solo ela induziu a redução da área 

foliar das plantas de cafeeiro (Coffea arabica L.) com relação à testemunha em até 20,6% e 

38,5% na altura das plantas. No entanto, quando testada em cobertura a palha do milho 

proporcionou um acréscimo no crescimento da área foliar, altura e diâmetro do caule.   

Segundo Durigan e Almeida (1993) quando em cobertura os restos culturais liberam lenta 

e continuamente quantidades suficientes de aleloquímicos que interferem negativamente sobre 

outras plantas. Mas os efeitos benéficos também ocorrem como no caso estudado por Santos et 

al. (2003), onde a palha em cobertura possivelmente manteve uma estabilidade na temperatura do 

solo e consequentemente maior retenção de umidade. Os aleloquímicos também podem causar 

efeitos benéficos quando liberados em quantidades pequenas, estimulando o crescimento das 

plantas (Guenzi e Mccalla, 1966).  
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Tabela 1 – Efeito alelopático das palhadas de milho variedades DKB 214, P32R21 e P30F53 
sobre sementes DKB 214. G:Germinação (%); CPA:Comprimento da parte aérea (mm); 
CR:Comprimento da raiz (mm); PA:Plântulas anormais (%); ns: não significativo 
 
 

Tratamentos              G                       CPA       CR   PAns 

Testemunha 

DKB 214 

P32R21 

P30F53 

             71a                    

             35b  

             65a                  

             73a  

       50a                      

       152b  

        76c       

        81c                                             

   98a     

  112b    

  161c     

  149c                           

   0  

   1  

   0  

   0  

         Letras diferentes nas colunas diferem entre si por Tukey (p=0,05).  
 

 

A germinação e o comprimento da parte aérea das sementes da variedade P30F53 foram 

estimuladas na presença da palhada de DKB214 e P32R21 de forma significativa, não 

interferindo na parte aérea ou na formação de plântulas anormais (Tabela 2). Porém o maior 

efeito é verificado na presença de restos culturais de sua própria variedade, com crescimento na 

parte aérea e radicular estimulados em 70 e 238% quando comparados a testemunha. 

Há uma variedade muito elevada de compostos orgânicos identificados como 

aleloquímicos. Pertencentes a vários grupos de substâncias, os mais comuns são as cumarinas, 

flavonóides, ácidos fenólicos, terpenóides, esteróides, alcalóides, polipeptídios, naftoquinonas, 

quinonas, taninos condensados, glicosídeos e sulfetos, entre outros. Os aleloquímicos modificam 

os padrões de crescimento atuando na atividade hormonal, distribuição de metabólitos, padrões 

fisiológicos como abertura estomática, fotossíntese, respiração e quando captadas pelas raízes 

podem agir sobre a divisão celular, germinação, alongamento, permeabilidade das membranas e 

ainda absorção de nutrientes (Almeida, 1991; Pina-Rodrigues e Lopes, 2001; Taiz e Zeiger, 

2006). 

 
 
 
 
 
 
 



Cultivando o Saber 
 

Cascavel, v.1, n.1, p.135-142, 2008 

139 

Tabela 2 – Efeito alelopático das palhadas de milho variedades DKB 214, P32R21 e P30F53 
sobre sementes P30F53. G: Germinação (%); CPA: Comprimento da parte aérea (mm); CR: 
Comprimento da raiz (mm); PA: Plântulas anormais (%); ns: não significativo 
 
 

Tratamentos              G                       CPA       CR   PAns 

Testemunha 

DKB 214 

P32R21 

P30F53 

             21a                    

             36ab  

             40b          

             31a  

       20a                      

       24a   

       23a       

       34c                                                   

   18a     

    46b    

    38b     

    61c                           

   0  

   0  

   0  

   0  

         Letras diferentes nas colunas diferem entre si por Tukey (p=0,05). 
          

Sementes da variedade P32R21apresentaram maior sensibilidade aos efeitos alelopáticos 

das palhadas de milho, considerando-se que e germinação foi afetada negativamente enquanto a 

parte aérea e radicular apresentou estimulo no crescimento, não havendo formação de plântulas 

anormais (Tabela 3). Efeitos negativos causados por resíduos de milho são relatados por Souza et 

al. (2000), os quais quando incorporado ao solo interferiram negativamente o desenvolvimento 

de mudas de café. 

 
Tabela 3 – Efeito alelopático das palhadas de milho variedades DKB 214, P32R21 e P30F53 
sobre sementes P32R21. G: Germinação (%); CPA: Comprimento da parte aérea (mm); CR: 
Comprimento da raiz (mm); PA: Plântulas anormais (%); ns: não significativo 
 
 

Tratamentos              G                       CPA       CR   PA 

Testemunha 

DKB 214 

P32R21 

P30F53 

            50a                    

            21b  

            24b                  

            25b  

      53a                      

      98b   

      109b       

      112b                                                   

   53a     

   80b    

   92b     

   85b                           

   0  

   0  

   0  

   0  

         Letras diferentes nas colunas diferem entre si por Tukey (p=0,05). 
          

Almezori et al. (1999) constatou efeitos de ácidos fenólicos da palhada de milho em 

decomposição, que inibiram o crescimento da parte aérea de plântulas de trigo e milho. Os 

exsudados radiculares de milho interferiram na germinação de sementes de soja, mas com uma 

porcentagem pequena quando comparadas às testemunhas, em campo estes resultados seriam 

pouco relevantes (Bortolini e Fortes, 2005).  
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Nas condições em que foi desenvolvido o presente trabalho, pode-se constatar que a 

germinação de DKB 214 e P32R21 são sensíveis a palhada de milho, quando comparadas ao 

controle. Porém a desenvolvimento da parte aérea e radicular das variedades testadas são 

incrementadas na presença de restos culturais, podendo ser utilizada na agricultura como 

cobertura vegetal, visando à preservação das características nutritivas do solo e a sustentabilidade 

da produção, tanto do ponto de vista ambiental como econômico. Isto torna os estudos sobre a 

alelopatia de suma importância para o conhecimento das interações inter e intra-específicas de 

plantas em sistemas agrícolas.  

 

Conclusão 

Conclui-se que a palhada de milho apresenta potencial efeito alelopático sobre o 

desenvolvimento inicial de plantas de milho. Destaca-se ainda a especificidade dos efeitos 

alelopáticos entre cultivares, geralmente relatada apenas entre diferentes espécies. 
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