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Resumo - Senecio brasiliensis (Spreng) Less (Asteraceae) é uma planta invasora nativa da região 

centro-sul do Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito alelopático de extratos aquosos 

das folhas e inflorescências de S. brasiliensis sobre a germinação e desenvolvimento de plântulas 

de alface, soja e milho em condições de laboratório. Os extratos foram obtidos por trituração e 

adicionados nas concentrações de 0, 10, 20, 30, 40 e 50% em placa de petri com duas folhas de 

papel filtro, umedecidas com 10 mL de extrato. O experimento foi conduzido em câmara de 

germinação a 20±1ºC, com fotoperíodo de 16/8 hs (luz-escuro) Os tratamentos consistiram de 

quatro repetições com 25 sementes por repetição. Após sete dias, foram avaliadas a porcentagem 

de germinação, o comprimento da parte aérea e radicular das plântulas. Os resultados indicaram 

que o pH não influenciou na atividade alelopática. A espécie testada evidenciou efeito alelopático 

que variaram em decorrência da concentração, da parte da planta utilizada e da espécie receptora, 

sendo as sementes de alface as mais sensíveis aos extratos. 

 

Palavras-chaves: Alelopatia, planta invasora, Lactuca sativa, Zea mays, Glycine max 

 

Allelopathic effect of aqueous extracts of Senecio brasiliensis (Spreng) Less on germination 

and seedling development 

 
Abstract – Senecio brasiliensis (Spreng) Less (Asteraceae) is a native weed of the center-south 

region of Brazil. The objective of this work was to evaluate allelopathic effect of aqueous 

extracts of leaves and inflorescences of S. brasiliensis on the germination and seedling 

development of lettuce, soybean and maize in laboratory conditions. The extracts were obtained 

by the pound and added in the concentrations of 0, 10, 20, 30, 40 and 50% in petri dish with two 
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filter paper moistened with 10 mL of the extracts. The experiments were conducted at 20±1ºC, 

with photoperiod of 16/8 (ligth/dark) hours. The treatments had consisted of four replications 

with twenty-five seeds per replication. After seven days, the germination percentage, shoot and 

root length of the seedlings were evaluated. The results showed that the pH didn’t influence the 

allelopathic activity. The tested specie indicated allelopathic effect that had varied in function of 

the concentration, from the part of the plant used and receiver species, being the seeds of lettuce 

the most sensible to extracts. 

 

Key words: Allelopathy, weed, Lactuca sativa, Zea mays, Glycine max 

 

Introdução 

 

As plantas produzem uma infinidade de compostos metabólitos que exercem efeitos 

reguladores sobre outras plantas, microrganismos e animais. Estes compostos têm uma 

importante função no ecossistema, como substância de sinal, reconhecimento, defesa e inibição 

(Mizutani, 1999; Larcher, 2000). 

A investigação da ação destes compostos sobre as plantas constitui-se o estudo da 

alelopatia (Taiz e Zeiger, 2004). A alelopatia é definida por Rice (1984) como qualquer efeito 

direto ou indireto, benéfico ou prejudicial, de uma planta ou de microrganismos sobre outras 

plantas, mediante a produção de compostos químicos (aleloquímicos) que são liberados no 

ambiente.  

A quantidade de compostos em uma planta varia entre os órgãos, tecidos e até mesmo 

entre células. Estes compostos ainda alteram-se durante o desenvolvimento e a idade do 

indivíduo, bem como, durante as diferentes estações do ano (Larcher, 2000; Bah e Pereda-

Miranda, 2003). 

A tolerância ou resistência aos aleloquímicos é espécie-específica, existindo espécies mais 

sensíveis que outras, como por exemplo Lactuca sativa L.(alface), Lycopersicum esculentum 

Mill. (tomate), sendo bastante usadas em bioensaios de laboratório (Ferreira e Aquila, 2000). 

Os efeitos aleloquímicos estão relacionados a processos fisiológicos e biológicos na 

planta (Malheiros & Peres, 2001). Apesar da difícil comprovação das interações alelopáticas, 

suas potenciais aplicações na agricultura são interessantes, uma vez que diminuições da produção 
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causada por plantas invasoras ou resíduos de culturas anteriores, podem, em alguns casos, ser 

resultado da alelopatia (Taiz e Zeiger, 2004).  

Algumas famílias são citadas por apresentar representantes com atividade alelopática, 

dentre elas Asteraceae, Lamiaceae, Myrtaceae, Rosaceae, Rubiaceae (Larcher, 2000). A família 

Asteraceae (=Compositae) compreende cerca de 920 gêneros, com aproximadamente 19.000 

espécies, sendo a maior família de angiospermas (Joly, 2002). Segundo Chou (1999) muitas 

espécies colonizadoras da família Asteraceae têm como constituintes produtos naturais com 

potencial alelopático. 

Senecio brasiliensis (Spreng) Less (maria-mole) é uma planta da família Asteraceae, 

herbácea perene, nativa do centro-sul do Brasil, considerada uma planta invasora, muito comum 

em pastagens, terrenos baldios e ocasionalmente em lavouras anuais. Possui características 

ornamentais e medicinais (Lorenzi, 2000), suas folhas são usadas de forma externa para curar 

feridas e na forma de cataplasma (Bah e Pereda-Miranda, 2003). Há relatos de casos de 

intoxicação por S. brasiliensis em bovinos e aves (Mendez et al., 1990; Lorenzi, 2000; Karam et 

al., 2002), ovinos (Ilha et al., 2001) e eqüinos (Gava e Barros, 1997). Floresce entre setembro a 

dezembro no sul do Brasil (Karam et al., 2002). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito alelopático de extratos aquosos das folhas 

verdes e inflorescências de S. brasiliensis sobre a germinação e desenvolvimento de plântulas de 

alface (Lactuca sativa L. var. Grand Rapids), milho (Zea mays L.) e soja (Glycine max (L.) 

Merr.), em condições de laboratório. 

 

Material e Métodos 

 

Material vegetal  

 As folhas verdes e inflorescências do tipo capítulo de S. brasiliensis foram coletadas 

durante o estádio de floração, no período de outubro a dezembro de 2004, sendo os bioensaios 

conduzidos no Laboratório de Botânica da Universidade Paranaense (UNIPAR) – Campus 

Cascavel. 

Obtenção dos extratos 

Os extratos aquosos de folhas e inflorescências de S. brasiliensis foram obtidos por 

trituração em liquidificador, por 2 minutos, à temperatura ambiente, na proporção de 50 g de 
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folhas ou inflorescências para 100 mL de água deionizada (50%), produzindo-se assim o extrato 

aquoso bruto. A partir deste, foram realizadas diluições para obtenção das concentrações de 20, 

40, 60, 80 e 100%, sendo utilizada água deionizada como controle. Foi determinado o pH para 

cada concentração dos extratos testados. 

Teste do efeito alelopático  

O efeito alelopático dos extratos aquosos da planta estudada foi avaliado sobre a 

germinação, o crescimento da parte aérea, radicular e formação de plântulas anormais (= raízes 

queimadas) de alface (Lactuca sativa L. var. Grand Rapids), milho (Zea mays L.) e soja (Glycine 

max (L.) Merr.) adquiridas comercialmente. 

 Os ensaios foram desenvolvidos em câmara de germinação, tipo BOD, com temperatura 

constante de 20 ± 2o C e fotoperíodo de 16 horas-luz.  

 As soluções com as concentrações definidas foram aplicadas no volume de 10 mL sobre 

duas folhas de papel filtro, acondicionadas em placas de petri autoclavada com 9 cm de diâmetro. 

 As contagens das sementes germinadas foram realizadas diariamente, a partir do segundo 

dia após a semeadura para o cálculo do índice de velocidade de germinação (IVG). Após sete dias 

foram avaliados o comprimento da parte aérea, raiz, porcentagem total de germinação e de 

plântulas anormais. 

Análises estatísticas 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos, quatro 

repetições com 25 sementes por repetição para alface ou cinco repetições com 20 sementes por 

repetição para soja e milho. As análises estatísticas foram realizadas através do programa 

estatístico JMP (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” ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 
Resultados e Discussão 

 

 Os dados apresentados na Tabela1, indicam variação de 5,24 a 6,96 nos valores de pH dos 

extratos, sendo os extratos obtidos a partir de inflorescências os quais apresentaram os menores 

valores. Segundo Souza-Filho et al. (1997) esses valores de pH provavelmente estão fora da faixa 

em que poderiam afetar negativamente a germinação ou desenvolvimento de plântulas. Entretano, 

Cardoso (2004) recomenda que os valores de pH devem estar na faixa de 6,0 a 7,5; visto que, 
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muitos processos bioquímicos ocorrem em uma estreita faixa de valores de pH, principalmente 

por volta de 6,0 a 7,0 (Larcher 2000). É provável que o pH dos extratos aquosos não tenha 

contribuído para alterar os resultados, fato este observado quan do se co mpara os extratos obtidos 

de folhas e inflorescências. 

 

Tabela 1. Valores do pH para as concentrações de extratos aquosos de S. brasiliensis. 

Concentrações (%, p/v) Extratos 

aquosos 0 20 40 60 80 100 

Folha 6,81 6,15 6,05 6,02 6,00 5,91 

Inflorescência 6,96 5,41 5,35 5,31 5,29 5,24 

 

O controle do pH e da concentração dos extratos é fundamental para o desenvolvimento 

vegetal, pois neles pode haver substâncias como açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos, os 

quais influem na concentração iônica e são osmoticamente ativos (Ferreira, 2004). 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 2) verificou-se que apenas a concentração 

de 50% do extrato aquoso de folhas de S. brasiliensis apresentou efeito significativo (p=0,05) 

inibindo a germinação de sementes de alface em 46% quando comparadas ao controle. As demais 

concentrações de extratos de folhas e inflorescências não influenciaram as porcentagens de 

germinação de alface, soja e milho. Ferreira e Áquila (2000) relatam que o efeito alelopático nem 

sempre é sobre o percentual de germinação, mas sobre a velocidade de germinação ou outra 

variável do processo.  

Fato este observado no desenvolvimento das plântulas, onde extratos aquosos de folhas S. 

brasiliensis demonstraram diferenças estatísticas significativas com redução do crescimento da 

parte aérea nas concentrações de 30 e 50% e do crescimento da raiz em todas as concentrações 

testadas em alface, quando comparadas ao controle. As concentrações de 10 e 50% inibiram o 

comprimento da parte aérea e da raiz principal em milho. Ao passo que, para a soja houve 

estímulo do crescimento tanto da parte aérea (81%) como da raiz (50%) na concentração de 30%.  
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Tabela 2. Efeito alelopático do extrato aquoso de folhas e inflorescências de S. brasiliensis sobre 

a porcentagem de germinação (G), comprimento da parte aérea (CPA) e radicular (CR) de alface, 

soja e milho 

Extrato aquoso de folha Extrato aquoso de inflorescência Concentração 

G 

(%) 

CPA  

(cm) 

CR 

(cm) 

G 

(%) 

CPA  

(cm) 

CR 

(cm) 

ALFACE 

0 96ª  1,6ª  5,2ª  75ns  1,5ª  2,5ª  

10 96ª 1,6ª  1,1 b 80  1,1 b 0,3 b 

20 92ª 1,6ª  0,3 b  80  0,98b 0,2 b 

30 94ª 1,0 b 0,16 b  84  1,0 b 0,3 b 

40 88ª 1,2ª  0,2 b  83  1,0 b 0,2 b 

50 52b  0,7 b   0,1 b   74 0,4 b 0,2 b 

SOJA 

0 54ns  2,0ª  1,6ª  50ns 1,5ª  2,2ns  

10 60 2,4ac  2,4ac 59 1,5ac  2,1  

20 70 2,7ac  2,3ac  62  1,6ªc  2,5  

30 65 3,0bc  2,9bc  56  2,1bc 2,0  

40 67 2,7ac   2,4ac  57  2,1 bc 2,3  

50 67  2,6ac 2,5ac   55 1,4ªc  2,5  

MILHO 

0 100ns  1,5ª  3,2ª  94ns  1,3ª  3,1ª  

10 97 1,1b 2,6b  95 1,7b 2,5 b 

20 98 1,4ª  3,6a  95  1,6ª  2,9ª  

30 97 1,4a 3,1ª   100  1,6ª  2,5b 

40 98 1,5ª  3,5a   91  1,6ª  2,1b 

50 99  1,2b 2,3b 85 1,5a 1,6b 

 
Médias, seguidas de mesma letra, na mesma coluna,  não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de  
probabilidade. n.s.: não significativo 
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Oliveira et al. (2004) relatam que não se pode assegurar se a redução do crescimento da 

parte aérea é resultante da ação direta do(s) aleloquímico(s), ou uma conseqüência da redução do 

crescimento da parte radicular.  

O extrato aquoso da inflorescência apresentou diferença estatisticamente significativa 

inibindo o crescimento da parte aérea e radicular de plântulas de alface em todas as concentrações 

avaliadas. Para o milho houve estímulo do crescimento da parte aérea na concentração de 10% e 

inibição do crescimento radicular nas concentrações de 10, 30, 40 e 50%. O comprimento da 

parte aérea em soja foi estimulado por extratos de inflorescência nas concentrações de 30 e 40%, 

sem apresentar efeito no crescimento radicular. 

Pode-se verificar que as espécies de plântulas receptoras apresentaram respostas 

fisiológicas e morfológicas diferenciadas, sendo que as plântulas de alface foram mais sensíveis 

aos extratos testados. Segundo Reigosa et al. (1999) espécies alvo exibem respostas diferenciais 

para o mesmo aleloquímico e concentrações, os quais podem atuar em vários processos 

simultaneamente e ter uma resposta diferenciada para o mesmo ou para diferentes processos, 

dependendo da concentração do aleloquímico. 

Observou-se também que para algumas variáveis de milho e soja o efeito alelopático foi 

de estímulo e não de inibição, fato este observado em trabalho realizado por Gatti et al. (2004) 

com extratos de Aristolochi esperanzae testados em alface e rabanete. 

Acredita-se que a atividade alelopática de S. brasiliensis seja em função da presença de 

alcalóides, visto que, espécies do gênero Senecio, incluindo S. brasiliensis são citadas por serem 

particularmente ricas em alcalóides pirrolizidínicos (Trigo et al. 2003). Além do que, supõem-se 

que os alcalóides podem atuar como substâncias reguladoras do crescimento, muito 

provavelmente inibidores da germinação, devido ao seu poder quelante e/ou citotóxico 

(Henriques et al. 2003).  

Bah e Pereda-Miranda (2003) relatam que os alcalóides pirrolizidínicos podem existir de 

maneira simultânea em diferentes órgãos (sementes, folhas, flores, etc.) do vegetal, em 

proporções muito variadas, dependendo da estação do ano, do local de coleta e do estádio de 

desenvolvimento da planta. Quando se compara o efeito da parte de S. brasiliensis utilizada para 

produção do extrato verificou-se que tanto as folhas como as inflorescências apresentaram efeito 

alelopático.  
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Ahmed e Wardle (1994) observaram efeito alelopático do lixiviado da parte aérea e de 

raízes de Senecio jacobaea L., sobre Lolium perenne (azevém dos ingleses), Trifolium repens 

(trevo branco), T. pratense (trevo vermelho), T. subterraneum (trevo) e T. lucerne os quais não 

apresentaram diferenças quanto ao estádio de desenvolvimento do vegetal (vegetativo ou 

reprodutivo). Entretanto, quando testaram o efeito de extratos aquosos e de tecidos em 

decomposição observaram efeito alelopático quando os órgãos foram coletados na época de 

floração.   

 

Conclusão 

Nas condições em que o presente trabalho foi desenvolvido, pode-se concluir que S. 

brasiliensis apresentou efeito alelopático que variaram de acordo com a parte da planta utilizada 

e, principalmente, em função da planta receptora. 

 

Referências 

 

AHMED, M.; WARDLE, D. A. Allelopathic potential of vegetative and flowering ragwort 
(Senecio jacobaea L.) plants against associated pasture species. Plant and Soil. v.164, n.1, p. 61-
68, 1994. 
 
BAH, M.; PEREDA-MIRANDA, R. Alcalóides pirrolizidínicos. pp. 847-868. In: SIMÕES, C. 
M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed., Porto Alegre: Ed. UFRGS, 
2003 
 
CARDOSO, V. J. M. Germinação pp. 387-408. In: KERBAUY, G. B. Fisiologia vegetal. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
CHOU, C. H. Roles of allelopathy in plant biodiversity and sustainable agriculture. Critical 
Reviews in Plant Sciences. V.18, n.5, p. 609-636, 1999. 
 
FERREIRA, A. G., AQUILA, M. E. A. Alelopatia: uma área emergente da ecofisiologia. Revista 
Brasileira de Fisiologia Vegetal. v. 12, p.175-204, 2000.  
 
FERREIRA, A., G. Interferência: Competição e alelopatia pp..... In: FERREIRA, A. G.; 
BORGHETTI, F. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
GAVA, A.; BARROS, C. S. L. Senecio spp. poisoning of horses in Southern Brazil.  Pesquisa 
Veterinária Brasileira. v. 17, n. 1, p.36-40, 1997. 
 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.62-70, 2009  

70 

HENRIQUES, A T.; LIMBERGER, R. P.; KERBER, V. A.; MORENO, P. R. H. Alcalóides: 
generalidades e aspectos básicos pp. 765-791. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da 
planta ao medicamento. 5. ed., Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. 
 
ILHA, M. R. S.; LORETTI, A. P.; BARROS, S. S.; BARROS, C. S. L. Intoxicação espontânea 
por Senecio brasiliensis (Asteraceae) em ovinos no Rio Grande do Sul.  Pesquisa Veterinária 
Brasileira.  v.21, n.3, p.123-138, 2001. 
 
JOLY, A. B. Botânica: introdução a taxonomia vegetal. 13. ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2002. 
 
KARAM, F. S. C., MÉNDEZ, M. C.; JARENKOW, J. A.; RIET-CORREA, F. Fenologia de 
quatro espécies tóxicas de Senecio (Asteraceae) na região sul do Rio Grande do Sul. Pesquisa 
Veterinária Brasileira v. 22, n.1, p.33-39, 2002. 
 
LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: RiMa, 2000. 
 
LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 3. ed. 
Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2000. 
 
MALHEIROS, A.; PERES, M. T. L. P. Alelopatia: interações químicas entre espécies pp. 504-
523. In: YUNES, R. A.; CALIXTO, J. B.(Ed.) Plantas medicinais sob a ótica da química 
medicinal moderna. Chapecó: Argos, 2001. 
 
MENDEZ, M. C.; RIET-CORREA, F.; SCHILD, A. L., MARTZ, W. Intoxicação experimental 
por cinco espécies de Senecio em bovinos e aves. Pesquisa Veterinária Brasileira.  v.10, n.3-4, 
p.63-69, 1990. 
 
MIZUTANI, J. Selectyed allelochemicals. Critical Reviews in Planta Sciences. v.18, n.5, 
p.653-671, 1999. 
 
RICE, E. L. Allelopathy. 2. ed. New York: Academic Press, 1984. 
 
SOUZA FILHO, A. P. S.; RODRIGUES, L. R. A.; RODRIGUES, T. J. D. Efeitos do potencial 
alelopático de três leguminosas forrageiras sobre três invasoras de pastagens. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira v. 32, n.2, p.165-170, 1997. 
 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
TRIGO, J. R.; LEAL, I. R.; MATZENBACHER, N. I.; LEWINSOHN, T. M. Chemotaxonomic 
value of pyrrolizidine alkaloids in southern Brazil Senecio (Senecioneae: Asteraceae). 
Biochemical-Systematics-and-Ecology. v. 31, n.9, p.1011-1022, 2003.. 

 
 


