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RESUMO

ATIVIDADE INIBITÓRIA DE SUB-FRAÇÕES DO EXTRATO DE FOLHAS
 JOVENS E MADURAS DE Aristolochia esperanzae O. Kuntze (Aristolochiaceae)
 SOBRE A ELONGAÇÃO DE COLEÓPTILOS DE Triticum aestivum L. (1)
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Para a confirmação do fenômeno da alelopatia, o isolamento e caracterização dos
 compostos químicos ativos presentes em plantas com potencial alelopático são
 critérios indispensáveis. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade
 inibitória sobre a elongação de coleóptilos de T. aestivum (trigo) de diferentes
 frações obtidas a partir do extrato bruto de folhas jovens e maduras de A.
 esperanzae, como parte do processo de isolamento biodirigido dos compostos
 ativos ali presentes. Após extração inicial, os extratos brutos foram fracionados
 por cromatografia de partição e então 1 g das frações acetato de etila foram
 submetidas a cromatografia em coluna de cianopropila (Waters Sep-Pack® Vac
 35cc), obtendo-se cinco sub-frações para cada material vegetal. Para os
 bioensaios, 10mg de cada sub-fração foram solubilizados em solução tampão e
 dimetilsulfóxido (DMSO, 5 µL/mL) para a obtenção de soluções a 800, 400 e 200
 ppm. Foram realizadas três repetições em tubos de ensaio contendo 2 mL das
 soluções e cinco coleóptilos para cada tratamento, além dos controles negativo
 com solução tampão e DMSO (5 µL/mL) e positivo com herbicida GOAL® nas
 três concentrações e DMSO (5 µL/mL). Para as sub-frações de folhas jovens e
 maduras de A. esperanzae observou-se atividade inibitória sobre a elongação dos
 coleóptilos de trigo em todas as cinco sub-frações quando comparadas ao
 controle negativo, mostrando-se mais evidente nas primeiras sub-frações (mais
 apolares), que apresentaram resultados semelhantes aos do controle positivo em
 folhas jovens e mais inibitórios que os do controle positivo em folhas maduras,
 mostrando-se como as mais adequadas para a continuidade do processo de
 isolamento biodirigido. A diferença na atividade observada das sub-frações do
 extrato de folhas jovens e maduras de A. esperanzae podem indicar diferenças
 na constituição química dos compostos ativos ou concentração diferencial
 dependente do estágio de desenvolvimento do órgão estudado.

SIMONI ANESE

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



Palavras-chave: Alelopatia, Isolamento biodirigido, Bioerbicidas

 

 ________________________

(1) Financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
 Tecnológico - CNPq
(2) Universidade Federal de São Carlos - Departamento de Botânica - Laboratório
 de ecofisiologia de sementes. Via Washington Luiz, Km 235, São Carlos, SP,
 Brasil - CEP- 13565-905 - C.P. 676. bio@gmail.com
(3) Universidade de São Paulo - USP,  São Carlos, SP, Brasil

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




