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RESUMO

AVALIAÇÃO DO EFEITO ALELOPÁTICO DE UMA ESPÉCIE DE Winteraceae
 SOBRE PARÂMETROS GERMINATIVOS E CRESCIMENTO INICIAL DE
 Raphanus sativus L. (1)

Simoni ANESE (2)
Luciana de Jesus JATOBÁ (2)
Jonathan Wesley Ferreira RIBEIRO (3)
Sonia Cristina Juliano GUALTIERI (2)

A alelopatia é a capacidade de uma planta afetar o desenvolvimento de outra a
 partir da liberação de compostos químicos de seu metabolismo secundário.
 Pesquisas sobre a natureza química e o modo de ação dos aleloquímicos tem por
 finalidade a prospecção de novas estruturas químicas com possibilidade de uso
 como bioerbicidas. Neste trabalho, objetivou-se avaliar o efeito alelopático de
 extratos aquosos de diferentes órgãos de Drimys winteri Forst, pertencente à
 família Winteraceae, sobre a germinação e crescimento inicial de Raphanus
 sativus L. (rabanete). Analisaram-se os efeitos dos extratos das folhas, cascas e
 raízes nas concentrações de 100%, 75%, 50% e 25%, comparados ao controle
 (0%). Foram montados testes de germinação em placas de Petri, com 4
 repetições de 25 sementes para cada tratamento, e testes de crescimento com 10
 sementes pré-germinadas em bandejas plásticas contendo os extratos
 correspondentes. Analisaram-se as variáveis Porcentagem, Tempo e Velocidade
 Média de Germinação e o comprimento da raiz e da parte aérea, após 7 dias do
 inicio do experimento. O extrato das folhas apresentou maior potencial para inibir
 a germinabilidade de rabanete do que os de cascas e raízes, sendo que nas
 concentrações de 75 e 100% a germinação foi quase totalmente inibida. O
 mesmo foi observado para o tempo e velocidade média de germinação. O
 comprimento radicular foi inibido significativamente, em relação ao controle, em
 todas as concentrações dos três extratos. No entanto, os extratos de raízes e
 folhas inibiram fortemente o comprimento radicular, quando comparados ao
 extrato proveniente do caule. A parte aérea foi menos afetada pelos tratamentos,
 apenas as concentrações de 75 e 100% do extrato das folhas inibiram o
 crescimento em relação ao controle. Extratos de D. winteri, principalmente das
 folhas, apresentaram efeito alelopático sobre as variáveis analisadas. Estudos 
 estão sendo desenvolvidos com a finalidade de identificar os compostos
 responsáveis pelo efeito.
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