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Seção: Ecologia Vegetal

EFEITO ALELOPÁTICO DO EXTRATO AQUOSO DE FOLHAS FRESCAS DE NIM (Azadirachta 
indica A. Juss, Meliaceae) SOBRE A GERMINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA TIRIRICA 
(Cyperus rotundus L., Cyperaceae).
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Alelopatia trata-se do efeito de metabólitos liberados pelos vegetais sobre o crescimento e desenvolvimento 
de outras plantas. Azadirachta indica A. Juss., nim, vem merecendo atenção especial devido às suas pro-
priedades medicinais e como inseticida natural. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos 
alelopáticos do extrato aquoso de folhas frescas de nim em diferentes concentrações e tempo de infusão, 
sobre a germinação e desenvolvimento de tubérculos de tiririca. Os ensaios foram conduzidos no Labora-
tório de Biologia do Centro Vocacional Tecnológico do município de Russas/CE. Os extratos foram obtidos 
por meio do turbilhonamento de 200g de folhas frescas de nim em um litro de água, à temperatura ambiente, 
durante três minutos. Por meio da diluição obteve-se a solução de concentração 100 g/l. Os tempos de in-
fusão avaliados foram 15 e 30 dias. Os bioensaios foram montados em bandejas plásticas de 20x20x4 cm, 
em substrato areia lavada esterilizada. As variáveis avaliadas foram germinação, índice de velocidade de 
emergência (IVE), comprimento da parte aérea e das raízes e número de folhas por planta. Os resultados 
obtidos foram submetidos ao ANOVA e ao teste de Dunnet, ao nível de 5% de probabilidade. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições sendo 20 tubérculos por trata-
mento em quatro repetições. A partir da ANOVA observou-se que os tratamentos apresentaram diferença 
significativa entre si. A germinação foi inibida pelo extrato na concentração de 200g/L, bem como o com-
primento da radícula, o desenvolvimento da parte aérea e do número de folhas. O índice de velocidade de 
germinação foi inibido com o aumento das concentrações do extrato aquoso de nim. Concluiu-se com este 
trabalho que o extrato aquoso de folhas frescas de nim apresentou efeito alelopático sobre os tubérculos de 
tiririca podendo ser empregado como uma importante alternativa de manejo para o controle desta espécie.
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