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A alelopatia refere-se à interferência positiva ou negativa que compostos do 
metabolismo secundário produzidos por uma planta exerce sobre outra espécie 
vegetal. Dentre as espécies potencialmente alelopáticas, destaca-se Solanum 
paniculatum L. (Solanaceae), conhecida como jurubeba verdadeira, sendo 
reconhecida como uma erva daninha, apesar de seus frutos serem consumidos como 
especiarias em licores. Esta espécie pode ser encontrada no Cerrado, sendo acometida 
às condições de estresse e ausência de domesticação, o que contribui para a produção 
de aleloquímicos. Assim, o trabalho objetivou determinar o potencial alelopático do 
extrato hidroalcoólico das folhas da jurubeba. Para a preparação do extrato, as folhas 
completamente expandidas de S. paniculatum foram secas à temperatura ambiente, 
trituradas e imersas em etanol 70%. Após três filtrações, o solvente foi evaporado sob 
vácuo em evaporador rotativo a 70ºC, obtendo-se o extrato hidroalcoólico bruto das 
folhas. O potencial alelopático foi testado a partir de bioensaios de germinação e 
crescimento, utilizando Lactuca sativa L. (alface) e Zea mays L. (milho), submetidas 
às concentrações do extrato: 0, 250, 500, 1000, 2000 e 4000mg/L, avaliando os 
seguintes parâmetros: germinabilidade, índice de velocidade de germinação (IVG), 
crescimento radicular/ raiz primária e crescimento do hipocótilo/coleóptilo. A partir 
da análise dos dados, constatou-se que o extrato hidroalcoólico de folhas de S. 
paniculatum não promoveu efeito significativo sobre a germinação e IVG de 
sementes de alface, em nenhuma concentração utilizada. Quanto ao crescimento da 
radícula, o extrato promoveu um aumento de 28,51% nas três maiores concentrações, 
comparado aos demais tratamentos. Ao analisar o crescimento do hipocótilo, 
observou-se que 1000mg/L causou um incremento (70,1%) no desenvolvimento da 
parte aérea da planta. Em relação ao milho, verificou-se que o extrato de jurubeba não 
afetou a germinação e IVG, independente da concentração. Quanto ao comprimento 
da raiz primária, constatou-se que o efeito foi diretamente proporcional às 
concentrações, sendo que 1000, 2000 e 4000mg/L causaram incrementos de 49,12%, 
comparado às demais concentrações. No que se refere ao crescimento do coleóptilo, o 
extrato promoveu efeito significativo, pois as concentrações de 250, 500 e 1000mg/L 
provocaram uma diferença positiva de 11,45% em relação às demais concentrações e 
aos controles. Assim, percebe-se que a S. paniculatum apresenta potencial alelopático. 
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