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Determinadas plantas medicinais produzem substâncias antioxidantes com elevado 
potencial alelopático negativo, tornando-se úteis ao controle de espécies indesejáveis, 
como as plantas invasoras de culturas. O cálice floral de H. sabdariffa L. apresenta 
compostos antioxidantes, suspeitando-se, assim, do seu potencial alelopático sobre 
outras plantas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do extrato aquoso dos 
botões florais de H. sabdariffa L. na germinação e no crescimento de L. sativa L., 
considerada uma planta-modelo útil para estudos in vitro. Para tal, foram utilizados três 
tratamentos na germinação das sementes: T1 (tratamento controle – apenas água 
destilada), T2 (solução de 2g de botões florais secos em 200 mL de água destilada), T3 
(solução de 5g de botões florais secos em 200 mL de água destilada). As sementes 
(quatro repetições de 25 sementes por tratamento) foram colocadas em placas de Petri 
contendo papel filtro umedecido (T1, T2 ou T3) e acondicionadas em estufa de cultura 
calibrada a 25-30°C, na ausência de luminosidade. A avaliação da germinação foi 
realizada, diariamente, por quatro dias. Observou-se que o extrato de H. sabdariffa L. 
possui ação alelopática negativa bloqueando, drasticamente, o desenvolvimento das 
raízes de L. sativa L. em T2 e T3, ficando bem menores e danificadas já no segundo 
dia de germinação, se comparadas ao T1. Ao 4° dia de experimento, todas as sementes 
dos tratamentos T2 e T3 já haviam morrido. Algumas raízes do T1, T2 e T3 foram 
submetidas à análise citológica, observando-se intensa atividade mitótica em T1 e 
deformidades celulares em T2 e T3. O estudo permitiu verificar que a capacidade 
germinativa das sementes de L. sativa L. foi extremamente afetada, quando submetidas 
ao extrato aquoso do botão floral de H. sabdariffa L., provocando deformidades 
celulares incompatíveis à sobrevivência das plântulas. 
 


