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A contaminação biológica é um grave problema ambiental da atualidade, contribuindo para 
a extinção de espécies nativas; compreender os mecanismos que favorecem o domínio das 
espécies invasoras é importantíssimo na busca de soluções eficazes para combatê-las. Neste 
sentido, investigações sobre suas propriedades alelopáticas são fundamentais, mas 
geralmente negligenciadas. No Espírito Santo, as unidades de conservação estaduais estão 
com sua biodiversidade ameaçada pela presença de espécies invasoras. Assim, o presente 
trabalho objetivou inferir sobre a ação alelopática dos extratos etanólicos das folhas de 
Artocarpus heterophyllus Lam e Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. por meio de dois 
organismos-teste: Lactuca sativa L. e Allium cepa L. Para isso, as sementes dos organismos-
teste foram acondicionadas em placas de Petri forradas com papel filtro e submetidas à 
germinação em água deionizada (controle) ou uma das quatro concentrações de cada extrato 
avaliado (1, 5, 10 e 50 mg/mL). Foram mensurados os índices de germinação (IG), de 
velocidade de germinação (IVG), de alelopatia (IA) e de crescimento radicular (IVCR), além 
do tempo médio de germinação (TMG), velocidade média de germinação (VMG) e 
crescimento radicular médio (CRM). O extrato de A. heterophyllus Lam afetou 
significativamente o IA, IG e IVG de L. sativa a partir da concentração de 5 mg/mL e em 
todas as concentrações para A. cepa, levando à inibição total em 50 mg/mL. Não houve 
alteração no TMG e VMG de nenhum sistema-teste. Em relação ao crescimento radicular, 
todas as concentrações testadas afetaram o CRM e IVCR de A. cepa, sendo que para L. 
sativa, houve redução desses parâmetros em 10 mg/mL. Em relação ao extrato de E. japonica 
(Thunb.) Lindl. sobre as sementes de A. cepa, os IG e IVG foram reduzidos em 10 e 50 
mg/mL, mas o IA foi significativo apenas na maior concentração; não houve alteração nos 
TMG e VMG, mas os CRM e IVCR foram modificados a partir de 5 mg/mL. Em L. sativa, 
a capacidade de germinação reduziu a partir de 5 mg/mL e os IA, IVG e VMG foram afetados 
a partir de 10 mg/mL; já o desenvolvimento radicular foi reduzido a partir de 10 mg/mL. Os 
extratos testados exerceram alelopatia sobre os organismos-teste, comprovando ser este um 
dos mecanismos utilizados por estas invasoras na conquista de novos ambientes. 


