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RESUMO 

A alelopatia é um fenômeno químico e ecológico de grande importância para todos 
os agroecossistemas. Objetivou-se avaliar o potencial alelopático de extratos 
aquosos de folhas frescas de juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) e catingueira 
(Caesalpinia pyramidalis Tul.) sobre a germinação e o vigor de sementes de alface 
(Lactuca sativa L.). O delineamento utilizado para cada espécie florestal foi o 
inteiramente casualizado, com seis tratamentos, sendo a testemunha (água mineral) 
e as concentrações dos extratos (10, 25, 50, 75 e 100%) e cinco repetições com 20 
sementes de alface. O extrato bruto foi obtido após trituração das folhas com água 
em liquidificador, utilizando-se 200 g de material vegetal para 1000 mL de água. Os 
parâmetros analisados foram: porcentagem de emergência, índice de velocidade de 
emergência, coeficiente de velocidade de emergência, tempo médio de emergência, 
comprimento e massa seca da parte aérea e do sistema radicular das plântulas 
normais. Os resultados mostraram efeito alelopático em função da concentração dos 
extratos das espécies florestais. Extratos aquosos de folhas frescas de Z. joazeiro 
nas maiores concentrações apresentaram efeito fitotóxico na germinação de 
sementes de L. sativa e no comprimento da parte aérea de plântulas. Os extratos 
brutos e diluídos de C. pyramidalis não afetaram a germinação, mas nas maiores 
concentrações reduziram o comprimento de plântulas de Lactuca sativa. 
PALAVRAS-CHAVE : alelopatia, Caatinga,  Caesalpinia pyramidalis Tul., Ziziphus 
joazeiro Mart. 
 

ALLELOPATHIC ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACTS OF JUAZEI RO AND 
CATINGUEIRA ON LETTUCE SEED GERMINATION  

 
ABSTRACT  

The Allelopathy is a chemical and ecological phenomenon of great importance to all 
the agroecosystems. The objective was to evaluate the allelopathic potential of 
aqueous extracts of fresh leaves of juazeiro (Ziziphus Joazeiro Mart.) and catingueira 
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(Caesalpinia pyramidalis Tul.) on the germination and vigor of seeds of lettuce 
(Lactuca sativa L.). The delineation used for each forest species was completely 
randomized, with six treatments, control (mineral water) and the extracts 
concentrations (10, 25, 50, 75 and 100%) and five replications of 20 lettuce seeds. 
The crude extract was obtained after trituration the leaves with water in a blender, 
using 200 g of plant material to 1000 mL of water. The parameters analyzed were: 
emergence percentage, emergence rate index, emergence rate coefficient, average 
time emergency, length and dry weight of shoot and root of normal seedlings. The 
results show allelopathic effect as a function of the concentration of extracts of forest 
species. Aqueous extracts of fresh leaves of Z. joazeiro at the highest concentrations 
show phytotoxic effect on L. sativa seed germination and shoot length of seedlings. 
Crude extracts and diluted C. pyramidalis do not affect germination, but in higher 
concentrations reduced the length of seedlings Lactuca sativa. 
KEYWORDS: allelopathy, Caatinga, Caesalpinia pyramidalis Tul., Ziziphus joazeiro 
Mart. 
 

INTRODUÇÃO 
As espécies arbóreas Ziziphus joazeiro Mart. (juazeiro) e Caesalpinia 

pyramidalis Tul. (catingueira) são plantas endêmicas do Bioma Caatinga. Podem ser 
encontradas em diversas associações vegetais e possuem potencial forrageiro, 
madeireiro, medicinal e para reflorestamentos, sendo de grande importância 
econômica, social e ecológica para a região Nordeste do Brasil (LORENZI & 
MATOS, 2002). 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, folhosa e anual, muito 
utilizada nos estudos de alelopatia devido a sua sensibilidade aos compostos 
aleloquímicos, e por possuir um curto período requerido para sua germinação e 
crescimento (FERREIRA & ÁQUILA, 2000). 

A alelopatia é definida como qualquer efeito direto ou indireto, benéfico ou 
prejudicial, de uma planta ou de um microrganismo sobre outra planta, mediante 
produção de compostos químicos que são liberados no ambiente (RICE, 1984; LIMA 
et al., 2011). O estudo do potencial alelopático das espécies florestais e agrícolas 
que compõem um sistema agroflorestal é muito importante para a escolha 
apropriada das espécies para compor esse sistema (RIZVI et al., 1992). 

Alguns trabalhos científicos comprovam a alelopatia de espécies de ocorrência 
no semi-árido, tais como Caesalpinea ferrea (OLIVEIRA et al., 2012a; OLIVEIRA et 
al. 2014a); Z. joazeiro Mart. (OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2012b; 
COELHO et al., 2011); Schinus terebinthifolius Raddi (SOUZA et al., 2007; 
COMIOTTO et al., 2011); Caesalpinia pyramidalis Tul. e Erytrina velutina (RÊGO 
JÚNIOR et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012c); Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir e 
Croton sonderianus Mull. Arg. (BRITO e SANTOS, 2012; SILVEIRA et al., 2011; 
SILVEIRA et al., 2012a; SILVEIRA et al., 2012b; OLIVEIRA et al., 2014). 

Entre os aleloquímicos mais citados na literatura por causarem efeitos diretos 
e indiretos sobre a germinação e morfologia das plantas, destacam-se as saponinas, 
taninos e os compostos fenólicos (RICE, 1984; FERREIRA & ÁQUILA, 2000). Alguns 
compostos fenólicos apresentam efeito sobre o alongamento de raízes, absorção de 
nutrientes e no acúmulo de massa seca nas raízes e na parte aérea (LYU & BLUM, 
1990). O efeito da alelopatia, não se dá apenas sobre a germinabilidade, mas 
também sobre a velocidade de germinação, assim como outros parâmetros de 
desenvolvimento (FERREIRA & BORGHETTI, 2005). De acordo com MOURA et al. 
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(2013) além da importância de conhecer o efeito alelopático sobre as plantas 
espontâneas, é necessário conhecer também o efeito sobre espécies cultivadas. 

Desta forma, objetivou-se avaliar o potencial alelopático dos extratos aquosos 
de folhas frescas de juazeiro (Z. joazeiro Mart.) e catingueira (C. pyramidalis Tul.) 
sobre a germinação e o vigor de sementes de alface (Lactuca sativa L.). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram desenvolvidos dois experimentos em diferentes períodos do ano de 
2014, cada um referente a uma espécie nativa da Caatinga. O primeiro experimento 
foi realizado com a espécie juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) no período de 02 à 13 
de janeiro, época seca, com temperatura e umidade relativa do ar, cujas médias de 
26,70 ± 0,89ºC e 49,13 ± 9,25% respectivamente. O segundo experimento utilizou-
se a espécie catingueira (Caesalpinea pyramidalis Tul.), ocorrido no período de 31 
de março à 11 de abril, época chuvosa, com dados médios de temperatura e 
umidade relativa do ar de 26,49 ± 1,37ºC e 55,80 ± 8,36% respectivamente. Para 
avaliar a alelopatia das espécies nativas utilizou-se sementes de alface da cultivar 
“Crespa Grand Rapids-TBR”, com porcentagem de germinação acima de 90%, 
adquiridas comercialmente na cidade de Serra Talhada/PE. 

Folhas adultas e frescas das espécies nativas foram coletadas no Câmpus da 
UFRPE/UAST, durante a fase vegetativa, em épocas distintas pelo fato do juazeiro 
conservar suas folhas verdes na estação seca, diferindo da catingueira que perde 
suas folhas. Após as folhas serem selecionadas foram pesadas em porções de 200 
g e posteriormente imersas em 1000 mL de água mineral proveniente da Fazenda 
Roças Velhas, município de Serra Talhada/PE, e trituradas em liquidificador 
industrial, durante aproximadamente sete minutos, em seguida filtrou-se em uma 
peneira de 2 mm e pano 100% algodão, para reter todo o material fibroso; obtendo-
se o extrato bruto de cada espécie, conforme CRUZ et al. (2000). Em seguida os 
extratos de folhas frescas foram diluídos em água mineral visando à obtenção das 
diferentes concentrações, as quais consistiram os tratamentos: T1 - Testemunha 
(água mineral); T2 - extrato a 10%; T3 - extrato à 25%; T4 - extrato à 50%; T5 - 
extrato à 75% e T6 - extrato à 100%. 

Verificou-se o pH e o potencial osmótico (PO), este obtido por meio da 
condutividade elétrica (CE) da água e das concentrações dos extratos de juazeiro e 
catingueira, à temperatura de 25°C. A determinação do pH foi feita com um pHmetro 
e a condutividade elétrica com o auxílio do condutivímetro modelo ITMCA 150. O 
potencial osmótico foi determinado de acordo com a fórmula proposta por AYERS e 
WESTCOT (1994), em seguida os dados foram transformados para Mpa. Os 
extratos brutos e os diluídos foram armazenados em recipientes de polietileno 
tereftalato vedados e acondicionados em geladeira durante o período de condução 
dos experimentos, o qual transcorreu em condições ambientais.  

Os testes de emergência foram conduzidos utilizando bandejas de poliestireno 
expandido de 200 células, preenchidas com areia esterilizada em autoclave à 120oC 
por uma hora.  Diariamente as bandejas foram irrigadas no período vespertino com 
as diferentes concentrações dos extratos de cada espécie, e no período matutino 
com água mineral, totalizando duas irrigações diárias, com volume diário por cada 
turno (manhã e tarde) de 100 mL por parcela (20 sementes), considerando-se 
também a perda de umidade do substrato. 

As avaliações de emergência foram realizadas diariamente após a semeadura, 
durante um período de 12 dias. Avaliou-se a porcentagem de emergência (PE) - 
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correspondente à porcentagem total de plântulas normais emersas no 12º dia após a 
semeadura (BRASIL, 2009); índice de velocidade de emergência (IVE) - 
determinado de acordo com a fórmula proposta por MAGUIRE (1962); coeficiente de 
velocidade de emergência (CVE) - calculado de acordo com a metodologia de 
ROOS & MOORE III (1975) e tempo médio de emergência (TME) - aferido junto ao 
teste de emergência, valores expressos em dias, segundo LABOURIAU (1983). 
Avaliou-se o comprimento da parte área (CPA) e do sistema radicular (CSR) - as 
plântulas normais de cada repetição foram medidas com o auxílio de uma régua 
graduada em mm, sendo os resultados expressos em cm.plântula-1; diâmetro do 
coleto (DC) - mensurado com o auxílio de um paquímetro digital com precisão de 
0,01 mm, e os valores expressos em cm.plântula-1; massa seca da parte aérea 
(MSPA) e do sistema radicular (MSR) – a parte aérea e o sistema radicular das 
plântulas normais de cada repetição foram acondicionados em sacos de papel Kraft® 

e levados à estufa com circulação de ar forçada, regulada a 80 °C por 24 horas. 
Após a secagem procedeu-se com a pesagem da parte aérea e do sistema radicular 
em balança analítica com precisão de 0,001 g e os resultados foram expressos em 
g.plântula-1, conforme recomendações de NAKAGAWA (1999); massa seca total 
(MST) - obtida através do somatório dos valores de massa seca da parte aérea e do 
sistema radicular. 

Para cada espécie nativa empregou-se o delineamento inteiramente 
casualizado, com seis tratamentos (testemunha; 10%; 25%; 50%; 75% e 100% do 
extrato bruto de juazeiro e catingueira) e cinco repetições com 20 sementes de 
alface para cada tratamento. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade 
SHAPIRO-WILK (1965) e quando não apresentaram normalidade foram 
transformados por (x)1/2 ou log(x). Os dados normais foram submetidos à análise de 
variância pelo teste F (p<0,05 e p<0,01), e quando os efeitos de tratamentos 
apresentaram diferença significativa, foram ajustadas funções de regressão para as 
variáveis analisadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os extratos aquosos de folhas frescas de juazeiro e catingueira apresentaram 

valores de potencial osmótico e de pH dentro dos padrões (Tabela 1). De acordo 
com GATTI et al. (2004) os valores de potencial osmótico não devem ultrapassar -
0,2 Mpa e segundo LAYNEZ GARSABALL & MENDEZ-NATERA (2006) os valores 
de pH compreendidos entre 6 e 7,5 são ideais para a germinação da maioria das 
espécies vegetais. Assim, os resultados verificados para as características 
observadas, seriam decorrentes da presença de atividade alelopática nos extratos 
aquosos de folhas frescas das espécies juazeiro e catingueira.  

OLIVEIRA et al. (2012b) verificaram resultados semelhantes de potencial 
osmótico e pH de extratos de folhas de juazeiro, obtidos em temperaturas de 25°C e 
100°C. De acordo com FERREIRA & ÁQUILA (2000) o con trole do pH e da 
concentração osmótica dos extratos brutos é fundamental, pois pode haver neles 
substâncias como açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos que influenciam no pH 
e são osmoticamente ativos. 

O teste F da análise de variância revelou que os efeitos entre as 
concentrações dos extratos aquosos de folhas frescas de juazeiro ocorreram para os 
parâmetros porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência 
(IVE), coeficiente de velocidade de emergência (CVE), tempo médio de emergência 
(TME) e comprimento da parte aérea (CPA) das plântulas de alface (Tabela 2). 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
234 

 
TABELA 1- Características físico-químicas (pH, potencial osmótico (PO), 

condutividade elétrica (CE)) dos extratos aquosos de folhas frescas de 
juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) e catingueira (Caesalpinia pyramidalis 
Tul.) utilizados nos bioensaios para avaliação do potencial alelopático 
sobre sementes de alface (Lactuca sativa L.). 

Juazeiro Catingueira  
Concentrações (%) 

pH CE 
(ds.m-1) 

PO 
(MPa) 

pH CE 
(ds.m-1) 

PO 
(MPa) 

Testemunha 
(água mineral) 

4,10 0,153 -0,055 4,10 0,153 -0,055 

10 6,60 0,831 -0,299 4,62 0,522 -0.188 

25 6,99 1,755 -0,632 4,72 1,032 -0,372 

50 7,11 3,250 -1,170 4,8 1,821 -0.656 

75 7,18 4,440 -1,598 4,85 2,48 -0.893 

100 7,18 5,850 -2.106 4,74 3,13 -1,127 

 
As demais características avaliadas, como comprimento do sistema radicular 

(CSR), diâmetro do coleto (DC), massa seca da parte aérea (MSPA) e do sistema 
radicular (MSR), e a massa seca total (MST) não apresentaram distribuição normal 
após os testes de normalidade, não sendo possível a realização da análise 
estatística dos dados. 

 
TABELA 2- Valores de F de porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade 

de emergência (IVE), coeficiente de velocidade de emergência (CVE), 
tempo médio de emergência (TME) e comprimento da parte aérea 
(CPA) de plântulas provenientes de sementes de alface (Lactuca sativa 
L.) submetidas a diferentes concentrações dos extratos aquosos de 
folhas frescas de juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.). 

Juazeiro   

 PE IVE# CVE& TME (dias) CPA (cm) 

Valores de F 3,146* 5,896** 4,423** 5,088** 27,19** 

Médias 67,50 7,20 42,37 2,55 2,96 

CV (%) 29,74 26,47 7,59 25,01 47,59 
# = Transformado por (x)½; & = transformado por log(x); * = valor significativo pelo Teste F (P<0,05); ** 
= valor significativo pelo Teste F (P<0,01). 
 

A porcentagem de emergência (PE) das plântulas de alface diminuiu 
consideravelmente à medida que aumentou-se as concentrações dos extratos 
aquosos de juazeiro (Figura 1A). Resultados semelhantes foram encontrados por 
OLIVEIRA et al. (2009) ao observarem que os extratos da polpa dos frutos de 
juazeiro proporcionaram potencial alelopático desfavorável à germinação de 
sementes de alface nas concentrações de 50%, 75% e 100%. OLIVEIRA et al. 
(2012b) estudando extratos aquosos de cascas e de folhas de juazeiro, obtidos em 
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diferentes temperaturas (25°C e 100°C), verificaram  que os extratos não afetaram a 
porcentagem de germinação, embora verificassem efeito negativo para o índice de 
velocidade de germinação e o processo de formação da parte aérea e do sistema 
radicular de plântulas de alface com o aumento das concentrações. OLIVEIRA et al. 
(2012a) constataram que os extratos aquosos de folhas, cascas e vagens maduras 
de Caesalpinea ferrea apresentaram efeito fitotóxico sobre o desenvolvimento inicial 
de plântulas de alface, e quando obtidos a quentes (100ºC) os extratos de folhas e 
vagens reduziram a germinação das sementes de alface. COELHO JÚNIOR et al. 
(2014) avaliando as concentrações de zero; 25; 50; 75 e 100% de extratos aquosos 
de folhas verdes e secas e casca do tronco de juazeiro, observaram que os extratos 
não afetaram a emergência de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). O índice de 
velocidade de emergência (IVE) e o coeficiente de velocidade de emergência (CVE) 
apresentaram resultados semelhantes nas concentrações de 10% e 25%, sendo que 
os valores foram superiores aos da testemunha (água mineral) (Figuras 1B e 1C). 
Esse fato pode estar relacionado com a baixa quantidade de aleloquímicos na 
solução dos extratos à 10% e 25% do extrato bruto.  

Segundo FIGLIOLIA et al. (1993) a areia apresenta o inconveniente de drenar 
a água, acarretando ressecamento na parte superior do substrato. Entretanto foi 
observado que com a adição das soluções dos extratos aquosos, houve a formação 
de uma fina camada de matéria orgânica na superfície do substrato, favorecendo o 
aumento da retenção de água, causando assim um efeito benéfico nas 
concentrações de 10% e 25% em relação à testemunha. Como o extrato possui 
compostos alelopáticos, o aumento das concentrações associado com a maior 
retenção de água reduziu o IVE e CVE. Entretanto, observou-se para o IVE maior 
efeito alelopático nas concentrações de 50%, 75% e 100% do extrato aquoso de 
folhas frescas de juazeiro. 

Ao avaliarem a atividade alelopática de extrato de sementes de juazeiro na 
germinação de sementes de alface, COELHO et al. (2011) observaram que a mesma 
foi afetada pelas concentrações de 75% e 100%, enquanto as inferiores a 50% 
proporcionaram a mesma percentagem de germinação e índice de velocidade de 
germinação que a testemunha. OLIVEIRA et al. (2014b) avaliando o potencial 
alelopático de extratos de sementes de juazeiro verificam nas maiores 
concentrações mudanças negativas nos padrões de desenvolvimento de raiz para o 
milho, feijão e melão, e no vigor de plântulas para o milho e melão. 

O tempo médio de emergência (TME) nas concentrações de 10% e 25% foi 
menor em relação à testemunha (água mineral) e as demais concentrações (Figura 
1D); já a concentração de 100% foi a que mais retardou a emergência de plântulas 
de alface. SILVEIRA et al. (2014) observaram que o aumento das concentrações de 
extratos aquosos de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze incrementou linearmente 
o tempo médio de germinação de sementes de Lactuca sativa L., passando de 30 
horas na concentração zero, para quase 60 horas na concentração 7,5%. 

O comprimento da parte aérea (CPA) de plântulas de alface foi afetado de 
forma considerável, com decréscimo linear conforme o aumento das concentrações 
dos extratos aquosos de folhas frescas de juazeiro, quando comparado aos valores 
da testemunha (água mineral) (Figura 1E). Na fase de crescimento da planta as 
raízes ficam em contato direto com a solução do solo, podendo absorver substâncias 
alelopáticas que estejam sendo liberadas em quantidades suficientes que venham a 
causar inibição ou estimulação da germinação, do crescimento da parte aérea e do 
sistema radicular (GOLDFARB et al., 2009). 
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MELO et al. (2012) verificaram na análise fitoquímica de extratos dos frutos, 
folhas e casca do caule de juazeiro a presença de alcalóides, saponinas, 
flavanóides, taninos, esteróides e triterpenos. Os autores observaram para as folhas 
a presença de alcalóides, saponinas, taninos, esteróides e triterpenos. 

 

A B 

C D 

E 

 

FIGURA 1- Valores médios de porcentagem de emergência (PE), índice de 
velocidade de emergência (IVE), coeficiente de velocidade de 
emergência (CVE), tempo médio de emergência (TME) e comprimento 
da parte aérea (CPA) de plântulas provenientes de sementes de alface 
(Lactuca sativa L.) submetidas a diferentes concentrações dos extratos 
aquosos de folhas frescas de juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.). 
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O teste F da análise de variância revelou que os efeitos entre os tratamentos 

da espécie catingueira ocorreram para os parâmetros comprimento da parte aérea 
(CPA) e do sistema radicular (CSR) de plântulas de alface (Tabela 3). Os valores do 
diâmetro do coleto (DC) não apresentaram distribuição normal após os testes de 
normalidade, não sendo possível a realização da análise estatística. 

Não houve diferença entre as concentrações dos extratos aquosos de folhas 
frescas de catingueira sobre os parâmetros de germinação avaliados, ou seja,  
porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE), 
coeficiente de velocidade de emergência (CVE), tempo médio de emergência (TME) 
e massas secas das plântulas (parte aérea (MSPA), sistema radicular (MSSR) e total 
(MST) (Tabela 3). Esse fato evidencia que as diferentes concentrações dos extratos 
não foram eficientes para causar efeito alelopático sobre a germinação de alface. 
FERREIRA & ÁQUILA (2000) afirmam que a germinação é menos sensível aos 
aleloquímicos que o crescimento da plântula, devido essas substâncias induzirem ao 
aparecimento de plântulas anormais, sendo a necrose da radícula um dos sintomas 
mais comuns. 

 
TABELA 3- Valores de F de porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade 

de emergência (IVE), coeficiente de velocidade de emergência (CVE), 
tempo médio de emergência (TME), comprimento da parte aérea (CPA) e 
do sistema radicular (CSR), massa seca da parte aérea (MSPA) e do 
sistema radicular (MSSR) e massa seca total (MST), de plântulas 
provenientes de sementes de alface (Lactuca sativa L.) como submetidas a 
diferentes concentrações dos extratos aquosos de folhas frescas de 
catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.). 

Catingueira   

 PE IVE CVE TME# CPA 
(cm) 

CSR 
(cm) 

MSPA 
(g) 

MSSR 
(g) 

MST 
(g) 

Valores 
de F 

0,454
ns 

0,698
ns 

1,072
ns 

1,425
ns 

6,193** 3,299* 0,961ns 0,725ns 0,740ns 

Médias 68,17 7,88 46,64 2,40 4,11 2,64 0,079 0,075 0,062 

CV (%) 32,55 49,46 32,49 41,57 18,80 38,52 38,17 42,88 32,05 
# = Transformado pelo log(x); * = valor significativo pelo Teste “F” (P<0,05); ** = valor significativo pelo 
Teste F (P<0,01); ns = não significativo. 

 
FERREIRA et al. (2010) observaram que os extratos aquosos de folhas jovens 

de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) em diferentes concentrações, não 
causaram efeito alelopático na germinação de sementes e no crescimento inicial de 
plântulas de fava (Phaseolus lunatus L.). SOUZA et al. (2007) ao avaliarem a 
alelopatia de extrato aquoso de folhas de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) na 
germinação de sementes de alface, observaram uma menor porcentagem de 
germinação e IVG de plântulas na concentração de 100% do extrato de aroeira, 
tanto fervido como com água em temperatura ambiente. 

O comprimento da parte aérea (CPA) de plântulas de alface apresentou 
redução linear a partir da concentração de 25% de extrato bruto de catingueira, 
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enquanto a concentração de 10% não diferiu da testemunha (Figura 2A). 
Comportamento semelhante foi verificado para o comprimento do sistema radicular 
(CSR) conforme aumento das concentrações, sendo a de 100% a que causou maior 
efeito alelopático nas plântulas (Figura 2B). A partir dos resultados pode-se inferir 
que o efeito inibitório do crescimento das plântulas de alface, tenha sido decorrente 
da presença de compostos alelopáticos presentes nos extratos aquosos de folhas 
frescas de catingueira.  

Extratos aquosos de cascas de Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir nas maiores 
concentrações afetaram o desenvolvimento das plântulas de alface (SILVEIRA et al., 
2012a), mas não reduziram a germinação em relação à testemunha. DE CONTI & 
FRANCO (2011) avaliando diferentes concentrações de extratos aquosos de órgãos 
de Casearia sylvestres Sw. Observaram efeito alelopático nas maiores 
concentrações para a germinação e o comprimento de plântulas de alface. SILVA et 
al. (2011) estudando o teor de fenólicos e o potencial antioxidativo dos extratos de 
cascas e folhas de Caesalpinia pyramidalis Tul. e Sapium glandulosum (L.), 
verificaram que as folhas de ambas as espécies continham níveis elevados de 
compostos fenólicos, taninos e flavonóides. RÊGO JÚNIOR et al. (2011) 
identificaram teores fitoquímicos bioativos em sementes de espécies nativas da 
Caatinga e observaram para Caesalpinia pyramidalis Tul. elevados teores de taninos 
condensados, flavonóides totais, antocianinas, carotenóides totais e fenóis totais. 
MONTEIRO et al. (2005) avaliando os teores de taninos de cascas e folhas das 
espécies arbóreas Myracrodruon urundeuva e Anadenanthera colubrina e de apenas 
cascas para Caesalpinia pyramidalis Tul. constataram a presença de compostos 
tânicos; embora tivessem verificado para a C. pyramidalis menor quantidade desses 
compostos em relação as demais espécies estudadas. 

 

A B 
FIGURA 2- Valores médios de comprimento da parte aérea (CPA) e do sistema 

radicular (CSR) de plântulas provenientes de sementes de alface 
(Lactuca sativa L.) submetidas a diferentes concentrações dos extratos 
aquosos de folhas frescas de catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.). 

 
Nesse estudo as espécies nativas da Caatinga, Z. juazeiro e C. pyramidalis,  

proporcionaram efeito alelopático sobre o desenvolvimento inicial de plântulas de 
alface. O efeito alelopático das espécies florestais em estudo sob a emergência de 
plântulas de alface pode estar relacionado a permeabilidade das membranas, a 
transcrição e tradução do DNA, o funcionamento de mensageiros secundários, a 
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respiração por sequestro de oxigênio (fenóis), a conformação de enzimas, 
receptores, ou ainda pela combinação destes fatores (FERREIRA & AQUILA, 2000). 

 
 

CONCLUSÕES 
Os extratos aquosos de folhas frescas de Z. joazeiro apresentam efeito 

alelopático, à medida que aumenta-se as concentrações, tanto para a germinação 
como para o comprimento da parte aérea de plântulas de Lactuca sativa. 

Os extratos aquosos de folhas frescas de C. pyramidalis afetam 
negativamente o comprimento de plântulas de alface conforme o aumento das 
concentrações. 
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