Verificação da atividade alelopática de espécies medicinais nativas do rio grande do sul

SOUZA, S.A.M.1*; CATTELAN, L.V.1; VARGAS, D.P.1; CUCHIARRA, C.C.1; VIANNA, R.A.P. 1; PIANA, C.F.B.1; ROCHA, B.H.G.1

1Laboratório de Genética, DZG – IB – UFPel. 
Campus Universitário s/n – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900  
*sergiobioufpel@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O termo alelopatia foi proposto por Molisch (1937) e significa do grego allelon = de um para outro, pathós = sofrer [10]. O conceito descreve a influência de um indivíduo sobre o outro, seja prejudicando ou favorecendo o segundo, e sugere que o efeito é realizado por biomoléculas (denominadas aleloquímicos) produzidas por uma planta e lançadas no ambiente, seja na fase aquosa do solo ou substrato. 
A fitotoxicidade de extratos sobre várias plantas ou demais organismos é atribuída à diversidade de aleloquímicos presentes em sua composição originados do metabolismo secundário dos vegetais [4]. No entanto, a maioria dos estudos com alelopatia referem-se a ação de plantas daninhas sobre cultivares, espécies exóticas sobre nativas e poucos são os estudos em relação a espécies medicinais nativas [8].
Mikania glomerata Spreng. (Asteraceae), conhecida popularmente como guaco, é uma trepadeira sublenhosa, perene com folhas obtusas, encontrada nativa em toda a região sul do Brasil. Esta planta é utilizada na medicina tradicional, onde se atribuem às suas folhas as seguintes propriedades: ação tônica, depurativa, febrífuga, peitoral e antigripal. [6]
Lippia alba (Mill.) N.E. (Verbenaceae), é um subarbusto com ramos arqueados, folhas inteiras com bordas serreadas, nativa em toda a região sul do Brasil [6]. O chá de sálvia, como a espécie é designada popularmente, é utilizado como analgésico, devido à presença de grande quantidade de mirceno, e também apresenta atividade calmante e espasmolítica atribuídas a presença de citral, que desempenha um efeito mucolítico, pois facilita a expectoração [6].
O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito alelopático do extrato aquoso de duas espécies medicinais nativas do Rio Grande do Sul, entre elas, Mikania glomerata Spreng. (Asteraceae) e Lippia alba (Mill.) N.E. (Verbenaceae), sobre a germinação de sementes de alface que são organismos altamente sensíveis ao estresse ambiental, através do teste de primeira contagem, germinação, Índice de Velocidade de Germinação (IVG).

MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Extrato aquoso

Para a obtenção dos extratos aquosos foram utilizadas folhas secas das espécies. Essas foram pesadas em balança de precisão, colocadas em erlenmeyer (500mL) e após adicionada água destilada à temperatura de 100°C. Os recipientes foram hermeticamente fechados e deixados em repouso por 10 minutos. Após filtragem, o extrato aquoso obtido foi diluído de modo a obter-se quatro concentrações diferentes de cada espécie vegetal (5; 10; 20; e 40mg/mL). 

2.2 – Bioensaio

O organismo teste utilizado foi sementes de alface. Os bioensaios foram realizados em câmara de germinação com temperatura controlada de 20°C. As sementes de alface foram acondicionadas em caixas gerbox, forradas com papel mataborrão umedecido com 10mL dos extratos e água destilada (controle negativo). Foram utilizadas 4 repetições estatísticas de 100 sementes, para cada concentração dos extratos e do controle, em delineamento estatístico inteiramente casualizado.
Foram realizadas contagens diárias para o índice de velocidade de germinação (IVG), e aos quatro dias (teste de primeira contagem) e aos sete dias (teste de germinação ou germinabilidade), segundo as Regras para Análise de Sementes [2].

2.3 – Análise estatística

As variáveis primeira contagem e germinação foram transformadas segundo arco seno de√x/100
A análise estatística dos dados consistiu de análise da variação e decomposição da variação dos fatores através de regressão polinomial. Na regressão polinomial, os critérios utilizados para a adoção do modelo foram a significância ( = 0,05) e o coeficiente de determinação (r2) do mesmo. Estabeleceu-se arbitrariamente o valor mínimo para o r2 de 0,6. 

RESULTADOS E DISCUSSÂO

	Na figura 1A, observou-se que as concentrações do extrato aquoso de guaco, acarretaram um decréscimo nos valores da variável analisada, até concentrações próximas a 30mg/mL, e após promoveu um novo aumento. Efeito de extratos voláteis extraídos do óleo essencial de Pilocarpus microphyllus Stapf. ex. Ward. (jaborandi), em concentrações intermediarias também acarretaram um pequeno efeito inibitório sobre a germinação de sementes de alface [1].
A ação do extrato aquoso de sálvia demonstrou uma ação inversamente proporcional a variável analisada (Figura 1F). O aumento das concentrações do extrato aquoso de Leucena leucocephala (L) de Wit (leucena) também apresentaram efeito tóxico na germinação de sementes de picão-preto e caruru [8].
Na figura 2A, observou-se que, o aumento da concentração do extrato de guaco, levaram a um decréscimo nos valores da germinação até concentrações próximas a 30mg/mL, e em seguida proporcionaram um novo aumento da germinabilidade. Os efeitos dos aleloquímicos nos diferentes processos fisiológicos de uma planta são dependentes das concentrações, ou ao menos se espera que sejam. Os autores ainda afirmam que são comuns os efeitos em “serra-dente”(concentrações baixas favorecem a germinação, intermediárias inibem e altas concentrações favorecem o percentual germinativo), visto que a quantificação de efeitos secundários reflete a soma não-linear de vários efeitos primários [9].
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Figura 1. Gráficos das curvas ajustadas e das médias observadas para a variável primeira contagem, para sementes de alface tratadas com diferentes extratos aquosos de Mikania glomerata Spreng. (guaco) (A) e Lippia alba (Mill.) N.E. (sálvia) (B).  
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Figura 2. Gráficos das curvas ajustadas e das médias observadas para a variável germinação contagem, para sementes de alface tratadas com diferentes extratos aquosos de Mikania glomerata Spreng. (guaco) (A) e Lippia alba (Mill.) N.E. (sálvia) (B).   

O incremento da concentração do extrato aquoso de sálvia levou a uma inibição da germinabilidade, sendo representado, na figura 2B. O potencial alelopático de folhas verdes de Sacharum officinalis L. (cana-de-açucar), também foi verificado sobre sementes de Mimosa caesalpiniaefolia L. (sabiá) onde a ação variava em função das concentrações analisadas. [3].
O extrato aquoso de guaco(Figura3A), inibiu drasticamente o IVG, demonstrando assim a sua toxicidade. Óleos essências de plantas ricas em monoterpenos, um dos compostos presentes em grande quantidade no guaco, evidenciaram uma forte atividade inibitória sobra a germinação e o IVG de sementes de tomate [5].
Os extratos aquosos de sálvia(Figura 3B), demonstraram uma redução do IVG entre os pontos de 20 e 40mg/mL. Em sementes de milho tratadas com extratos aquosos de Leucena leucocephala (L) de Wit (leucena) os autores também observaram que os extratos dessa planta inibiram o IVG e a divisão celular dos meristemas radiculares da espécie [8].
É importante os estudos e a identificação das plantas com propriedades alelopáticas, tanto na utilização de cultivares agrícolas capazes de inibir plantas daninhas, quanto na determinação de práticas culturais [3].
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Figura 3. Gráficos das curvas ajustadas e das médias observadas para a variável Índice de Velocidade de Germinação (IVG) contagem, para sementes de alface tratadas com diferentes extratos aquosos de Mikania glomerata Spreng. (guaco) (A) e Lippia alba (Mill.) N.E. (sálvia) (B).  

CONCLUSÕES

Evidencia-se, dessa forma, efeitos inibitórios sobre a germinação e o IVG de sementes de alface, demonstrando assim o potencial alelopático das espécies medicinais analisadas.
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