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RESUMO 
 

As plantas daninhas são consideradas um dos grandes problemas na agricultura, 

por serem indicadas como responsáveis por significativos prejuízos nas grandes 

culturas. Elas podem reduzir a produção agrícola em torno de 30 a 40%, diminuem a 

qualidade do produto comercial, além do seu elevado custo de manejo, podendo chegar 

a 30% do custo total de uma produção. Em razão disto, o controle das plantas daninhas 

precisa ser realizado. Dentre as práticas de controle disponíveis a mais utilizada no 

Brasil e no mundo é o emprego de herbicidas, sendo o Brasil o maior consumidor desta 

classe de agrotóxicos. Porém, o uso indiscriminado e incorreto dos produtos químicos 

têm provocado danos ao meio ambiente e a saúde humana. Por este motivo, o emprego 

de métodos alternativos no controle tem conquistado um destaque cada vez maior, tanto 

por parte dos agricultores quanto dos pesquisadores. O uso da alelopatia constitui em 

uma alternativa ao controle químico, entretanto, pouco é conhecido sobre a sua 

utilização. A alelopatia é definida como qualquer efeito direto ou indireto, benéfico ou 

maléfico que uma planta realiza sobre outra, através da liberação de substâncias 

secundárias no ambiente. Esse aspecto merece ser melhor investigado com a finalidade 

de utilizar a alelopatia no controle de plantas daninhas no campo. Sendo assim, o 

objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca da utilização da 

alelopatia no manejo de plantas daninhas. 

 

Palavras-chave: Compostos secundários. Aleloquímicos. Controle de plantas daninhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The weeds are considered one of the major problems in agriculture, for be indicated to 

responsible for significant prejudice in large cultures. They can reduce the agricultural 

production for about 30 to 40% and decrease the amount of commercial product, beside 

their high management cost, reaching 30% of the production total cost. Because of it, 

the weeds controlling needs to be done. Among the available controlling practices, the 

most used in Brazil and in the world is the herbicide employee, with Brazil being the 

biggest consumer of this agrotoxin. However, the indiscriminate and wrong use of 

chemical products has resulted in environment and human healthy damage. For this 

reason, the alternative methods employment in controlling have obtained an increased 

emphasis by the farmers and researchers. The allelopathy use is a chemistry controlling 

alternative, however has its application low known. The allelopathy is defined by any 

direct or indirect, positive or negative effect which a plant performs under other, 

through the release of secondary substance on the environment. This aspect deserves to 

be investigated with the aim of using allelopathy in weed control in the field. Thus, the 

objective was to conduct a literature review on the use of allelopathy in weed 

management . 

 

Keywords: Secondary compounds. Allelochemicals. Weed control. 
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1. Introdução 

 

O Brasil, país essencialmente agrícola, supre as necessidades internas e externas 

de produtos da dieta humana e animal (TENÓRIO, 2011). As condições favoráveis de 

realização de plantio de lavouras e o clima adequado a essa atividade propicia as 

atividades agrícolas constantemente. No entanto, a utilização de amplas áreas de cultivo 

e ainda cultivos que se estendem ao longo do tempo, trazem problemas fitossanitários 

que os agricultores precisam contornar. A exemplo disto temos a utilização de 

agrotóxicos. Mesmo havendo legislação que regulamente o seu uso, é comum a 

ocorrência de contaminação do homem do campo, do consumidor desses produtos e 

ainda a contaminação ambiental em decorrência do uso incorreto de inseticidas, 

fungicidas, herbicidas etc. 

Esses problemas tem levado a comunidade científica a iniciar buscas por 

métodos alternativos para o controle de problemas fitossanitários como pragas e plantas 

daninhas.  

O controle de plantas daninhas por exemplo, é comumente realizado com 

herbicidas (SILVA; SILVA, 2007), o que promove o alto consumo dessa classe de 

agrotóxico. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 

Vegetal (SINDIVEG, 2015), os gastos com herbicidas no Brasil em 2012 atingiram 

US$ 3.135.218 bilhões de dólares. Vale ressaltar que dentre os problemas fitossanitários 

nas lavouras o manejo de plantas daninhas é o que mais consome agrotóxicos, seguido 

de inseticidas e fungicidas (KARAM, 2007; SINDAG 2012).  

Para o controle de plantas daninhas, é conhecido que além da utilização de 

herbicidas, outras estratégias de manejo encontram-se disponíveis. Entre essas podemos 

listar práticas preventivas, culturais, mecânicas, físicas e o controle biológico. Essas 

práticas são geralmente pouco utilizadas devido a diversos fatores, como por exemplo 

necessidade de mão-de-obra. No que diz respeito ao manejo de plantas daninhas e ao 

controle biológico, a utilização da alelopatia constitui uma alternativa ao controle 

químico, entretanto, pouco é conhecido sobre a sua utilização. 

A alelopatia é uma prática antiga, inclusive com registros de efeitos negativos de 

determinadas plantas sobre outras (MACHADO, 1987; DEUBER, 2006).  

É conhecido que a alelopatia atua influenciando indivíduos, seja de forma 

maléfica ou benéfica. Esse processo é possível devido a liberação de substâncias 

produzidas por uma planta, denominadas aleloquímicos (RIZVI et al., 1992). Segundo 
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RICE (1984) alelopatia é qualquer efeito direto ou indireto, danoso ou benéfico que uma 

planta (incluindo microrganismos) exerce sobre outra pela produção de compostos 

químicos liberados no ambiente. 

Toda a planta é fonte de substâncias alelopáticas, ou seja, sementes, frutos, 

flores, folhas, caules e raízes contêm aleloquímicos, em composição e quantidades 

variadas, dependendo da espécie, conforme estudos de Putnam (1985). A concentração 

dos compostos ocorrem principalmente nas folhas, caule, flores e raízes (MOREIRA, 

1979). 

De acordo com Gomes et al. (2013) as substâncias aleloquimicas podem 

interferir nas plantas superiores suprimindo a germinação, causando injúrias durante o 

processo de crescimento da raiz e meristemas, inibindo assim, o desenvolvimento da 

planta.  

Sendo assim, o objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca 

da utilização da alelopatia no manejo de plantas daninhas. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1. Plantas Daninhas 

 

Quando alguma espécie vegetal interfere de forma negativa em determinada 

atividade humana, ela é considerada uma planta daninha, mesmo que seja cultivada, ou 

seja, uma planta de soja na cultura do milho é tão desvantajoso quanto uma tiririca, 

sendo assim, ambas classificadas como planta daninha, mesmo a soja possuindo uma 

importância comercial (SILVA; SILVA, 2007). 

As plantas daninhas afetam a agricultura, sendo a competição a forma mais 

conhecida, uma vez que as plantas daninhas competem com as culturas por recursos 

limitados no meio-ambiente, como água, luz, espaço e nutrientes. A planta cultivada 

pode sofrer interferência de certas espécies de plantas invasoras alelopaticamente. A 

qualidade do produto também é prejudicada, por causa da presença das plantas 

daninhas. Com isso, há um aumento do custo de produção da lavoura e uma diminuição 

de sua produtividade, causando sérios danos econômicos no campo, o que pode 

culminar na redução do valor da terra, devido a ocorrência de plantas daninhas de difícil 

controle (DEUBER, 2006). 
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 As plantas daninhas ocorrem nas lavouras prejudicando o cultivo, mas podem 

também prejudicar a saúde do homem, causando intoxicação alimentar, reações 

alérgicas e problemas de pele . Os efeitos negativos podem também ser observados nas 

áreas urbanas, pois dificultam a visibilidade nas estradas, impedem a recreação em 

parques, atrapalham a beleza de jardins e servem de abrigo para animais peçonhentos. 

Nas pastagens, reduzem a capacidade de lotação deslas, algumas espécies podem ferir 

os animais, até mesmo provocar sua morte ou influenciar no sabor do leite, quando 

ingeridas por animais em lactação. (DEUBER, 2006). 

Além das influências já relatadas, as plantas daninhas podem ainda serem 

parasitas de espécies de importância agronômica, assim como hospedeiras     

alternativas de organismos maléficos as espécies cultivadas. Podem também prejudicar 

algumas práticas culturais, tais como a colheita da cultura, dificultando a operação das 

máquinas, reduzindo a eficiência da colheita e elevando as perdas.  

As perdas ocasionadas pelas plantas daninhas são inúmeras. De acordo com 

Lorenzi (2000), estas perdas reduzem a produção agrícola em 30% a 40%, em média, 

dependendo da espécie infestante, do tipo de cultivar e a amplitude de interferência 

sofrida pela cultura (VOLL et al., 2002). No Brasil a perda da produção anual das 

principais culturas é de aproximadamente 58,2%, devido as plantas daninhas 

(GOELLNER,1993). Na cultura da soja houve uma diminuição de 40% no número de 

legumes por planta, em consequência da competição com a espécie Euphorbia dentata 

(JUAN et al., 2003). Na produção de milho manejado de maneira convencional as 

perdas provocadas pela a interferência de plantas invasoras podem chegar a 85% 

(RIZZARDI et al., 2004). 

Devido a esses aspectos citados, as plantas daninhas são consideradas um dos 

grandes problemas na agricultura, sendo indicadas como responsáveis por significativos 

prejuízos nas grandes culturas (KARAM et al., 2006; GAZZIERO et al., 2011). O custo 

de manejo destas fica em torno de 20 a 30% do custo total de produção. Além do 

prejuízo com o manejo, temos a redução da produtividade da cultura e a diminuição da 

qualidade do produto comercial (BIANCHI, 1995). A interferência na forma de 

competição e de alelopatia ocorre de maneira diferente, pois na competição há a redução 

de um ou mais fatores ambientais primordiais para o desenvolvimento das espécies em 

um mesmo ecossistema, enquanto que na alelopatia adiciona-se um fator ao meio, que 

são as substâncias aleloquímicas (ALVES, 1992) as quais podem suprimir o 

desenvolvimento de plantas de interesse econômico como arroz, algodão, milho, aveia, 
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trigo, feijão, soja, braquiária, hortaliças, frutíferas entre outras. 

 As plantas daninhas são a causa de muitos problemas, tanto no meio rural quanto 

no urbano. Devido aos fatores citados anteriormente fica clara a necessidade de se 

realizar o seu controle. 

Vários são os métodos de controle disponíveis para as plantas daninhas, entre 

esses têm-se o método preventivo, biológico, cultural, mecânico, físico e químico 

(DEUBER, 2006). O controle preventivo possui como finalidade evitar a introdução, o 

estabelecimento e a disseminação de uma espécie invasora em uma área onde não há 

relatos de sua ocorrência. Para impedir o alastramento das plantas daninhas deve-se 

fazer uso de sementes e mudas certificadas, livres de propágulos das espécies 

infestantes. É importante limpar máquinas, equipamentos e vestimentas, principalmente 

na transição de uma área para outra. Além disso, os animais precisam passar por um 

período de quarentena a fim de evitar disseminação de diásporos nas fezes. É necessário 

um cuidado com rios e áreas vizinhas também, pois os diásporos são facilmente 

disseminados através do vento e da água (DEUBER, 2006).  

  No controle biológico, a redução das plantas daninhas acontece devido a 

incidência de inimigos naturais, tais como, bactérias, fungos, vírus, insetos, etc 

(VICTORIA FILHO, 2000). Como exemplo de utilização bem sucedida deste método 

de controle temos o emprego da ferrugem (Puccinia chondrillina), que é um fungo 

fitopatogênico, no controle da planta daninha Chondrilla juncea na Austrália (KLAIC et 

al., 2015). No caso de espécies como Sennecio jacobaea, Carduus nutans, Eichhornia 

crassipes, Pistiastratioides e Alternanthera philoxeroides encontradas nos Estados 

Unidos e no Canadá, o controle é realizado com insetos fitófagos (MCFADYEN, 1998). 

O inseto Agasicles higrofila (Coleoptera) reduziu a população da planta exótica 

Alternanthera philoxeroides em Porto Rico (ABREU; SEMIDEY, 2000).  

O controle cultural possui como objetivo usar práticas de manejo, a fim de 

reduzir quantitativamente as plantas daninhas. A rotação de culturas, a adubação verde, 

o uso de cobertura morta, a escolha do espaçamento e da densidade de plantas, assim 

como a escolha da época de plantio, são algumas das práticas adotadas neste tipo de 

controle (REGNIER; JANKE, 1990).  A escolha do espaçamento é um método de 

controle cultural, pois quanto menor for o espaçamento entre linhas de plantio e o 

espaçamento entre plantas, mais rápido ocorrerá o fechamento da cultura, sendo mais 

eficaz o controle de plantas invasoras (LIEBAMN et al., 2001). A cobertura morta altera 

as condições de umidade e temperatura do solo, reduzem suas amplitudes, liberam 



15 
 

compostos aleloquímicos e funcionam como barreira física, dificultando ou até mesmo 

impedindo a germinação das plantas daninhas (VELINI; NEGRISOLI, 2000). A rotação 

de cultura visa diversificar o cultivo explorado em uma mesma área, assim a intensidade 

de competição e as interferências alelopáticas são modificadas , permitindo a utilização 

de herbicidas com mecanismos de ação diferentes, impedindo o aparecimento de plantas 

resistentes (GRAVENA et al., 2004).A alelopatia é considerada um método de manejo 

no controle de plantas daninhas, sendo ligada a vários estresses ambientais, como: 

temperaturas extremas, deficiências de nutrientes e de umidade, incidência de luz, 

insetos, doenças e herbicidas (EINHELLIG, 1996). Este assunto será tratado no tópico 

seguinte.  

O controle mecânico consiste na utilização de equipamentos ou implementos 

para a eliminação das plantas daninhas, ferramentas como, enxada, tração animal, trator 

e até mesmo a arranquio manual, são exemplos de práticas deste método (DEUBER, 

2006).  

As plantas invasoras podem também ser controladas através dos agentes como 

calor, água, vapor, sendo esse o controle físico (DEUBER, 2006). Ao empregar o calor, 

o protoplasma das células de folhas e caule coagulam, ocasionando na morte da planta 

daninha (BRYANT, 1989).O vapor é outra forma de se utilizar o calor. Pequenas 

porções de solo podem ser esterilizadas para uso na produção de mudas e em canteiros, 

insuflando vapor de água em um recipiente contento o material. Coberturas plásticas 

podem ser usadas como recurso para algumas culturas, como, videira, morango e outras 

frutíferas, obtendo- se resultado positivo em relação ao controle de plantas, também 

através do vapor (GELMINI et al., 1994). A utilização da água na inundação ou na 

drenagem pode ser uma alternativa, uma vez que algumas plantas não sobrevivem 

quando estão totalmente imersas, e no caso da drenagem, em áreas inundadas onde as 

plantas invasoras estão presentes, pode-se retirar a água, se possível (VICTORIA 

FILHO, 2000). 

No controle químico, que faz uso de produtos químicos, chamados de 

herbicidas, para o controle das plantas daninhas (DEUBER, 2006). Este método de 

controle é o mais utilizado na atualidade (MAGALHÃES et al., 2002; GIANCOTTI et 

al., 2014), por proporcionar menor necessidade de mão de obra, grande eficiência, 

mesmo nos período chuvoso, não há revolvimento do solo, rápida operação, entre outros 

(SHAW, 1982).  

De acordo com o Sindicato Nacional para Produtos de Defesa Agrícola 
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(SINDAG, 2009), o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O país 

lidera desde 2008 o consumo mundial. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o consumo mais que dobrou entre 2000 e 2012. No período entre 

2001 e 2008, o valor gasto com agrotóxicos passou de US$2 bilhões para mais de US$7 

bilhões (SINDAG, 2009). Foram comercializados 6,9 kg ha
-1

 plantado em 2012, um 

aumento de 11% em relação ao ano anterior (IBGE). Os herbicidas são os produtos 

químicos mais utilizados, cerca de 48%, em seguida os inseticidas (25%) e os 

fungicidas (22%) (PELAEZ et al., 2009). No entanto, o seu uso pode apresentar efeito 

tóxico aos animais, pois os agrotóxicos permanecem no meio ambiente e podem atingir 

cursos d’água, oferecendo riscos as espécies (DE LIMA et al., 2011). Pode prejudicar a 

saúde tanto do homem do campo, como do consumidor final, uma vez que há a 

possibilidade de ocorrer resíduos nos alimentos, quanto do aplicador, sendo 

fundamental a especialização no manuseio de produtos químicos por este. Os resíduos 

também podem permanecer no solo, ocorrendo a contaminação do meio ambiente 

(ROMAN, 2001). 

Outra desvantagem no uso de herbicidas é o aparecimento de plantas daninhas 

resistentes a eles. Os agrotóxicos têm promovido alterações nas populações de espécies 

de plantas daninhas (OLIVEIRA et al., 2012). O emprego repetido de um mesmo 

herbicida ou de herbicidas diferentes, mas com um mesmo mecanismo de ação ou até 

mesmo o uso inadequado destes produtos, pode ocasionar em uma pressão de seleção, 

sendo cada vez mais frequente a população de espécies resistentes no campo, 

aumentando a dificuldade para controla-las.    

Desta forma, a fim de melhorar a qualidade de vida do homem do campo, 

reduzindo o emprego de herbicidas, reduzindo a contaminação dos produtos agrícolas e 

do ambiente, além de reduzir os gastos com herbicidas é urgente o desenvolvimento de 

métodos de controle menos prejudiciais ao meio. Neste sentido, a realização de 

investigações sobre a possibilidade de uso da alelopatia no manejo de plantas daninhas 

torna-se importante, pois existem relatos na literatura da existência de plantas que 

apresentam liberação de substâncias que suprimem o desenvolvimento de outras 

plantas, o que poderia ser utilizado no controle de plantas daninhas.  
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2.2. Alelopatia 

 

A capacidade que algumas espécies de plantas apresentam em interferir no 

metabolismo e no desenvolvimento de outras espécies de vegetais foi observado por 

Teofrasto (300 a.C.), quando notou-se que a plantação de grão-de-bico (Cicer 

arietinum) eliminava as plantas daninhas. Séculos depois, Plínio (1 d. C.) observou que 

os resíduos de plantas de feno-grego (Trigonella foenum-graecum) e cevada (Hordeum 

vulgare), deixados sobre o solo entre as colheitas, interferiam de forma negativa as 

áreas de plantio (WILLIS, 2004). A essa supressão por parte de uma planta sobre outra 

dá-se o nome de alelopatia.  

A alelopatia é uma ciência bem antiga e foi notada muito cedo, apesar disto as 

primeiras pesquisas sobre o assunto ocorreram apenas no século XIX e XX, quando a 

palavra alelopatia surgia. 

A expressão alelopatia foi criada por Hans Molisch e foi vista pela primeira vez 

em uma publicação Alemã em 1937. Este termo tem origem grega e significa allelon = 

de um para outro e phatos = sofrer, referindo-se a interação bioquímica positiva ou 

negativa entre plantas e também microrganismos (RICE, 1984). 

De acordo com Kolhi et al. (1998) e Singh et al. (2001) a alelopatia está 

associada apenas a efeitos negativos. Esses trabalhos, apontam que a alelopatia seria 

qualquer efeito direto ou indireto de plantas em outras plantas através da liberação de 

substâncias químicas as quais promoveriam efeito negativo. Putnam e Duke (1978) 

descreveram a alelopatia como sendo os efeitos maléficos causados no desenvolvimento 

ou crescimento de plantas de uma espécie, por plantas de diferentes espécies na 

germinação.   

No entanto, atualmente, o conceito de alelopatia mais respeitado, é o 

determinado pela Sociedade Internacional de Alelopatia (SIA) que foi criada em 1996, 

onde definiu o termo como a “ciência que estuda qualquer processo envolvendo, 

essencialmente, metabólitos secundários produzidos pelas plantas, algas, bactérias e 

fungos que influenciam o crescimento e o desenvolvimento de sistemas agrícolas e 

biológicos, incluindo efeitos positivos e negativos” (MACIAS et al., 2000). 

As substâncias químicas liberadas pelos organismos no ambiente e que 

promovem efeitos deletérios ou benéficos sobre outros organismos (plantas e 

microrganismos) são denominadas de agentes aleloquímicos, substâncias alelopáticas, 

aleloquímicos ou simplesmente produtos secundários (CARVALHO, 1993). O 
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composto liberado também pode ser chamado de fitotoxina, caso ocasione apenas 

efeitos prejudiciais.  

Grande parte dessas substâncias alelopáticas é originária do metabolismo 

secundário de plantas, possuindo a função de protegê-la e/ou defende-la. Isto porque 

durante a evolução das plantas, estes compostos apresentaram alguma eficiência contra 

a ação de diferentes microrganismos, insetos e vírus, estimulando o desenvolvimento e 

o crescimento da planta ou inibindo a ação destes patógenos e predadores (WALLER, 

1999). 

As substâncias alelopáticas são compostos que podem ser produzidos em 

qualquer parte da planta, como folhas, flores, frutos, gemas, caules aéreos, rizomas, 

raízes e sementes (PUTNAM, 1985), porém os compostos concentram-se 

principalmente nas folhas, seguido do caule, flores e raízes (MOREIRA, 1979). No 

entanto, sua concentração é alterada de espécie para espécie e em uma mesma espécie, 

dependendo do estádio de desenvolvimento da planta e também do órgão produtor da 

substância (RODRIGUES et al., 1993).  

A substância alelopática quando liberada em quantidade suficiente promove um 

efeito que pode ser visualizado em diversas fases da planta, como, germinação, 

crescimento, desenvolvimento de plantas já estabelecidas e, ainda, no desenvolvimento 

de microrganismos (CARVALHO, 1993). A liberação dos aleloquímicos das plantas 

para o ambiente pode ocorrer a partir de diferentes meios (Figura 1), como por 

lixiviação através dos tecidos, por volatilização, por decomposição de resíduo vegetal 

ou mesmo por exsudação radicular (RICE, 1984; SOUZA, 1988; WEIDENHAMER, 

1996; WEIR et al., 2004). No caso da volatilização, os compostos voláteis são 

dissipados das flores, folhas, caules e/ou raízes e então, podem ser absorvidos por outras 

plantas. Esse mecanismo é o mais difícil de ser detectado, identificado e quantificado. 

Na lixiviação, aquelas substâncias que são solúveis em água, são lixiviadas pelo orvalho 

ou pela chuva, da parte aérea da planta, das raízes ou, mesmo, dos resíduos vegetais que 

estão em processo de decomposição para o solo (ALMEIDA, 1985). Havendo a 

exsudação radicular os aleloquímicos são liberados na rizosfera, atuando nas interações 

entre plantas a na ação de microrganismos (TUKEY JÚNIOR, 1969). E na liberação de 

compostos através da decomposição, ocorre a ação dos microrganismos, direta ou 

indiretamente (SILVA, 1978). 

Os aleloquímicos em geral, atuam atraindo, repelindo, nutrindo ou provocando 

toxicidade no desenvolvimento de outras espécies de plantas, sendo que as influências 
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causadas por essas substâncias podem ser tanto positivas quanto negativas (CHOU, 

1999; FERREIRA, 2004). Assim, podem ser consideradas inibidoras ou estimulantes. 

Compreende-se que os efeitos provocados pelos compostos alelopáticos estão 

ligados aos processos fisiológicos das plantas, interferindo em processos como, 

germinação de sementes, assimilação de nutrientes, crescimento de plântulas, 

respiração, fotossíntese, síntese proteica, atividade enzimática e permeabilidade da 

membrana celular. Apesar de identificados os efeitos, o mecanismo de ação dessas 

substâncias não está totalmente definido, sendo essa uma das grandes dificuldades dos 

pesquisadores, já que um mesmo composto pode influenciar diferentes processos 

(DURIGAN; ALMEIDA, 1993; RODRIGUES et al., 1993; EINHELLIG, 1995). 

 

Figura 1 - Vias de liberação dos agentes alelopáticos. 

 

 

Fonte: Sánchez, 2002. 

 

Sabe-se que as propriedades biológicas das substâncias alelopáticas podem ser 

alteradas, assim como seus efeitos.  Os fatores determinantes para essa mudança são: a 

fonte do extrato, a forma de obtenção, a concentração e as condições climáticas a qual 

estão expostas (REICHEL et al., 2013; EINHELLIG, 1996; CARVALHO, 1993). Desta 

forma, a radiação solar seria um deles. De acordo com Chou e Kuo (1986), a 

intensidade, a qualidade e a duração da luz sobre uma planta influenciam no fenômeno, 

assim como as condições de estresse, como a seca, o frio e a carência de nutrientes. 

Essas condições podem aumentar a produção de agentes aleloquímicos, aumentando 

também seu potencial de interferência (EINHELLIG, 1995). 
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As interferências conferidas a alelopatia são em decorrência a ação de diferentes 

aleloquímicos no ambiente, onde são liberados em épocas, concentrações e quantidades 

diferentes (SOUZA FILHO et al., 2010). 

De acordo com as informações apresentadas a alelopatia merece ser melhor 

investigada a fim de determinar o seu potencial no manejo de plantas daninhas. 

 

2.3. Efeito positivo da alelopatia 

 

Como citado anteriormente, as substâncias aleloquímicas produzidas por plantas 

podem apresentar efeitos positivos e negativos. Como exemplo de efeito positivo tem-se 

a ação estimulante no desenvolvimento de plantas. O extrato do capim-santo 

(Cymbopogon citratus), também conhecido como capim-cidreira ou capim- limão, é um 

eficiente estimulante de germinação em sementes de freijó (Cordia goeldiana), 

resultado comprovado tanto pelo o aumento da taxa de germinação quanto do vigor 

(MAGALHÃES et al., 2012). O óleo essencial do eucalipto estimula o crescimento 

vegetativo em mudas de sua própria espécie (STEFFEN et al., 2010).  

A utilização de extrato aquoso de falso-boldo (Coleus barbatus B.) sobre 

sementes já germinadas de alface estimula o desenvolvimento de sua parte aérea 

(BACH; SILVA, 2010). O mesmo efeito positivo é observado na cebola, porém o 

estimulo ocorre na germinação (IGANCI et al., 2006). 

Em estudo realizado com a soja, Silva et al. (2012) observaram que o extrato de 

raiz de pinhão manso (Jatropha curcas L.) aumenta significativamente a velocidade de 

germinação e promove um estímulo no enraizamento. O crescimento da soja também 

foi estimulado com o extrato de folhas, tanto secas quanto frescas de sálvia (Salvia 

officinalis L.) (SILVA et al., 2015). O extrato aquoso da tiririca (Cyperus rotundus L.), 

considerada a principal planta daninha, também apresenta efeito alelopático positivo, 

pois induz o crescimento radicular de estacas de cafeeiro (SANTOS et al., 2011) e de 

sapoti (Achras sapota L.) (ARRUDA et al., 2009). O uso de meios alternativos para 

estimular o desenvolvimento da planta e para nutri- la de forma natural, como a 

alelopatia, está cada vez mais sendo utilizada no Brasil e em todo o mundo (DIETRICH 

et al., 2011).  

 



21 
 

2.4. Efeito negativo da alelopatia 

 

Assim como os efeitos positivos da alelopatia podem ser empregados no manejo 

de culturas no campo, como apresentado no item acima, os efeitos negativos também 

podem ser utilizados com o objetivo de minimizar os problemas fitossanitários em 

cultivos agrícolas. A alelopatia ocorre em comunidades naturais de plantas (GRESSEL 

et al., 1964), e a consequência mais expressiva deste fenômeno é provavelmente a 

alteração do desenvolvimento da planta e a variação da sua densidade populacional 

(SOUZA et al., 2006).  Esses efeitos negativos podem ocorrer por parte de plantas 

daninhas ou cultivadas. Vários são os exemplos encontrados na literatura de plantas que 

apresentam o efeito alelopático negativo. A exemplo, o manjericão, cujo óleo essencial 

manifestou efeito inibitório em sementes de tomate, alface e melissa, reduzindo a 

velocidade de germinação, o comprimento das raízes e a taxa de germinação 

(ROSADO, 2009). O eucalipto é outra cultura que apresenta efeito alelopático negativo, 

pois Bidinet (2006) em seus estudos, observou que o extrato de folha de eucalipto 

(Eucalyptus citriodora), também reduz a velocidade de germinação do tomate 

(Lycopersicum esculentum M), além de interferir no seu desenvolvimento inicial. 

A alelopatia de inibição é um fenômeno com significativa importância quando 

resíduos vegetais são incorporados ao solo ou quando são deixados sobre a superfície 

(GUENZI et al., 1967; TUKEY Jr., 1969). Estudos demonstraram que o reduzido 

desenvolvimento e a produtividade baixa de culturas podem ser consequência de 

compostos lixiviados no solo, resultado da decomposição dos resíduos de vegetais 

(COCHRAN et al., 1977; ALMEIDA, 1990). Segundo Souza et al. (2006), o 

crescimento das plantas de arroz, algodão, milho, trigo, feijão, soja e braquiária foi 

reduzido através da incorporação de capim-braquiária (Brachiaria decumbens) ao solo. 

O trigo (Triticum aestivum) cultivado em solo contendo resíduos da própria cultura 

pode apresentar o desenvolvimento e o crescimento retardado (ALMEIDA, 1990). O 

mesmo resultado foi observado por Yakle e Cruse (1984) e Martin et al. (1990) em 

cultivo de milho com extrato de resíduos da própria cultura. Sabe-se, também, que a 

resteva de trigo (Triticum aestivum), aveia- preta (Avena strigosa) ou centeio (Secale 

cereale) interferiu negativamente no crescimento de culturas como milho, feijão e soja 

(RODRIGUES et al., 1999). Estudos realizados em laboratório por Gatti et al. (2007) 

com o extrato aquoso das folhas da manga (Mangifera indica) comprovam a redução da 

taxa de germinação do alface, da aroeira e do ipê, assim como a velocidade de 
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germinação no gergelim, alface e ipê, quando em contato com esta solução. O mesmo 

pesquisador verificou uma diminuição na velocidade e na taxa de emergência de angico 

e aroeira e uma redução na emergência de cedro, utilizando o solo coletado sob a copa 

da árvore de manga. 

A alelopatia é considerada um fator muito importante quando se trata de rotação 

de cultura em uma área agrícola (MILLER, 1983; BURIN; VILHORDO, 1986). Afinal 

este processo é fundamental para o estabelecimento e para o sucesso de um sistema de 

plantio direto. Hicks et al. (1989), observaram que houve um retardo do crescimento de 

plantas de algodão, quando em contato com os restos de plantas de trigo, o mesmo 

efeito foi observado com o arroz na rotação (YOUNG et al., 1989; ALSAADAWI, 

1999), no entanto, não ocorreu alteração quanto a taxa de germinação em ambas 

culturas. 

A resteva de plantas de soja e de azevém podem inibir o desenvolvimento 

radicular de milho em 34% (YOUNG et al., 1989; ALSAADAWI, 1999). Sabe-se, 

também, que o crescimento de trigo, aveia e lentilha é inibido pelo contato com a 

palhada de arroz (NARWAL, 1999). 

Os aleloquímicos afetam, também, a dinâmica do nitrogênio no solo (STIVEN, 

1952; MILLS, 1953; MEIKLEJOHN, 1962), podendo modificar a relação entre o 

nitrogênio livre, a adição de matéria orgânica e a fixação de nitrogênio (RICE, 1984). 

Estudos comprovam que a incorporação de capim-braquiária (Brachiaria decumbens) 

no solo reduz a quantidade de nitrogênio no solo (SOUZA et al.,1997; SOUZA et al., 

2006). 

Na tabela abaixo constam exemplos de espécies de plantas daninhas que 

apresentam efeito alelopático, mas que não serão muito explorados neste trabalho 

porque o objetivo é utilizar a planta cultivada no manejo de plantas daninhas, utilizando 

seus resíduos (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Espécies de plantas daninhas com potencial alelopático (KOHLI et al. 1998 

apud PIRES et al. 2011). 

Planta daninha 

Doadora 

Planta receptora Efeito causado sobre as espécies 

receptoras 

Amaranthus 

palmeri (caruru) 

Allium cepa (cebola), 

Daucus carota 

(cenoura) 

Resíduo da planta reduz o peso 

fresco e o crescimento das plântulas 

Eupatorium 

odoratum (cambará, 

mata-pasto) 

Vigna unguiculata 

(feijão-caupi) 

Resíduos de caule, folha e raízes 

retardam a germinação e reduzem a 

área foliar e a produção de matéria 

seca  

Parthenium 

hysterophorus 

(losna-branca) 

Phaseolus vulgaris 

(feijão-comum), Vigna 

sinensis (feijão-caupi) 

Folhas secas misturadas com o solo 

reduzem o crescimento e a 

nodulação da planta 

Datura stramonium 

(trombeteira) 

Hordeum vulgare 

(cevada), Triticum 

aestivum (trigo) 

Alcaloide que lixivia das sementes 

retarda o crescimento das plântulas  

Lantana camara 

(cambará) 

Glycine max (soja), Zea 

mays (milho) 

Resíduo da parte aérea afeta o 

crescimento da parte aérea e das 

raízes das plantas teste  

Agropyron repens 

(trigo silvestre) 

Avena sativa (aveia), 

Zea mays (milho), 

Glycine max (soja), 

Phaseolus vulgaris 

(feijão-comum) 

Extrato aquoso de rizomas ou da 

parte aérea retarda a germinação e 

reduz o crescimento da raiz  

Cyperus esculentus 

(tiriricão) 

Glycine max (soja), Zea 

mays (milho) 

Resíduo das plantas e estrato 

reduzem o peso seco das plantas 

teste 

Setaria glauca 

(capim-rabo-de-

raposa) 

Glycine max (soja), Zea 

mays (milho) 

Resíduo da planta reduz a altura, o 

crescimento e o peso fresco da parte 

aérea das plantas testes 
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De acordo com os exemplos citados pode-se observar que a alelopatia pode 

causar efeitos negativos sobre plantas e isso pode ser empregado no manejo de plantas 

daninhas. 

  A necessidade de desenvolvimento de práticas de manejo de plantas daninhas 

que prejudiquem minimamente o ambiente, nos remete as substâncias alelopáticas. 

Essas, já foram verificadas apresentando efeito negativo sobre plantas (ALMEIDA, 

1988) 

A alelopatia permite o estudo de produtos naturais com características 

fungicidas, herbicidas e/ou farmacológicas, podendo proporcionar controle sistemático 

da poluição na agricultura (DEZOTTI et al., 2002). Macías et al. (1998) afirma que os 

compostos aleloquímicos são herbicidas naturais.  

É conhecido que existem plantas daninhas que podem suprimir o 

desenvolvimento de plantas cultivadas no campo, bem como existem plantas cultivadas 

que apresentam efeito alelopático negativo sobre daninhas (ALMEIDA, 1988; 

MEDEIROS et al.,1990; ALMEIDA, 1991; CALEGARI et al., 1993; BARBOSA, 

1996; PRATES et al., 1999; CRUZ, 2000; SOUZA et al., 2002; VIECELLI et al., 2009; 

SILVA et al., 2015). Entretanto, essa é uma linha de pesquisa pouco investigada. O uso 

de plantas com efeito alelopático no desenvolvimento de herbicidas naturais já foi 

investigado por Barbosa et al. (2001), Dayan et al. (2003), Gatti et al. (2004), Yang et 

al. (2004) entre outros. Essa prática poderia ser uma alternativa para o manejo de 

plantas daninhas na agricultura sustentável, implementando uma nova estratégia de 

controle (SILVA, 2004), sendo ela mais específica e menos nociva ao meio ambiente 

(MACIAS et al., 1998).  

O estudo acerca da alelopatia possui um importante papel em relação a 

agricultura. O conhecimento detalhado deste fenômeno e as reações alelopáticas de 

plantas daninhas e cultivadas, possibilitará aprimorar os sistemas agrícolas, através da 

implementação de práticas tais como processos de semeadura e época de plantio mais 

adequados e rotação de culturas (GOMIDE, 1993). 

Algumas pesquisas já foram realizadas, nos últimos anos, com a finalidade de 

avaliar o potencial alelopático em relação as plantas infestantes (JACOBI; FLECK, 

2000). Como exemplo do potencial de utilização da alelopatia no controle de plantas 

daninhas, temos o estudo de Medeiros et al. (1990), no qual constataram que a aveia 

(Avena sativa L.) e o azevém (Lolium multiflorum Lam.) reduzem a incidência de 

plantas daninhas. Outra espécie com efeito inibitório expressivo em plantas invasoras é 
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a Crotalaria juncea, uma leguminosa cuja palhada vem sendo utilizada com frequência 

como cobertura morta (CALEGARI et al., 1993). Segundo Cruz et al. (2000), o extrato 

bruto aquoso das folhas frescas do eucalipto (Eucalyptus citridora) na concentração de 

30% inibiu totalmente a germinação de sementes de picão-preto, em laboratório.  

O extrato aquoso da canola e também a palha, de acordo com Neves et al., 

(2005) diminuiu a porcentagem de germinação e a velocidade de emergência de plantas 

de Bidens pilosa L. O mesmo efeito foi observado por Santos et al., (1992), com 

extratos de cascas de café e arroz sobre o caruru-de-mancha (Amaranthus viridis). O 

extrato aquoso de casca e folha de acapu (Vouacapoua americana), que é uma planta 

medicinal, reduziu a germinação de sementes de malva e malícia, obtendo-se melhores 

resultados com o extrato de folhas (SOUZA FILHO; ALVES, 2000). Outro exemplo é o 

efeito inibitório causado pelo extrato aquoso de folhas de Emilia sonchifolia (flor 

pincel) sobre a germinação de picão-preto (OLIVEIRA et al., 2011). 

Dentre as plantas que apresentam efeito negativo sobre plantas daninhas, 

algumas como o sorgo, a leucena e o citros são mais estudadas e assim encontra-se um 

maior volume de informações na literatura. Para essas plantas daremos maior ênfase 

devido a maior disponibilidade de publicações e ainda por já serem conhecidas as 

substâncias responsáveis pelo efeito alelopático e serão tratadas individualmente a 

seguir.  

Vários pesquisadores relataram o efeito alelopático causado por espécies de 

sorgo (OVERLAND, 1966; PUTNAM et al., 1983; BEM-HAMMOUDA et al., 1994). 

A substância responsável por tal efeito é o sorgoleone, que possui como principal 

composto o 2-hidroxi-5-metoxi-3-[(Z,Z)-8',11',14'-pentadecatrieno]-p-benzoquinona 

(DAYAN, 2006). O sorgoleone pode ser encontrado principalmente nas raízes de 

espécies de sorgo (NETZLEY; BUTLER, 1986). O gênero Sorghum possui diversas 

espécies com potencial alelopático, entre elas, S. bicolor, S. halepense, S. vulgare e S. 

sudanense (PANASIUK et al., 1986; EINHELLIG; RASMUSSEN, 1989). 

O exsudato de raízes de plantas jovens de sorgo (Sorghum bicolor) inibiu e 

reduziu a taxa de germinação em plantas daninhas, como por exemplo, caruru, rabo-de-

raposa, capim-arroz e corriola (PANASIUK et al., 1986). Assim como em culturas 

como a soja (BORTOLINI; FORTES, 2005; SERAFIN, 2007; GOMES, 2015), feijão e 

trigo (SOUZA et al., 1999). Segundo Einhellig e Souza (1992), o sorgoleone possui 

uma ação inibitória no crescimento e teor de clorofila de lentilha d’água (Lemna minor 

L.), nas folhas de soja, e também afeta o crescimento de Abutilon theophrasti Medic. 
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(abutilon) (malvão) e Setaria viridis (L.) P. beauv. (capim-rabo-de-raposa). Souza et al. 

(1999) observaram também a redução do peso de matéria seca de raiz e parte aérea do 

caruru promovido pelo sorgoleone, a constatação partiu de um experimento conduzido 

em casa de vegetação, onde colocou-se as raízes das plantas teste imersas em uma 

solução contento Hoagland a 50% e sorgoleone em diferentes concentrações. Sabe-se, 

também, que extratos com sorgoleone, reduzem a germinação de sementes de picão-

preto e milho (GOMES, 2015).  

De acordo com estas pesquisas, o sorgoleone pode ser eficaz no controle de 

plantas daninhas, reduzindo sua taxa de germinação e afetando o seu crescimento, 

apresentando assim um grande potencial para ser um herbicida natural. 

O efeito alelopático da leucena (Leucaena leucocephala Lam.) também já foi 

estudado por diversos pesquisadores (WARD; HARRIS, 1976; CHOU e KUO, 1986; 

SOUZA FILHO et al., 1997; PRATES et al., 2003). O principal composto responsável 

pelo efeito alelopático da leucena é a mimosina ( -[N-(3-hidroxi-4-oxopiridil)] -α-

aminopropiônico) (WARD;  HARRIS, 1976). A mimosina está presente nas folhas e 

nas sementes de Leucaena leucocephala, uma espécie de leucena (CHOU; KUO, 1986). 

Em um estudo realizado com o extrato aquoso da parte aérea da leucena 

(Leucaena leucocephala Lam.), Souza Filho et al. (1997) observaram a inibição da 

germinação e redução do comprimento radicular de guanxuma (Sida rhombifolia), assa-

peixe (Vernonia polyanthes) e desmódio (Desmodium adscendens). A parte aérea da 

leucena incorporada e colocada em cobertura também inibiu o desenvolvimento de 

espécies de plantas daninhas como, Cenchrus echinatus (timbete) e Amaranthus 

hibridus (caruru), e não afetou a cultura do milho (PRATES et al., 2003). Segundo 

Peron e Bonini (2012), o extrato aquoso da parte aérea da leucena reduziu a taxa de 

germinação do picão-preto (Bidens pilosa) em condições de laboratório.  Pires et al. 

(2001), também verificaram o efeito inibitório do extrato aquoso da parte aérea da 

leucena nas espécies Bidens pilosa (picão-preto), Amaranthus hibridus (caruru) e 

Desmodium purpureum (pega-pega). A interferência aumentou de acordo com a 

utilização de doses mais concentradas (Figura 2). 
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Figura 2 - Fitotoxicidade do extrato aquoso de leucena sobre picão preto (a) e caruru 

(b). Detalhe quanto aos sintomas crescentes em resposta as diferentes doses do extrato.  

 

 

Fonte: PIRES et al. (2001) 

 

Esses dados apresentados sugerem a possibilidade de uso de extratos de leucena 

no controle de picão e caruru, sendo que as doses de 50% e 100% são as mais efetivas 

no controle.  

Outro gênero que já foi mais estudado é o Citrus. A casca das frutas deste 

gênero é muito rica em óleo essencial, óleo este que possui compostos ativos que 

exercem uma ação sobre outros organismos (TSAI, 2008).  

O principal composto presente no óleo é o limoneno (Figura 7), substância 

biodegradável e atóxica (CRAVEIRO et al., 1981). O limoneno pode ser encontrado em 

elevadas concentrações em várias espécies do gênero Citrus, podendo constituir cerca 

de 90% da composição de alguns óleos essenciais, dependendo da espécie (MOREIRA 

et al., 2006). 

Em estudos realizados por Ribeiro e Lima (2012) foi verificado uma redução no 

comprimento das raízes e da parte aérea em mudas da espécie Euphorbia heterophylla L 

(leteiro), provocado pelo contanto com o vapor do óleo essencial da casca da laranja 
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(Citrus sinensis). A má formação das raízes secundárias e lesões diversas também foram 

verificadas pelos mesmos autores na espécie Ipomoea grandifolia comumente 

conhecida por corda-de-viola. O extrato do óleo essencial foi extraído a partir de um 

tipo de extrator de Clevenger, utilizando fluxo de vapor de água. As plântulas de plantas 

daninhas foram mantidas em uma caixa, junto com um recipiente contendo o óleo, desta 

forma as plantas tiveram contato apenas com o vapor do óleo essencial da casca da 

laranja. Em um outro trabalho, Alsaadawi e Alrubeaa (1985), observaram que o extrato 

aquoso de laranja azeda (Citrus aurantium L.) inibiu a germinação das sementes e o 

crescimento da espécie de caruru (Amaranthus retroflexus), grama bermuda (Cynodon 

dactylon) e falsa erva de santa maria (Chenopodium album). Outro aspecto que merece 

destaque é que neste mesmo trabalho foi verificado efeito inibitório no desenvolvimento 

de plantas daninhas quando o solo das proximidades da laranja azeda foi utilizado em 

vasos com plantas daninhas. 

 Como verificado anteriormente, espécies de plantas podem apresentar efeito 

alelopático. Isso se deve a presença de substâncias nas plantas que são liberadas no 

meio ambiente, influenciando no crescimento e no desenvolvimento de plantas vizinhas, 

como o sorgoleone, mimosina e o limoneno. Assim como as substâncias já relatas, nos 

dias de hoje, são conhecidas cerca de 10.000 substâncias secundárias, as quais ocorrem 

em plantas e que apresentam ação alelopática (ALMEIDA, 1990). Outra substância que 

vem sendo estudada nessa linha de pesquisa é a dopamina, que constitui o grupo das 

catecolaminas, responsável por afetar muitos aspectos dos vegetais, a qual será tratada a 

seguir 

2.5. Catecolaminas  

 

 São vários os compostos que apresentam atividade alelopática, entre os 

principais estão: os taninos, glicosídeos, terpenos, ácidos fenólicos, flavonoides e 

alcaloides (TUR et al., 2010). Os alcaloides são substâncias orgânicas, encontradas 

principalmente nas plantas.  São compostos cíclicos, contento um átomo de nitrogênio 

em estado de oxidação negativo (PELLETIES, 1988), além dos compostos nitrogenados 

que são as aminas simples, peptídeos, aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, ácidos 

nucléicos, vitaminas, porfirinas e compostos nitro e nitroso (SIMÕES, 2004).  

As catecolaminas, fazem parte do grupo das aminas, e são compostos orgânicos 

formados por um catecol (anel benzênico mais duas hidroxilas) e por aminas. As mais 
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importantes catecolaminas são as norepinefrina, epinefrina e a dopamina (Figura 3). 

Compostos estes que são formados a partir da fenilalanina e tirosina. 

As catecolaminas são compostos aromáticos, que já foram detectados em 44 

famílias de plantas diferentes, sendo 29 destas, espécies cultivadas para o consumo 

humano, entre elas estão a banana, a beterraba, o abacate, o citros e etc (SMITH, 1977) 

(Tabela 2). 

 

Figura 3 - Molécula de dopamina(a), epinefrina (b) e norepinefrina (c). 

                                   

                          (a) Dopamina                                              (b) Epinefrina 

  

                                                    

                                                         (c) Norepinefrina 

Fonte: www.leg.ufpi.br 

 

Ainda não se tem completo conhecimento em relação a função e o significado 

fisiológico das catecolaminas, porém, sabe-se que elas influenciam muitos aspectos dos 

vegetais. A epinefrina e a dopamida podem provocar a diminuição do oxigênio 

fotossintético (KANAZAWA; SAKAKIBARA, 2000). As catecolaminas possibilitam 

aos vegetais responderem a condições de estresse, como por exemplo temos o estudo de 

Endress et al. (1984), onde verificaram que a síntese de catecolamina na Portulacca 

callus, espécie que pertence ao mesmo gênero da beldroega, é muito mais elevada 

quando as plantas foram mantidas no escuro. Na cultura da batata, Szopa et al. (2004), 

observaram um aumento nos níveis de norepinefrina, epinefrina e dopamina nas folhas, 

cinco minutos após um ferimento. Na espécie col de kerguelen (Pringlea 

antiscorbutica) houve uma diminuição da dopamina durante o estresse por calor 

(HENNION; MARTIN-TANGUY, 2000). 

http://www.leg.ufpi.br/
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Tabela 2 - Quantidade de catecolaminas em espécies vegetais (Adaptado de KULMA e 

SZOPA, 2007).  

Dopamina Epinefrina Norepinefrina

Banana amarela (Musa acuminata ), polpa de fruta 42 NE <3.5

Banana vermelha (Musa sapientum ) , polpa de fruta 55 NE <3.5

Abacate (Persea americana ), polpa de fruta 4 NE <3.5

Cacau (Theobroma cacao ), em pó 1 NE <3.5

Brócolis (Brassica olereacea  var italica) 1 NE <3.5

Laranja (Citrus sinensis ) <1 <1 <1

Tomate (Lycopersicon esculentum ) <1 <1 <1

Beringela (Solanum melanogena ) <1 <1 <1

Espinafre (Spinacia oleracea ) <1 <1 <1

Feijão (Phaseolus vulgaris ) <1 <1 <1

Ervilha (Pisum sativum ) <1 <1 <1

Batata (Solanum tuberosum  var. Desiree-leaves) 2–7 ND 1.9–6.9

Espécies

Quantidade de catecolamina 

(μg/g FW)

 

    NE: não estimada; ND: não detectada. 

 

As catecolaminas interferem no desenvolvimento e no crescimento de plantas 

devido a sua ação conjunta com fito hormônios (KULMA; SZOPA, 2007). Segundo 

Kamisaka (1979), a dopamina foi considerada um fator importante para o crescimento 

em mudas de alface. A dopamina junto com a auxina pode estimular o crescimento da 

espécie Nicotiana tabacum, conhecida como tabaco (PROTACIO et al., 1992). As 

catecolaminas podem estimular a síntese do etileno em folhas de beterraba sacarina 

(ELSTNER et al., 1976). 

 De acordo com Oota (1974), as catecolaminas podem também influenciar a 

floração de plantas e regular o metabolismo do açúcar, sugerindo que estes compostos 

apresentam uma importante função reguladora. 

A função das catecolaminas é muito complexa, pois desempenham um papel na 

fisiologia vegetal de forma geral (KULMA; SZOPA, 2007). Logo, são necessários 

novos estudos a fim de determinar e identificar os mecanismos de ação e seus efeitos 

principalmente sobre plantas daninhas, verificando assim seu potencial em ser um 

herbicida natural. 

 



31 
 

2.6. Dopamina 

 

A dopamina compõe o grupo das catecolaminas, e é uma substância que já foi 

verificada apresentando efeito negativo sobre plantas. Ela também é denominada de 

hidroxitiramina, e é encontrada em animais e foi detectado também em muitas famílias 

vegetais (KULMA; SZOPA, 2007). Nos animais a dopamina funciona como um 

neurotransmissor, desempenhando papéis importantes tanto no cérebro quanto no corpo 

(GUYTON; HALL, 1997). Nas plantas, sua função foi pouco documentada até então. O 

que se sabe é que a dopamina está ligada a defesa contra herbívoros e associada também 

a vários processos como, fixação de nitrogênio, prevenção da oxidação da auxina e 

floração, além de interferir na fotofosforilação dos clorosplastos e na regulação 

intercelular da permeabilidade iônica (KHURANA, 1987; ALLEN, 2004). 

Alguns poucos estudos trataram dos efeitos da dopamina em plantas e os 

resultados demonstram características de um aleloquímico típico (WICHERS et al., 

1993; GUIDOTTI et al., 2013). Segundo Guidotti et al. (2013), a exposição de plântulas 

de soja a dopamina, reduziu o comprimento das raízes e também diminuiu o peso, tanto 

da raiz fresca quanto da raiz seca. Esse efeito ficou mais evidente de acordo com o 

aumento das doses (Tabela 3). Também foi verificado uma redução no comprimento da 

raiz em 47,99% em relação ao controle, na dose mais alta da dopamina. No peso da raiz 

fresca a redução foi de 31,09% e no peso seco foi de 37,59% em comparação ao 

controle.  

 

Tabela 3 - Alterações no comprimento da raiz, na massa fresca e na massa seca da raiz 

de plântulas de soja tratadas com dopamina por 24 horas (Adaptado de GUIDOTTI et 

al., 2013). 

Dopamina 

(mM) 

Comprimento 

da raiz (cm) 
% 

Massa raiz 

fresca (g) 
% 

Massa raiz 

seca (g) 
% 

 

0 

 

2.338 ± 0.167 

 

- 

 

2.393 ± 0,080
 

 

- 

 

0.141 ± 0.005 

 

- 

0,25 2.123 ± 0.384
ns 

9.19 2.181 ± 0.118
*
 8.86 0.122 ± 0.004

* 
13.48 

0,50 1.648 ± 0,105
* 

29.51 1.913 ± 0.023
* 

20.06 0.113 ± 0.002
* 

19.86 

1,00 1.216 ± 0.028
* 

47.99 1.729 ± 0.080
* 

31.09 0.088 ± 0.008
* 

37.59 

 

A exposição das plântulas de soja a dopamina ocorreu através de uma solução 
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contendo Hoagland de meia força de nutrientes (pH 6,0), com diferentes doses de 

dopamina. As plântulas permaneceram nessa solução em uma câmara de crescimento 

durante um período de 24horas, quando os resultados foram avaliados. 

A dopamina como já dito, pode ser encontrada em grandes quantidades em 

algumas espécies vegetais, como por exemplo, a banana. A banana é um dos frutos mais 

consumidos no mundo, consequentemente seu plantio é realizado em larga escala. Por 

ser uma planta de porte exuberante, o seu cultivo gera uma alta produção de resíduos 

considerando que caules e folhas são eliminados a cada ciclo de produção 

(CORDEIRO, 2003).  Esse material pode ser utilizado como complemento alimentar 

para animais, produção de papel reciclado, álcool, sendo que as folhas também possuem 

lugar garantido na culinária de muitos restaurantes e as fibras do caule podem ser 

aproveitadas na tecelagem.  

A produção de resíduos ultrapassa os usos e a maior parte deste material 

permanece na área de cultivo, e quando mal manejados costumam servir de abrigo para 

pragas e doenças. Nogueira et al.(2009) estudando a utilização das folhas da bananeira 

verificaram que a adição desse material à dieta alimentar de caprinos e ovinos auxiliou 

na manutenção de peso dos animais no período de seca. 

Em um experimento realizado na Embrapa Milho e Sorgo utilizando extrato das 

folhas e do caule da bananeira sobre sementes de picão, sorgo, caruru e capim-colchão, 

foi verificado que o extrato aquoso do caule da bananeira reduziu a taxa de germinação 

de sementes de picão (Bidens pilosa) (dados não publicados). Essa diminuição foi de 

aproximadamente 74% quando utilizada a concentração de 100% da solução (Gráfico 

1). Não foi verificado efeito sobre as demais sementes testadas, no entanto, novos testes 

devem ser realizados.   

Esses resultados apontam a possibilidade do uso de resíduos da bananeira, o qual 

é rico em dopamina, no controle de plantas daninhas. Entretanto faz-se necessário a 

realização de outros experimentos para se obter resultados mais robustos acerca do 

tema. 
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Gráfico 1 - Média da germinação do picão exposto a diferentes doses de extrato de 

caule e folha de bananeira. 

 

 

 

3. Considerações finais 

 

 Podemos concluir que a alelopatia é um fenômeno complexo, que envolve a 

ação dos compostos secundários de plantas e por conta do seu efeito inibitório, as 

substâncias aleloquimicas produzidas por elas poderiam ser utilizadas como método 

alternativo para controlar as plantas daninhas, evitando os danos a natureza e a saúde 

humana. Contudo, são necessárias investigações mais detalhadas para que se possa ter 

certeza da viabilidade de uso no campo de forma eficiente. 
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