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EFEITO ALELOPATICO DE ESPECIES DE Brachiaria 

Gr1seb,. SOBRE ALGUMAS LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS 

TROPICAIS 

RESUMO 

Autora: ANA REGINA PIMENTEL DE ALMEIDA 

Orientador: Prof. Dr. ANTONIO AUGUSTO LUCCHESI 

o presente trabalho foi realiz~do com o obje

tivo de avaliar os possiveis efeitos alelopáticos dos extra

tos aquosos obtidos de três espécies de Brachiaria: B. 

deculfJbens Stapf. Prain., B . . hUlfJidicola (Rendle.) Schwei

ckerdt e B. brizantha (Hochst ex. A. Rich.) StaI'f. cv. Ma

randu, ~m dois niveie (A = 2.3ml e B = 4,6ml/gerbox. em 

laboratório e A = 8,2ml e B = 16,4ml/v8so, em casa-de

vegetação), sobre a6 leguminosas forrageiras tropicais! 

CémtroBeIlJ<.."t pubeBcens Benth, C ... 'tlOpOgOl1iuDl mucl.woides Desv. , 

Hacrotyloma axillare (E. Mey) Verde. ev. Guatá e 

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Swartz. ssI' guianensis. 

Os experimentos foram conduzidos em Laborató

rio de Análise de Sementes e em condições de Casa-de-Vegeta

ção, ambos pertencentes â Seção de Agronomia de Plantas 
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Forraseiras, do Instituto de Zootecnia em Nova Odessa-SP, 

Brasil, durante o·período de março a maio de 1991. 

Os efeitos alelopáticos dos extratos aquosos 

das braquiárias sobre as leguminosas, avaliados em condições 

de laboratório, 'foram estudados através de testes de 

germinação, anotando-se a porcentagem de plântulas normais, 

plântulas anormais, sementes mortas e sementes durasr 

Em condições de casa-de-vegetação, foram ava

liadas a germinação de sementes, o crescimento das legumino

sas e as produções de matéria seca da parte aérea, das rai

zes e dos nódulos. bem como as porcentagens ~e nitrogênio, 

fósforo. cálcio, magnésio e potássio na parte aérea e nitro

gênio nas raizes das leguminosas forrageiras, na presença 

dos extratos aquosos das braquiárias. 

Os dados obtidos pern'Ji tiram as seguintes 

conclusões! 

1) Os extratos aquosos das braquiárias dimi

nuiram (P<O,05) a germinação das sementes das leguminosas 

avaliadas, exceto as do Nacrotyloma axillare cv. Guatá; 

2) No teste de germinação, o nivel mais ele

vado- do extrato aquoso de Brachiaria decumbens (B = 
4, 6ml/gerbox), aumentou a porcentagern de plântulas anormais 

das leguminos8,s; 

3) extratos aquosos das braquiárias, 

xi 

principalmente da 

Os 

B. 

alelopático, estimulando 

parte aérea, das raizes 

rl,ecumbens, apresentararn efei to 

as produções de matéria seca da 

e dos nódulos de CaloPoGonium, 
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mucunoides; 

4) O~ extratos aquosos d~s braquiarias 

tenderam a diminuir a produção de matéria seca da parte 

aérea e das raizes da CentroBema pubeecens, do Hacrotyloma 

axillare cv. Guatá e do StyloBantheB guianenBiB; 

5) O nivel mais elevado do extrato aquoso da 

B. brizantha cv. Marandu (B = 16,4ml/vaso), diminuiu a 

produção de matéria sec~ das raizes das leguminosas; 

6) O extrato aquoso da Brachiaria decumbenB, 

no nivel mais elevado (B = 16,4ml/vaso), aumentou a produção 

de matéria seca das raizes das leguminosas estudadas; 

7) As espécies de braquiâri~s estudadas 

apresentaram elevado potencial alelopático, que variou de 
. 

acordo com as espécies de leguminosas avaliadas. 
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ALLELOPATHIC EFFECTS OF Brachiaria Griseb. ON SOME 

TROPICAL FORAGE LEGUMES 

SUMMARY 

Author: ANA REGINA PIMENTEL DE-ALMEIDA 

AdviBer: Prof. Dr. ANTONIO AUGUSTO LUCCHESI 

The study waa eondueted with the objeetive of 

evaluating the allelopathic effeets of aqueous extraets 

obtained from three Brachiaria speeies: B. decumbens Stapf. 

Prain., B. humidicola (Rendle.) Sehweiekerdt and B. 

brizantha (Hoehst ex. A. Rieh) Stapf. cv. Marandu, in two 

leveIs (A = 2,3ml and B = 4,6ml/gerbox, in the laboratory 

and A = 8,2ml and B = 16,4ml/pot, in the greenhouse), on the 

following tropical forage legumes: Centrosema pubescel1s 

Benth, CalopogoniwD mucunoides Desv., l1acrotylonut axillare 

(E. Mey) Verde. ev. Guatâ and Stylosanthes guianensis 

(Aubl.) Swartz. ssp glJ.ianens is . 

The trials were eondueted 

Laboratory and Greenhouse conditions. 

in a Seed Testing 

~t the Seção de 

Agronomia de Plantas Forrageiras, of the Instituto de' 
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Zootecnia.. in Nova. OdeBsa.-SP. Bra.,ziL froICJ 11a.rch to Ma.y J 

1991. 

Th~ allelopathic effects of the aqueouB 

extracts of B:t"<."'f.c1l1 .. cu'la spp upon the legumes, were evaluated 

in laboratory conditions through germination teste, 

recording the percentage of normal and abnormal seedlinss, 

plus dead and hard Beed. 

Seed germination, legume growth and dry 

matter production of shoots, roots and nodules were 

evaluated under greenhouse conditions, as well as the 

percentages of nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium and 

potassium in the shoots, and of nitrogen in the roots of 

forage legumes, in the presence of aqueou6 extracts of the 

Brachlaria. 

The data obtained led to the following 

conclusions: 

1) The aqueouB extracts of Brachiaria 

decreased (P<O,05) germinatlon of the legume seeds, except 

thoBe of H~crotylom8 axlllare cv. Guatá; 

2) The highest aqueous extract leveIs of 

Brachilu'ia decumbens (B = 4,6ml/gerbox) increased the 

percentage of abnormal seedlings of the legumes in the 

germination test; 

3) The Braquiarili spp aqueous extracts, 

especially B. decumbens, presented allelopathic effects, 

stimulating the dry matter production of the shoots, roots 

and nodules of CalopogoniwJJ lDucunoides. 
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4) The Brachiaria spp aqueous extracts showed 

a tendency to decrease the dry matter production of the 

shoots and the roots of Centrosema pubescens~ Hacrotyloma 

axillare CV. Guatá and Stylosanthes guianensis; 

5) The. highest level of the Brachiaria 

bri:umth .. "t CV. Marandu aqueou8 extract (B = 16, 4ml/pot) > 

decrea6ed the root dry matter production of the legumes; 

6) The Brachiaria decumbens aqueous extract, 

at the highest level (B = 16,4ml/pot), increased the root's 

dry matter production of the legumes; 

7) The species of Brachiaria 6tudied showed 

high allelopathic potencial, which varied according to the 

regume specie6 evaluated. 



1. INTRODUC~O 

Entre plantas, a competição por elementos vi

tais, como água, luz, nutrientes e dióxido de carbono (C02) 

é bastante conhecida mas, além dela, algumas plantas podem 

exercer uma inibição quimica sobre a germinação e de

senvolvimento de outras, conhecida por alelopatia ou efeito 

alelopático (LORENZI, 1982). 

Para Molisch, em 1931. o termo alelopatia 

significava interações bioquimicas reciprocas, tanto 

inibitórias como estimulatórias. entre todos os tipos de 

plantas, inclusive microrganismos (TUKEY JR.» 1969; PUTNAM & 

DUKE, 1918; RICE, 1919 eRICE. 1984). 

Os compostos quimicos com potencial alelopá

tico estão presentes em quase todos os tecidos da planta, 

incluindo folhas, 

sementes (SOUZA, 

caules, raizes, rizomas, flores, frutos e 

1988). A liberação destas substâncias 

ocorre de várias maneiras: a) exudação do sistema radicular; 

b) liberação de substâncias voláteis das partes vegetativas 

das plantas; c) decomposição de residuos vegetais; d) lixi

viação através da chuva. neblina e orvalho (TUKEY JR .• 1969; 

PUTNAM & DUKE, 1918; SOUZA. 1988; MEDEIROS, 1989; MONEGAT. 

1991 e RODRIGUES et aI .• 1992). 

1 

As plantas podem sintetizar mais de uma subs- . 
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tAncia tóxica, e esta, por sua vez, pode ter mais de uma 

função (ALMEIDA, 1987). Este mesmo autor considera que não 

se conhecem todos os produtos quimicos com propriedades 

alelopáticas, nem tampouco a forma como são sintetizados. 

Dentre as substâncias de maior ocorrência, encontram-se os 

ácidoB fenólicoB, terpenóides, cumarinas, flavonóides, ácido 

ferúlico, juglona, taninos, ácido gálico, ácido vanilico, 

ácido cinãmico, escopoletina e vários glicosideos (HITTAKER 

& FEENY, .1971; RICE, 1984; ALMEIDA, 1987 e RODRIGUES et aI. , 

1992). 

Várias pesquisas comprovam que muitas espé

cies de gramineas forrageiras tropicais apresentam efeito 

alelopático sobre outras plantas (CHOU & YOUNG, 1975; CHOU, 

1977; YOUNG & BARTHOLOMEH, 1981; CASTRO et aI., 1983; CHEAM, 

1984; CASTRO et aI., 1984; CHOU et aI .• 1987; CHOU. 1989; 

CHOU et aI .• 1989; NURDIN & FULBRIGHT, 1990; STANIZIO et 

aI., 1991 e RODRIGUES et aI., 1992). Este fato é bastante 

útil quando consideramos pastagens exclusivas de gramineas, 

pois haverá um maior controle das plantas invasoras mas, por 

outro lado, este efeito alelopático das gramineas poderá 

dificultar a associação graminea/leguminosa nas pastagens. 

Dentre as plantas forrageiras de maior inte

resse para a pecuária nacional, destacam-se as gramineas do 

gênero Brachiaria. bastante difundidas em nosso meio, repre

sentando 27% .da área de pastagens do Brasil e responsável 

por 30% do rebanho nacional (FUNDAOAO IBGE, 1982). 

A mistura de gramineas com leguminosas é de-

2 



sejável desde a implantação da pastagem pois, além de melho

rar a dieta animal pela presença das leguminosas, ainda for

nece nitrogênio para as gramineas. Outra forma de obter 

consorciação é na -renovação de pastagens degradadas de 

gramineas pela introdução de leguminosas. O custo da adição 

de sementes de leguminosas é reduzido em relação aos demais 

custos na renovação da pastagem. Para obtenção de misturas 

de gramineas 

observados, 

com leguminosas, 

tais como a 

vários aspectos devem ser 

correção de deficiências 

nutricionais, estabelecimento, manejo e produção animal 

(ZIMMER, 1986), 

O estabelecimento de pastagens consorciadas 

em diversos locais do Brasil não tem obtido sucesso e este 

fato tem sido atribuido às dificuldades de se manejar dois 

grupos de plantas fisiologicamente diferentes, como as 

gramineas e as leguminosas, principalmente porque apresentam 

taxas de crescimento diferentes. As exigências nutricionais 

também diferem entre as duas familias de plantas. Contudo, 

não pode ser desconsiderada a hipótese de que as 

dificul~ades de estabelecimento e a falta de persistência de 

um dos componentes da pastagem consorciada, estejam ligados 

à incompatibilidade das espécies, devido a efeitos 

alelopáticos. Logo. antes de se recomendar consorciacões com 

espécies conhecidas, seria recomendável a avaliação do 

potencial alelopático das espécies consideradas (RODRIGUES 

et al .• 1992). Várias pesquisas demonstram que muitas 

espécies de braquiárias possuem propriedades alelopáticas, 

3 



que atuam intra e/ou interespecificamente (CHOU & YOUNG, 

1915; CHOU, 1911; CHOU, 1989 e STANIZIO et aI., 1991). 

Baseado neste fato, foi realizado o presente 

trabalho, visando avaliar os possiveis efeitos alelopãticos 

dos extratos obtidos de três espécies de Brachiaria= B. 

decumbens. B. humidicola e B. brizantha cv. Marandu. Estes 

efeitos foram medidos em condições de laboratório através de 

testes de germinação, anotando-se a porcentagem de plãntulas 

normais, plãntulas anormais, sementes mortas e sementes 

duras das seguintes leguminosas forrageiras tropicais! 

Centrosema pubescens, Calopogonium mucunoides. l1acrotyloD1a 

Elxillare CV. Guatã e Stylosanthes guianensis. Foram também 

avaliados, em casa-de-vegetação, os efeitos alelopáticos dos . 
extratos das braquiãrias na germinação de sementes, no 

crescimento das leguminosas, nas produções de matéria seca 

da parte aérea. das raizes e dos nódulos, bem como. nas 

concentrações de nitrogênio, fósforo. cálcio. magnésio e 

potássio da' parte aérea e nitrogênio das raizes destas 

legulrdnosas forrageiras. 

4 
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2. REVISaO DE LITERATURA 

2.1. Considerações sobre alelopatia 

Desde a antiguidade sabe-se que algumas espé-

cies de plantas POdell'l prejudicar o crescimento de Ol..ltras que 

estão na sua proximidade. Durante muito tempo este fato foi 

considerado como um fenômeno inexplicável' (RODRIGUES et aI., 

1992). CASTRO et aI. (1983) citam q1..le em um dOCUlI'lento Japo-

nês de 300 anos atrás, Banzan Rumazawa observou que a água 

da chuva que lavava as folhas de Pinus densiflora era 

prejudicial aos vegetais que se desenvolviam sob a árvore. 

De Candol~e (1832), citado por RICE (1919) sugeriu que 

problemas do solo poderiam ser devidos a exudatos de plantas 

e que a rotação de culturas poderia diminuir o problema. 

Molisch, em 1937, criou o termo alelopatia 

para se referir a interações bioquimicas, benéficas e/ou 

prejudiciais. entre todos os tipos de plantas. inclusive mi-' 

crorganismos (RICE, 1919). 

De acordo com PUTNAM & DURE (1918), o termo 

alelopatia, criado por Molisch, foi tecnicamente· errôneo, 

pois este termo foi derivado de duas palavras gregas signi-

ficando "danos mütuos". Est.es autores usam o termo alelopa-

tia para se referirem aos efeitos prejudiciais de uma espé-



eie de planta superior (doadora). na germinação. crescimento 

ou desenvolvimento de plantas de outras espécies (reeepto-

ras). 

Com relação ã alelopatia •. é importante res-

saltar que estes efeitos prejudiciais dependem dos compostos 

quimicos liberados no ambiente pelas plantas doadoras. Dessa 

forma~ a alelopatia pode ser separada da competição. ~ue en-

volve a redução ou a retirada de algum fator do ambiente. 

necessário ã outra planta no mesmo ecossistema, tais como 

água. luz e nutrientes (RICE, 1979). 

Se a causa da inibição mútua entre as plantas 

não está claramente definida, MULLER (1966) sugeriu a utili

zação do termo interferência que engloba alelopatia e compe-

tição. 

Existem dúvidas se as substâncias alelopáti-

cas representam o produto final do metabolismo celular ou se 

são sintetizadas pelas plantas com funções especificas. AI-

guns pesquisadores defendem ~ primeira hipótese. pois existe 

maior quantidade de agentes aleloquimicos nos vacúolos das 

células, onde seriam depositados para evitar sua própria au-

totoxidade. Já outros autores consideram que a produção 

desses compostos é regida pelas leis da genética e que estão 

sendo constantemente sintetizados e degradadas pelas plantas 

(ALMEIDA, 1985). 

As substâncias alelopáticas liberadaB por uma 

planta, irão afetar o crescimento, prejudicar o desenvolvi-

mento normal e até meBmo inibir a germinação de outras espé-

6 
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cies vegetais (SILVA, 1978). De acordo com WHITTAKER (1970), 

os efeitos alelopâticos de uma planta são aceitos, desde que 

seja comprovado: 

a) qúe um inibidor quimico efetivo está sendo 

produzido e ocorra numa concentração potencialmente efetiva 

no solo; 

b) que a inibição não é efeito de competição 

da planta por luz, água e nutrientes, nem por uma atividade 

animal. 

o efeito das substâncias inibidoras é mais 

pronunciado em solos arenosos do que naqueles ricos emmatê-

ria orgânica, pois a inativação e destruição das toxinas é 

mais lent~ em solos pobres. Baseado nisto é de se esperar 

maior influência alelopática em solos arenosos do que em so-

los ricos em microrganismos e frações coloidals (Gray & Bon-

ner, 1948 e Bonner. 1950, citados por DIONELLO & BASTA, 

1982), 

~.1.1. Compostos qu1micoB identificados como 

agentes alelopáticoB 

Vários tipos de compostos orgânicos foram 

identificados como aleloquimicos, produzidos por microrga-

nismos ou plantas superiores (RICE, 1984), Podemos relacio-

nar como principais aleloquimicos: 

- ácidos orgânicos solúveis em água, álcoois 

de cadeia reta. aldeidos alifáticos e cetonas: ácido c1-



trico, málico, acético,.butirico, metanol, etanol, acetal

deido; 

lactonas insaturadas simples: patulina, 

ácido paras6rbico; 

- ácidos graxos de cadeia longa e poliaceti

lenos: oleico, esteárico, meristico, agropireno; 

naftoquinonas, antraquinonas e quinonas 

complexas! juglona, tetraciclina, aureomicina; 

- fen6is simples, ácido benz6ico e derivados! 

ácido gálico, vanilico. hidroquinona; 

- ácido cinânico e derivados! ácido clorogê-

nico, ferúlico; 

- cumarinas! escopoletina, umbeliferona; 

- flavon6ide5! quercitina, florizina, cate-

quina; 

- taninos condensados e hidrolisáveis! ácido 

elágico, digálico; 

- terpen6ides e ester6ides! cineole, cânfora, 

limonene; 

- aminoácidos e polipeptideos: marasmim, vic-

torina; 

- alca16ides e cianoidrinas! estriquinina, 

atropina, codeina, cocaina, amidalina; 

- sulfetos e glicosldeos: sirigrina, aliliso-

tiocianato; 

- purinas e nucleosideos! cordicepina, teofi

lina, paraxantina. 

8 



2.1.2. Vias de liberação de aleloqulmicos 

06 compostos alelopáticos podem ser liberados 

da6 plantas por lixiviação d06 tecidos, volatilização, exu-

dação pelas raizes e decomposição de residuos da planta 

(SILVA, 1978; RICE, 1984; ALMEIDA, 1985; LUCCHESl & OLI

VEIRA, 1988; SOUZA, 1988; MEDEIROS, 1989; RODRIGUES et aI., 

1992): 

- lixivia9ão! as toxinas solúveis em água são 

lixiviadas da parte aérea e das raizes ou. ainda. dos resi-

duos vegetais em decomposição (ALMEIDA. 1985). Podemos citar . 
principalmente os ácidos orgânicos. açúcares. aminoácidos, 

substâncias péticas, ácidos giberélicos, terpen6ides, alca-

l6ides e compostos fen6licos (SOUZA, 1988); 

- volatilização! compostos aromáticos são vo-

latilizados das folhas, flores, caules e raizes e vão ser 

absorvidos por outras plantas (ALMEIDA, 1985). Os terpenói-

des vão atuar sobre as plantas vizinhas, através dos pró-

prios vapores, ou condensados no orvalho, ou ainda alcançam 
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o solo e são absorvidas pelas raizes (SOUZA, 1988). De-

acordo com RlCE (1984), os compostos alelopáticos voláteis 

parecem atuar mais acentuadamente em condições áridas e se-

miáridas; 

- exudação pelas raizes! um grande número de 

compostos alelopáticos são liberados na rizosfera circun-

dante, que vão influir direta ou indiretamente nas inte-



; \ 

rações planta/planta·e na ação de microrganismos (TUKEY JR., 

1969). Dentre estes compostos podemos citar o ácido oxálico, 

amidalina, cumarina e ácido transcinâmico (SILVA, 1978 e 

SOUZA, 1988); 

decomposição de residuo6: toxinas são libe

radas através da decomposicão das partes aérea6 ou 6ubterrâ

neas, direta ou indiretamente. através da ação de microrga

nismos (SILVA, 1978), Perdas da integridade de membranas ce

lulares, permitem a liberação de um grande número de compos

tos que impõem toxicidade aos organismos vizinhos, tais como 

os glicosideos cianogênicos (SOUZA, 1988), ácidos fenólicos, 

agropireno, cumarinas (SILVA, 1978) e flavon6ides (RICE, 

1984). 

2.2. Generalidades sobre as espécies estudadas 

2.2.1. Gramlneas 

- Brachiaria decumbens Stapf. Prain., tem 

como nome comum braquiária decumbens e é originária da 

Africa tropical. E uma graminea de hábito decumbente, bas

tante enfolhada. COIr1 folhas Ir1ui to pubescentes, Inflorescên

cias racemosas contendo racemos com fila dupla de sementes, 

também pubescentes, ráquilas em ziguezague e finas (ALCAN

TARA & BUFARAH, 1988). 

E uma graminea que vegeta bem em 6010s argi

losos ou arenosos, com fertilidade média e tem sua produção 
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afetada por baixas teltlperaturas. Produz de 9 a 11 toneladas 

de matéria seca por hectare em 4 cortes. Propaga-se por mu

das (estolões) ou por sementes que apresentam dormência e 

necessitam armazenamento de aproxiIl'ladamente 12 trleses antes 

do plant~o (BOGDAN, 1977;SEIFFERT. 1980; GHISI & PEDREIRA. 

1986 e ALCANTARA & BUFARAH, 1988): 

Brachiaria humidicola (Rendle.) Schwel

ckerdt, cujos nomes comuns são: humidicola, quicuio da Ama

zônia ou capim agulha. Originária da Africa, é uma planta 

ereta, perene, rizomatosa, colmos ascendentes. de cor verde

claro. Folhas ascendentes, glabras. semicoriáceas, lanceola

das com ápices terminando de forma bastante" afilada. 

Inflorescências com 2-5 racemos contraidos de 3-4 cm de 

compritrlento; râquis de 1mm de largura e espiguetas de 5mm de 

comprimento, unisserladas ao longo da ráquis (SEIFFERT. 

1980; MITIDIERI. 1983 e ALCANTARA & BUFARAH, 1988). 

Gramlnea bastante agressiva. pouco exigente 

em fertilidade do solo. resiste bem à -geada. Pode ser utili

zada para controle de erosão e pastejo. Produz 8 a 10t de 

MS/ha/ano. Propaga-se por sementes ou mudas, usando-se 2,5 a 

5,Oks/ha de sementes, com valor cultural de 30%, em linhas 

espaçadas de O,eOm (BOGDAN, 1977; PUPO, 1980 e ALCANTARA & 

BUFARAH. 1988). 

- Braohiaria brizantha (Hochst ex. A. Rich) 

Stapf. CV. Marandu: conhecida vulgarmente como marandu ou 

b:,:aquiarão e tem como local de origem, a Afrlca. E uma gra

mlnea perene, cespitosa. de 1,5 a 2,5m de altura; 06 colmos 
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floriferos são eretos. com afilhamento nos nós superiores. 

Bainhas pilosas e lâminas foliares linear-lanceoladas. um 

pouco pilosas na face ventral e glabras na face dorsal. As 

inflorescências chegam até 40cm de cofuprimento, com 4 a 6 

racemos (ALCANTARA.& BUFARAH. 1988). 

Os mesmos 'autores descrevem esta forrageira 

como tolerante ao frio, à seca e ao fogo mas, dentre as bra

guiárias é a mais exigente em fertilidade do solo; é persis

tente e telrl boa capacidade de rebrota. A produção Irlédia 

anual é de 8' até 20t/ha de matéria seca, de acordo com a 

adubação realizada. Sua propagação é feita. por sementes, na 

quantidade de 6 J O a 8 J Okg/ha. com 25% de valor cultural. nUlrla. 

PFofundidade de 2,0 a 4,Ocm. 

2.2.2. Lesuminoa&e 

- Centrosema pubescens Benth! tem como nomes 

comuns, centrosema, centr~ o~ jetirana. E originária da Amé

rica do Sul, perene, herbápea de talos volúveis, trepadora, 

com folhas compostas trifolioladas de forma eliptica ou 

eliptico-oval de coloração verde-escuro; os foliolos são li

geiramente pubescentes, principalmente na. parte inferior. A 

inflorescência é do tipo racemoso axial, com flores grandes 

de coloração violeta, rosada ou branca; cálice campanulado 

com cinco sépalas e pentalobulado; corola com estandarte 

grande, pubescente e com um apêndice basal (esporão). A va

gem é deiscente, bivalva com sementes grandes e marrons 
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(PUPO, 1980; MITIDIERI. 1983 e ALCANTARA & BUFARAH, 1988). 

E uma leguminosa recomendada para locais em 

que n~o haja excesso de umidade e vegeta bem com precipita

ção anua~ de 900 a 1000mm ou mais e temperatura média anual 

de 20 a 30 Q C. E razoavelmente resistente à seca mas não to

lera geada ou muito frio; não é exigente em fertilidade do 

solo. E palatãvel, com teor protéico variando de 18-22% de 

proteina bruta, com produção de S a 6t/ha. Propaga-se por 

sementes. na quantidade de 4 a 'Skg/ha. que devem ser escari

ficadas (BURT et aI., 1983; MITIDIERI, 1983 e ALCANTARA & 

BUFARAH, 1988); 

- Calopogonlum mucunold68 Desv.: : conhecido 

vulgarmente por calopogõnio, calopo ou falso or6; é nativo 

da América do Sul. Leguminosa trepadora, volúvel, bastante 

vigorosa e pilosa; caules cobertos com pêlos marrons; folhas 

trifolioladas, com foliolos pilosos. Têm flores pequenas, de 

tom azul-claro. Vagens sésseis, curtas e retas com 5 a 8 se

mentes quase cilindricas, lisas e de cor castanha (PUPO, 

1980; MITIDIERI, 1983 e ALCANTARA & BUFARAH. 1988). 
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E uma leguminosa adaptada a condições tropi

cais úmidas, não é exigente em fertilidade do solo e produz' 

13t/ha de matéria seca. Não é palatãvel ao gado quando 

verde, mas é consumido na estação seca ou quando fenado. 

Propaga-se por sementes. na quantidade de 3 a 4kg/ha. que 

devem ser escarificadas e inoculadas (PUPO. 1980; MITIDIERI, 

1983 e ALCANTARA & BUFARAH. 1988); 

- Hacrotyloma axl11are (E. Mey) Verde. CV. 



Guatá: é uma leguminosa herbácea, perene, com folhas trifo

lioladas, flores amarelo-esverdeadas de 3 a 5cm de compri

mento, vagens de S-5cm de comprimento, pubescentes, com se

mentes de 3 a 4mm de comprimento contendo 5 a 9 sementes por 

vagem (ALCANTARA & BUFARAH, 1988). 

E adaptada a clima tropical ou subtropical, 

livre de geada, com precipitação superior a 980mm anuais. E 

bem tolerante 4 seca e adaptado a vários tipos de solo, não 

tolerando encharcamento. Apresenta crescimento rápido e man

tém producão razoável na época critica do ano; produz de 5 a 

6 toneladaB de matéria seca por hectare. Propaga-se por se"

mentes. usando-se 3 a 5kg/ha (BUFARAH et aI., 1981 e ALCAN~ 

TARA & BUFARAH, 1988); 

- Stylosanthes 8uianensis (Aubl.) Swartz. BSP 

guianensis: tem como nome comum, estilosantes ou estilo; é 

originário da América Central e do Sul. E uma planta perene, 

herbácea e ereta. Folhas trifoliolada6, com foliolos elipti

C06 de 15-55mrn de cOlflprimento e 7 a 13mm de largura. oval a 

lanceolado. levemente carnoso, glabro a pubescente. A iriflo

rescência con6iste em várias espigas com poucas flores ama

relas (BOGDAN, 1977; MITIDIERI, 1983 e ALCANTARA & BUFARAH, 

1988) . 

Não é exigente em fertilidade do solo e não 

tolera geadas; é adaptado a condições tropicais úmidas com 

precipitação anual média de 600 a 2500mm, sobrevivendo a 

longoB periodos de seca. Não é muito palatável quando verde. 

Propaga-se através de sementes, que devem Ber e6carificadaB, 
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usando-se 2 a 3ks/ha de sementes (BOGDAN. 1977; MITIDIERI, 

1983 e ALCANTARA & BUFARAH, 1988). 

2.3. Efeitos alelopáticos entre as plantas 

O conhecimento dos efeitos alelopáticos de 

várias substâncias são importantes para se entender as inte

raQôes entre espécies de plantas tanto em ecossistemas natu

rais como nos ecossistemas agricolas (RODRIGUES et aI., 

1992) . 

STANIZIO et aI. (1991), ?valiaram o efeito 

alelopbtico de Br(.~chil1ril1 brizl1nthl1 cv. Marandu, sobre o 

crescimento de plântulas de Sty losl1n thes gUilmensis cv. -Ban-

deirante. S. Builmensis var. vulgl1ris, S. ml1croceph<.~ll1 cv. 

Pioneiro e Centroseml1 brasilianum. As sementes foram coloca

das p~ra germinar em substrato umedecido com uma solução 

aquosa da parte aérea da braquiária. nas concentracões de O, 

25, 50 e 100%. 

Os autores observaram que os extratos não 

afetaram a germinação das leguminosas, nem a radicula e hi

poc6tilo da C. brl1silil1num, mas prejudicaram os comprimentos 

da radicula e do hipoc6tilo do cv. Bandeirante e da varo 

vulgl1ris e o comprimento da radicula do cv. Pioneiro. Os ex

tratos nas concentrações de 50 e 100% diminuiram o cresci

mento do cv. Bandeirante, enquanto nas demais leguminosas, 

a~enas na concentracão de 100%. Concluiram que a B. bri

zantha cv. Marandu possui substâncias alelopáticas capazes 
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de inibir o crescimento das legunlinosas testadas. dependendo 

da concentração do extrato e das espécies testadas. 

Os efeitos alelopáticos e de competição da 

Brachiaria plantaginea na soja, foram estudadas por ALMEIDA 

et alo (1986). Após a semeadura. os vasos foram irrigados 

com extratos aquosos da parte aérea da braquiâria, nas con

centrações de O, 1, 5, 10 e 13,3%. Os extratos aquosos da 

parte aérea da graminea provocaram alterações na soja, mas 

só quando esta atingiu o crescimento de 45 dias: após a se

meadura. A produção de matéria seca da6 raizes foi reduzida 

em 19% e 39%, às concentrações do extrato de 10e 13% res

pectivamente e da parte aérea em 31%, na concentração de 

13%. A produção de matéria seca de nódulos foi reduzida em 

90%, na concentração de 5%. sendo que a inibição da nodula

ção foi total a partir de então. 

VIDAL et alo (1986) avaliaram o efeito alelo

pático de extratos da parte aérea e raizes de Brachi~ria 

plantaginea na germinação e no crescimento inicial do feijão 

(Phaseolus vulgaris), milho (Zea mays). soja (Glycine max), 

trigo (Triticum aestivum). centeio (Secale cereale), azevém 

(Lolium mul tiflorum). trell'loço-azul (Lupinus angustifolitUo) e 

ervilhaca (Vicia sativa). No oitavo dia após o inicio do 

teste de germinação, o extrato aquoso da parte aérea da bra

quiária reduziu o comprimento do cauliculo do feijão, do 

centeio, do azevém, do tremoço e da ervilhaca e o da radicu

la do centeio. do azevém e do tremoço. O extrato das raizes 

.afetou apenas o crescimento do calJ.liculo do tremoço e o da 
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radicula do centeio. do azevém e do tremoço. O desenvolv.i

mento da soja não foi comprometido pelos extratos da 

braquiária, que também não afetaram a porcentagem de 

germinação das espécies testadas. Concluiram que os efeitos 

alelopáticos da B. plantaginea são seletivos, atuando sobre 

algumas espécies· e não- sobre outras e. mesmo nas 

susceptiveis, em órgãos especificos. 

CHOU (1989) avaliou a fitotoxidade dos lixi

viados de Brachiaria UJutlca. Digl taria decumbens, Panicum 

repens e Imperata cyllndrlca varo major. O lixiviado de cada 

gram1nea foi utilizado para irrigar os va60S que continham 

cada uma das quatro espécies testadas. Após 41 dias do ini

cio do tratamento, o lixiviado de D. deoumbens inibiu seu 

próprio cre8cimento e retardou o de B. mutlca e P. repenso O 

crescimento de B. mutlc .. 't foi inibido por seu próprio lixi

viado, Irias a I. cylindrica não foi afetada. Em laboratório, 

os lixiviadoB de D. decumbenB~ B. mutica e P. repenB 

inibiram o crescimento da radicula de alface, mas não 

tiveram efeito no azevém. 
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COELHO (1986) estudou a fitotoxidade do ca

pim-annoni-2 (EragroBtlB plana Nees), uma graminea invasora 

de dificil controle encontrada no Sul do Brasil, e utilizou 

como plantas indicadoras o azevém (Lollum llJultiflorum Lam.), 

o trevo-branco (TrifoliulD repens L.) e o cornichão (Lotus 

corniculatus L.), Observou que a germinação de sementes e o 

crescimento das plântulas de trevo-branco foram prejudicados 

com a presença desta graminea. O azevém teve o crescimento 



de suas plântulas prejudicado, tanto nas raizes como na par

te aérea. O cornichão não foi afetado pelo capim-annoni-2. A 

irrigação de plantas de azevém com extratos aquosos da parte 

aérea, da raiz e de toda a planta desta graminea, resultou 

em efeitos estimulat6rios. 
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A inibição alelopática causada por Euphorbia 

prostrata L. foi avaliada por ALSAADAWI et aI. (1990) nas. 

seguintes plantas: Cynodon dactylon. Amaranthus retroflexus, 

/1edicago sativa e Gossypium hirButum e os resultados mOBtra

ram que existe grande efeito alelopático na produção de ma

téria seca das raizes e da parte aérea de Cynodon dactylon e 

AmaranthuB retroflexus e pouco efeito ern l1edicago sativa e 

GosSYPiUlD hirsutum. 

Os extratoB de folhas frescas de PennlsetullJ 

clalldcstlnum e de CunninghallJla lanceolata. na concentração 

de 2,5%. inibiram a germinação de alface e o crescimento da 

radicula de arroz (CHOU et aI., 1987); OB autores conclui

ram que diferentes concentra~õeB do extrato têm efeito sig

nificativo no grau de inibição alelopática. 

Em teste de germinação, sementes de alface 

(Lactuca sativa) foram irrigadas com extratos 8.quosos obti

dos da parte aérea, na concentração de O, 25, 50, 75 e 100% 

de trevo-carretilha (l1edicago denticulata). de ervilhaca 

(Vicia sativa), de chicharo (Lathyrus sativus) e de mucuna 

preta (Stizolobium aterrimul/J). Os resultados mostrara1rl que .!:t 

irrigação com os extratoB de trevo-carretilha, de ervilhaca 

e de mucuna preta aumentou a quantidade de plântulas anor-



19 

mais nas concentrações mais elevadas. As porcentagens de 

plântulas normais. sementes mortas e sementes duras não 

apresentaram diferença significativa entre as concentrações 

mas. houve efeito depressivo nos três casos, na maior 

concentração do extrato (MEDEIROS, 1989). 

WESTON & PUTNAN (1985) estudaram a inibição 

do crescimento, nodulaç~o e fixação do nitrogênio de legumi-

nosas pelo Agropyron repenB~ que causá graves problemas nas 

culturas de soja (Glyo1ne max) e feijão (Phaseolus vulga-

r1s). Constataratn que nas plarltas crescidas em solos onde 

foi removido o Agropyron repens. em casa-de-vegetação e no 

campo, houve redução do peso da matéria seca da pàrte aérea 

e-das raizes e também da nodulaoão e da fixação de nitrogê-

nio na soja e no feijão. 

A produção de matéria seca da parte aérea e 

das raizes de alface foi reduzida, quando folhas de Huouna 
, 

prur1ens varo ut111s CV. Anã foram incorporados ao solo. L-

DOPA (L-3.4-dihydroxyphenylalanina) foi identificada como a 

substância inibidora do crescimento das plantas. E precur-

sora da dopamina e intermediária de muitos alcalóides. A L-

DOPA inibiu o crescimento de muitas plantas invas<".>ras mas 

praticamente não teve efeito nas gramineas e leguminosas 

(FUJII et al., 1992). 

Extratos aquosos do sistema radicular de Cy-

nodon daotylon, dos tubérculos de Cyperus rotundus e dos ri-

zomas de Sorghum halepense foram utilizados para irrigar se-

mentes de arroz. colocadas em germinador por sete dias .. Os 



extratos de Cynodon dactylon e Sorghum halepense afetaram a 

porcentagem de gerrrrinação das sementes de arroz. O cresci

mento da radicula e da parte aérea das plântulas foi preju

dicado pelos três extratos testados, sendo o efeito mais 

drãstico causado pelo extrato de Cyperus rotundus (CASTRO et 

aI., 1984). 
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KUO et aI. (1982) realizaram experimentos de 

campo e de laboratório para verificar o potencial alelopã

tico de seis variedades de Leucaena leucocephala. Observaram 

que a intensidade de luz, umidade do solo, textura, pH e nu

trientes não foram as causas principais da exclusão de inva

soras sob a leucena. Extratos aquosos de folhas secas ao ar 

de seis variedades desta leguminosa apresentaralfl grande fi

totoxidade. que inibiram o crescimento de várias espécies 

utilizadas como teste. A germinação e o crescimento da radi

cuIa da leucena não foram retardados na presença dos extra

tos foliares. 

Exudatos das raizes de Eragrostis curvula di

minuiram a produção de matéria seca de Zea mays em 47% e de 

Tri ticullJ vulgare em 28% e estimularam a de Helianthas annw.:zs 

em 82% e de Vigna sinensis em 110%. Nas plantas de milho 

houve perda da dominância apical, onde foi observado per

filhamento (VISSER, 1966), 

Os efeitos alelopáticos de alguns extratos 

vegetais na germinação do tomateiro (Lycopersicon esculentwJ1 

Mill. cv. Santa Cruz) foram estudados por CASTRO et aI. 

(1983). Extratos aquosos do sistema radicular de Cynodon 
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dactylon, dos tubérculos de Cyperus rotundas. dos rizomas de 

Sorghum halepense. das folhas e raizes de Canav .. "'llla ensifor

mis e de Brassica napus foram usados para irrigar as semen

tes de tomateiro colocadas para germinar por sete dias. Para 

o C. dactylon. o C. rotundus e o S. halepense foram 

utilizados extratos puros (100%) e diluidos a 50% com água 

destilada. Os resultados mostraram que houve completa inibi

ção da germinação das sementes e do crescimento das radicu

las e do hipocótilo de tomateiro pelos extratos de C. rotun

dus e S. halepense na concentração de 100%. Os extratos 

aquosos de C. dactylon inibiram a germinação e o crescimento 

da radicula e do hipoc6tilo do tomateiro. proporcionalmente 

a.concentração utilizada. O extrato das raizes de C. ensi

formis inibiu IrIF.tis a germinação e o crescimento inicial da 

planta indicadora e o mesmo efeito foi obs~rvado pelo ex

trato das folhas de B. napus. 

CHOU & YOUNG (1975) avaliaram o efeito alelo

pático dos extratos das folhas de doze gramineas subtropi

cais. nas concentrações osm6ticas de lO, 25. 50 e 100 mi

liosIDol, . em alface (Lactuca s .. "'lti va var. great lakes). Obser

varam que na concentração de 100 miliosmol (aproximadamente 

25 gramas de folhas em 250ml de água destilada) foram encon

trados três tipos de inibição. 

Os autores constataram que no primeiro tipo, 

mais drástico, houve completa inibição da germinação das se

mentes de alface, que ficaram entumescidas e escuras e, após 

serem lavadas com água destilada e reincubadas por 72 horas. 
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nao germinaram. Este tipo de inibição foi encontrada para 

Panicum maximum. Digitaria decumbens. Chloris gayana e 

Acrosceras macrum. No segundo tipo, houve inibição da germi-

nação das sementes de alface, mas estas germinaram após te-

rem sido lavadas e reincubadas. As plantas responsáveis por 

esta inibição foram: Brachiaria muticB. Cynodon dactylon. 

Andropogon nodosum, Paspalum plicatulum, Setaria sphacelata, 

Eragrostis curvula e TripsacwIJ laxum. As sementes de alface 

germinaram, no terceiro tipo, mas não houve crescimento das 

radiculas. que ficaram recurvadas, com uma coloração marrom-

escuro, na presença do extrato das fol~as de Cortaderia 

selloana. Nas concentrações de 10, 25 e 50 milios~ol a ini-

blção decresceu com a diluição. 

YOUNG & BARTHOLOMEW (1981) avaliaram os efei-

tos alelopáticos do capim-hemârtria (Hemarthria altissima 

(Poir.) Stapf. and Hubb.) sobre o desm6dio (Desmodium 
• 

intortum (Mill.) Urb. Greenleaf). Plantaram sementes de 

desm6dio puras e misturadas com -pedaços de colmo de dois 

cultivares de hemártria (cv. Bigalta e cv. Greenalta). em 

vasos cOTltendo residuos de raizes de desmódio e das 

hemártrias. Constataram que o crescimento do desmódio foi 

reduzido nos vasos que continha!!'! residuos das raizes do cv. 

Bigalta. 
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3. MATERIAL E METODOS 

o trabalho foi desenvolvido em duas fases: em 

Laboratório de Análise de Sementes e em condições de Casa

de-Vegetação, no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, 

Estado de São Paulo. 

Foram avaliados os possiveis efeitos alelopá

ticos dos extratos obtidos de três espécies de Brachiaria: 

dêculnbens (B. decumbens Stapf. Prain.), humidicola- (B. 

humldlcola (Rendle.) Schweickerdt) e marandu (B. brizantha 

(Hochst ex. A. Rich) Stapf. cv. Marandu), em dois niveis 

(A e B) sobre quatro leguminosas forrageiras tropicais: 

centrosema (Centrosema pubescens Benth), calopogônio 

(Calopogonlum mucunoldes Desv.), guatâ (Hacrotyloma axl11are 

(E. Mey) Verdc. cv. Guatá) e estilosantes (Stylosanthes 

gulanensls (Aubl.) Swartz. ssp guianensis). 

Plantas (parte aérea e sistema radicular), 

das três espécies de braquiária, em inicio de florescimento, 

foram coletadas no campo, prensadas, utilizando-se uma 

prensa manual, marca ALEXANDER WERK, para a obtenção dos 

extratos, que foram imediatamente congelados à temperatura 

aproximada de -18o C, para serem posteriormente utilizados. 

A quantidade do extrato, de cada braquiária, 



aplicada em cada vaso ou caixa de gerrninação ("gerbox"), foi 

calculada de acordocorn a proporção entre o volume e área 

experimental (gerbox ou vaso)~ corn o volume de forragern e 

área de solo (0,25m 2 ) a campo, suportan4o a biomassa ·de 

graminea. 

Foram estudados os efeitos alelopáticos des

tes extratos na quantidade calculada (nivel B) e a metade 

deste (nivel A) e comparados â testemunha (sem extrato), 

3.1. Experimento em oondi9ões de laboratório 
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Foram realizados testes de germinação das se

mentes de centroserna, calopogOnio, guatá e estilosantes, 

irrigadas corn os extratos das braquiárias decumbens, 

humidicola e marandu, para avaliar seus efeitos alelopáticos 

na germinação. 

As sementes das leguminosas foram escarifica

das com ácido sulfúrico comercial concentrado: estilosantes 

por 10 minutos, calopogônio por 20 minutos (QUEENSLAND PRO

CEDURES FOR SEED TESTING, 1984), guatá também por 20 minutos 

(BUFARAH et aI .• 1981) e centros ema por 7 minutos (SEIFFERT, 

1981). ern seguida, as sementes foratrJ lavadas prolongada

mente, com água corrente, para eliminar qualquer residuo do 

ácido. 

Foram então semeadas em caixas de plástico 

transparente, tipo "gerbox", sobre urna folha de papel mata

borrão. em 4 repetições de 100 sementes para cada ~rata-
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mento, e colocadas em gerrninadores (FANEM 347E), COtrl con

trole de termoperiodo automático, como prescrito pelas Re

gras de Análise de Sementes (BRASIL, M.A., 1980), que con

siste em:calopogônio e guatá à 250C e, centros ema e esti

losantes à temperatura alternada de 20-35oC. 

Para cada leguminosa, foram estabelecidos os 

seguintes tratamentos: 

a) adição de 2,3ml do extrato de cada bra

quiária (nivel A)j 

b) adição de 4,6ml do extrato de cada bra

quiária (nivel B); 

c) sem extrato (13,Oml de água destilada-

testetrlunha) . 

Nos tratamentos irrigados com os niveis A e 

B, foram ad.icionados água destilada, de modo a completar 

13,Oml por "gerbox". 

Foram efetuadas três contagens avaliando-se 

as plântulas normais. anormais, sementes mortas e sementes 

duras em intervalos de três dias, conforme as Regras de 

Análise de Sementes (BRASIL, M.A., 1980). 

Os "gerbox" tiveram sua posição trocada 

diariamente dentro das bandejas e estas, dentro·dos germina

dores, para obter maior homogeneidade das condições experi

mentais. 
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3.2. Experimento em oondiQões de casa-de-vege-

taQão 

Para a realização desta fase experimental foi 

utilizado o compartimento central da casa-de-vesetação, onde 

vasos de barro, contendo mistura terra:areia, foram semeados 

com sementes de cada uma das espécies de leguminosas (cen-

trosema, calopogônio, guatá e ~stilosantes) e irrigados com 

os extratos de cada braquiária (decumbens, humidicola e ma-

randu), nos niveis A e B, comparadas com a testemunha (sem 

extrato). para avaliar os possiveis efeitos alelopáticos . 
desses extratos nas leguminosas. 

A terra utilizada nos vasos era proveniente 

de um Latossolo Vermelho-Amarelo distr6fico que. ap6s ser 

analisado. apresentou os seguintes resultados, de acordo com , 

a Tabela 1. 

Tabela 1 - Resultado da análise de solo, utilizado no expe-

rimento em condições de casa-de-vegetação 

falor 
pB Carbono P Preso ( Ca Hg AI B ·S· CTC Y 

CaCh água pp. leq/lOO II USA 

4,5 5,2 1.6 15,0 25,0 0,40 3,2 2,0 0,5 5,9 5,60 12,00 46,6 
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Os vas'os, com capacidade de ~proxiroadamente 

5,Okg foram preparados com uma mistura de terra e areia na 

proporção 1:1, para evitar compactação._ 

No dia 05 de março de 1991, foram colocadas 

15 sementes de cada leguminosa por vaso, que haviam sido 

previamente escarificadas, da tneSIl'la maneira que as sementes 

utilizadas no teste de germinação. 

Com base na análise de solo foi realizada a 

adubação. na forma de solução nutritiva. onde os nutrientes 

minerais utilizados foram os seguintes, em mg/vaso 284,3 de 

KHzP04; 498,1 de MgS04.7HzO; 197,9 de NazHP04; 6,1 de HaBOa; 

1,35 de NazMo04.2HzO; 16,8 de CuS04.5HzO e 19,1 de . 
ZnS04 . 7H20. 

Para cada leguminosa, foram estabelecidos os 

seguintes tratamentos, com 4 repetições! 

a) adição de 8,2ml do extrato de cada bra-

quiária (nivel A); 

b) adição de l6,4ml do extrato de cada bra-

quiária (nivel B); 

c) sem extrato (testemunha). 

Os vasos foram distribuidoB nas bancadas da 

casa-de-vegetação após terem sido sorteados os tratamentos 

e, semanalmente era prqcedido rodizio dos mesmos dentro do 

bloco, bem como entre estes. para que todos os vasos tives-

sem as mesmas condições experimentais. 

A irrigação foi sempre realizada nos pratos 

plásticos colocados sob os vasos, para evitar que houvesse 



28 

lixiviação dos compostos alelopáticos contidos nos extratos 

das braquiárias. 

Diariamente Ioram anotados o número de semen-

tes de leguminosas s'erminadas J por vaso. 

Uma semana após o plantio, as plântulas Ioram 

inoculadas com uma suspensão de estirpes de Bradyrhizobium, 

eficientes para leguminosas forrageiras tropicais, visando 

aumentar o número destas bactérias na terra, para que não 

houvesse limitação no desenvolvimento do sistema simbiótico. 

Na semana seguinte foi feito desbaste, dei-

xando 4 plantas por vaso. 

Quinzenalmente, durante 60 dias, as legumino-

sâs foram,avaliadas quanto ao crescimento. 

As normas utilizadas por 4 avaliadores quanto 

ao crescimento, onde cada planta foi estudada desde a emer-

gência até o corte final do experimento, obedeceu à seguinte 

escala de v~lores: 

Nota Significado 

1 .plântula ou planta morta 
2 plântula ou planta com baixo crescimento 
3 plântula ou planta com grande anomalia (ausência de 

parte de sua estrutura) 
4 plântula ou planta com pequena anomalia (ausência de 

parte das folhas; enrugamento das mesmas ou qualquer 
outra pequena anomalia) 

5 plântula ou planta perfeita 

. Finalmente, no dia 13 de maio, Ioi cortada a 

parte aérea das plantas de cada vaso, rente ao solo; as rai-

·zes foram lavadas e os nódulos destacados das mesmas. Todo o 



29 

material foi seco em estufa de circulação forçada de ar, até 

peso constante, â temperatura de 65oC._ Em seguida este mate

rial, foi pesado separada~ente, moido (menos os nódulos) e 

encaminhado ao Laboratório de Análise de Minerais do Insti

tuto de . Zootecnia para determinação de nitrogênio (método 

semimicro Kjeldahl), fósforo (método colorimétrico com va

nado-molibdato de amônio),potássio, cálcio e magnésio (e8-

pectrofotometria de absorção atõmica), de acordo com SARRUGE 

& HAAG (1974), da parte aérea e determinado apenas o nitro

gênio das raizes. 

3.3. Delineamento estatlstico 

O delineamento experimental adotado foi o de 

blocos ao acaso, com os tratamentos em esquema fatorial (2 

extratos x 4 leguminosas x 3 braquiárias x 2 niveis), com 4 

repetições e o esquema de análise de variância utilizado, 

. tanto para o ensaio no laboratório, como na casa-de

vegetação, se encontra na Tabela 2. 



Tabela 2 - Esquema d~ análise de variância utilizado no la-

boratório e na casa-de-vegetação 

Causas de Varia~ão 

Extratos (Ext) 
Leguminosas (Leg) - Leg/Ext 
Braquiárias (Bra) - Bra/Ext 
Niveis (Niv) - Niv/Ext-
Leg x Bra/Ext 
Leg x Niv/Ext 
Bra x Niv/Ext 

(Tratamentos) 
Blocos/Ext 
Residuo 

'fotal 

G.L. 

1 
3 
2 
1 
6 
3 
2 

(18) 
3 

90 

111 
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Para fim de análise estatistica. os dados 

referentes às porcentagens de plântulas normais, plântulas 

anormais, sementes mortas e sementes duras, foram 

transformados para arco seno (%/100) (STEEL & TORRIE, 

1960) . 

Foi utilizado, para comparação de médias, o 

teste de Tukey aos niveis de significância de 5% e 1%, de 

acordo eom o nivel obtido pelo teste F na análise de variân-

eia, pelo programa SAS (STATISTICAL ANALYSES SYSTEM. 1985). 
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4, RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Kxperimento em oondioõe6 de laboratório 

Na Tabela 3 estão apresentados 06 dados obti

dos nos testes de germinação das sementes das leguminosas 

(centrosema, calopogônio, guatá e estilosantes), em subs

trato irrigado ou não com extratos das braquiârias (decum

bens, humidicola e marandu). A porcentagem de plântulas no r

mãis foi diferente (P<O,05) entre os dados obtidos com e sem 

extrato. Esta porcentagem foi menor quando as Selr1entes foram 

postas a germinar em substrato irrigado COtrl extrato das 

braquiárias, o que está çe acordo com os resultados obtidos 

por STANIZIO et alo (1991), que também avaliou o crescimento 

de plântulas de Centrosema brasilianuDJ, Stylosanthes 

gUianeJ1Sis cv. Bandeirante, S. guianensis varo valgaris e S. 

macrocephala cv. Pioneiro, irrigadas com uma solução aquosa 

da parte aérea de Braohiaria brizantha cv. Marandu, e 

concluiram que esta graminea possui substâncias alelopáticas 

capazes de inibir o crescimento das leguminosas testadas. 
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. Tabela 3 - Resultados dos testes de gerainação das selentes de le-

,usinosas (pl!ntulas norsais, anorsals, sesentes lortas 

e duras), el.substrato irrigado ou não cos extratos de 

braquUrias. 

Trataaentos Plântulas Plântulas Snentes Seaentes 
nonais anorsais lortas duras 

------------------------ S -----------------------

Sei extrato 85.19 2," 11,50 0,88 

COI extrato 82.27 2,12 13,U 1.57 

fi l} i DI * 18 

(Y {I)(t) 5,08 46.09 17 ,68 65,81 

Kédias originais * -significativo ao niveI de SI de probabilidade 

DS - nlo significativo 
tI} - dados transforlados el arco seno f{S/100) 
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Com relação às porcentagens de plântulas 

anormais e sementes duras (Tabela 3), não houve diferença 

significativa entre os tratamentos com e sem extrato mas, 

ocorreu uma tendência de acréscimo nas' porcentagens de 

plântulas anormais e de. sementes duras quando os "gerbox" 

foram irrigados com extrato aquoso das braquiárias, que 

concorda com CHOU & YOUNG (1915), que estudaram o efeito do 

extrato aquoso das folhas de doze gramineas subtropicais, 

entre elas a Brachiaria mutica e concluiram que os extratos 

inibiram a germinação das sementes e o crescimento da 

radicula de alface (Lactuca sativa varo greàt l~keB). 

No caso das sementes mortas de leguminosas. 

obtidas no teste de germinação (Tabela 3), houve diferença 

significativa (P<O,05) entre os tratamentos, sendo que, a 

porcentagem de sementes mortas foi maior quando as sementes 

germinaram em substrato irrigado com extrato de braquiárias, 

do que com água destilada. 

Os resultados" dos testes de germinação das 

sementes de cada gênero de leguminosa, em substrato irrigado 

ou não com extratos de braquiárias estão representados na 

Tabela 4. Com relação às porcentagens de plântulas normais 

de legumirlOsas, houve diferença altamente significativa 

(P<O,Ol) entre as leguminosas. 

A comparação das médias de plântulas normais, 

obtidas sem extrato, só com água destilada, pelo teste de 

Tukey, mostrou que o suatá apresentou média. superior que a 



Tabela 4 - Resultados dos testes de ger~inação das selentes de cada gê-

nero de legualnosa {plântulas normais, anormais, sementes lor-

tas e duras}, el substrato irrigado ou n~o COI extratos de 

Plântulas Plântulas Sellentefl SellenteB 
Legulinosas Extrato nanais anonais ~ort,as duras 

---------------------- ~ -----------------------

Centrosell8 tiel 84,25 AE 1,25 A 14,50 AS 0,00 A 
co; 73,29 c 4,33 11 10,08 b 0,29 b 

Calopogônio Bel SS,1S AB 3,50 A 9,00 BC 1,75 A 
COI 83,96 b 3,21 a 7,79 c 5,04 a 

Guatá Bel 92,25 A 2.75 A 3,75 C 1,25 A 
COI 93,33 a 0,38 b 5,54 c 0,75 b 

Estilollllntes 6ell 18,50 B 2.25 A 18,7S A 0,50 A 
COI 72,50 d 2,96 li 24,33 ti 0,21 b 

FII} U U u :u 

CV (% j (ll 5,08 46,09 17,68 65,81 

Médias seguidas por letras distintas (~aiúBcula5 - sei extrato e IÍnú6culas -
COII extrato), na 111.: 811 a coluna, diferem entre ai, pelo teste de iukey 
(P{U,Ol). ')6d116 originais} 

** - eigniflcativo ao nivel de 1~ de probabilidade 
11) - dad06 tran5fofmado& el arco seno ({X/1UU) 
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do estilosantes, não se observando diferença entre as demais 

leguminosas, Ao se comparar as médias obtidas na presença 

dos extratos de braquiárias. pelo teste de Tukey. constata-

se que o guatá apresentou maior porcentagem de plãntulas 

normais que as outras leguminosas; o calopogõnio, nestas 

mesmas condições, superou a centrosema e o estilosantes e, 

finalmente, a porcentagem de plãntulas normais da centrosema 

também superou a do estilosantes. 

Estes resultados concordam com os-obtidos por 

VIDAL et aI. (1986). que estudaram o efeito alelopático de 

extratos de Brachiarla plantaglnea no crescimento inicial de 

feijão. milho, soja, trigo, centeio, azevém, tremoço-azul e 

ervilhaca e observaram que o extrato aquoso da parte aérea 

da braquiária. reduziu o comprimento do cauliculo do feijão, 

do centeio, do azevém, do tremoço e da ervilhaca e o da 

.radicula do centeio, do azevém e do tremoço. O extrato das 
, 

raizes afetou apenas o crescimento do cauliculo do tremoço e 

o da radicula do centeio, do azevém e do tremoço. O 

desenvolvimento da soja não foi afetada pelos extratos desta 

graminea. Concluiram que os efeitos alelopáticos dessa 

braquiária são seletivos. atuando sobre algumas espécies e 

não sobre outras e, mesmo nas susceptiveis, em órgãos 

especificos. 

Na mesma Tabela 4. podem ser vistas as por-

centagens de plântulas anormais das leguminosas estudadas, 

onde foram obtidos valores de F altamente significativos 

(P<O,Ol) entre os tratamentos. Com relação à comparação das 



médias de plântulas anormais obtidas sem extrato (teste

munha), pelo teste 'de Tukey, observa-se que não houve dife

rença significativa entre as Jeguminosa5 estudadas. 
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Quanto à comparação das médias de plântulas 

anormais, irrigadas com extrato de braquiárias (Tabela 4), 

pelo teste de Tukey, constata-se que a centroselfla, o calopo

gônio e o estilosantes' apresentaram maior porcentagem de 

plântulas anormais que o guatá, indicando que a maioria das 

espécies que 'sofrem a ação dos compostos alelopãticos, 

apresentam anomalias no seu crescitllento inicial. o que 

concorda com os resultados obtidos por CHOU (1989) que 

e~tudoll a fitotoxidade de lixiviados de quatro gramineas 

subtropicais! Braohiaria mutioa, Digitaria deoumbens. Pani

oum repens e Imperata cylindrica e observou que os lixivia

dos das três primeiras espécies de gramineas inibiram o 

crescimento da radicula de alface, mas não tiveram efeito no 

azevém. 

Ainda na Tabela 4, podemos observar as por

centagens de sementes mortas das leguminosas em estudo, em 

substrato irrigado ou não com extratos de braquiárias, onde 

os valores de F obtidos foram altamente significativos 

(P<O,Ol). Aplicando-se o teste de Tukey, para a comparação 

de médias obtidas pelas sementes mortas, irrigadas com água 

destilada, constata-se que a porcentagem das sementes mortas 

de estilosantes superou as de calopogônio e guatá e também 

que as sementes mortas de centros ema foram em maior 

porcentagem qU.e as de guatá, sendo as demais diferenças. não 

OI 
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significativas. 

Quanto à comparação de médias 

mortas, irrigadas com extrato das braquiârias 

de sementes 

(Tabela 4), 

pelo teste de Tukey observa-se que a porcentagem de sementes 

mortas de estilosantes superou todas as outras ,leguminosas; 

a de centros ema foi maior que as porcentagens de sementes 

mortas de calopogônio e guatá, que não diferiram entre si. 

Estes resultados estão de acordo com os obtidos por CHOU & 

YOUNG (1975), que irrigaram sementes de alface com extratos 

aquosos das folhas de 12 gramineas subtropicais e observaram 

que em 1I'Iui tas de las. houve completa inibição na germinação 

das sell'lentes. que ficararn escuras e entull'lescidas e J apÓs 

se-rem lavadas com água destilada ereincubadas por 72 horas, 

não germinaram. Com extrato aquoso de outras espécies das 

gramineas estudadas, também houve' inibição da germinação, 

mas as sementes gerll'IÍnaram após terem sido lavadas e. 

finalmente. com os extratos das espécies restantes as 

sementes germinaram, houve crescimento das 

radiculas. ficando recurvadas, com uma coloração marrom-

escuro. 
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Com relação às sementes duras, na Tabela 4, 

houve diferença altamente significativa pelo teste F 

(P<O,Ol) entre os tratamentos. Pelo teste de Tukey, compa

rando-se as médias das porcentagens de sementes duras obti

das em substra~o irrigado com água destilada, observa-se que 

não houve diferença significativa entre as leguminosas 

estudadas. Ao comparar as médias de sementes duras obtidas 



na presença dos extratos de braquiárias, pelo teste de 

Tukey, constata-se que o calopogônio apresentou' maior 

porcentagetrl de sementes dl..lras que as outras leguminosas J 

sendo que as demais comparações nlo diferem entre si. 
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Os resultados obtidos na Tabela 4 estão de 

acordo com as observações realizadas por Alm~ida (1988) ci

tado por MONEGAT (1991), que descreve alguns dos principais 

sintomas dos efeitos alelopáticos, tais como a redução da 

germinação, a falta de vigor vegetativo ou a morte das plân

tulas. CASTRO et aI. (1983) verificaram que os extratos 

aquosos do sistelna radicular da graminea, forrageira Cynodon 

dactylon, inibiram a germinação e o crescimento dã radicula 

e-do hipoc6tilo do tomateiro, utilizado como planta indica

dora. Também CHOU & YOUNG (1975) notaram a presença de fito

toxinas em C. dactyloD, que mostraraUl efeito inibitório na 

germinação da alfafa. 

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados 

dos testes de germinação realizados com as sementes das le

guminosas, em substrato irrigado com extratos de braquiária 

decumbens, humidicola e marandu. A porcentagem de plântulas 

normais mostrou diferença altamente significativa (P<O,Ol) 

entre os dados obtidos para cada leguminosa irrigada com 

extrato de cada braquiâria. Pelo teste de Tukey, comparando

se as médias de plântulas normais, observa-se que para a 

centros ema e o guatâ, não houve diferença significativa na 



Tabela 5 - Resultados dOE testes de gefainação das sementes de leguminosas (plâniu-

las nor,ais, anormais, se.entes lortas e duras), el substrato irrigado 

com extratos de cada ecpécie de braquiária. 

LeguBinosas Braquiárias Plântuhs Flântulas Sementes Selentea 
nouaia anouaia lIortas duras 

----------------------- X ------------------------

deculbens 19,88 a 4,13 15,15 0,25 
Centros ela bUlidicola 19,63 a 4,88 15,00 0,50 

nrandu 18,36 a 4,00 17 ,50 0,13 

decullbens 86,00 a 2,83 6,88 4,25 
Calopogõnio hUilidicola 83,50 ab 3,88 1,75 4,88 

tarandu 82,38 b 2,88 8,15 6,00 

decullbeoa 92,15 a 0,38 6,00 0,88 
Guatá humidicola 95,13 a 0,36 4,13 0,38 

lIarandu 92,13 a 0,38 6,50 1,00 

decullbeos 69,50 b 3,50 26,50 0,50 
EBtilo6antes hu.ldicola 71,25 b 3,25 25,50 0,00 

urandu 16,75 a 2,13 21,00 0,13 

FIll ti ns na ne 

CY {X)(l! 5,08 46,09 11,68 65,81 

Médias seguidas por letraa distintas, para cada leguminosa, na leSla coluna, dife
re. entre si, pelo teste de Tukey (P<O,Ol). (médias originais) 

u - 8ignificativfJ ao nivel de 1% de probabilidade. 
na - não Significativo 
lll- dados tranaforzadQs em arco seno f(%/100) 
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porcentagem de plântulas normais, quando foram aplicados 

cada um dos extratos das diferentes braquiârias. O calopogõ-

nio foi Inais afetado com o extrato aquoso de braquiâria 

marandu, seguido pela humidicola e decumbens. Já no es-

tilosantes, a porcerltagelfl de plântulas normais foi menor 

quando irrigado com as braquiârias decumbens e humidicola 

seguido pela marandu. Estes dados discordam dos obtidos por 

STANIZIO et aI. (1991) que utilizando extrato aquoso de bra-

quiária marandu nas leguminosas Centrosemll brasililwum e vá-

rias espécies e cultivares de Stylos ... mt1'les, observaram que o 

extrato da marandu não afetou a germinação e o crescimento 

das plântulas de centrosema mas afetou as plântulas de esti-

losantes. 

Ainda na Tabela 5, as porcentagens de plântu-

las anormais. de 6ell'1ente6 trlortas e de 6ell'Ierltes dl,;tras das 

leguminosas, nlo apresentaram diferença significativa, 

quando irrigada6 com o extrato das diferentes braquiárias. 

Os resultados dos te6tes de germinação das 

sementes de leguminosas, irrigadas com os extratos de bra-

quiárias em dois niveis, estão apresentados na Tabela 6. As 

plântulas anormais apresentaram diferenças significativas 

(P<O,05) entre os dois niveis do extrato, sendo que, a 
, 

porcentagem destas plântulas foi maior no nivel B, mais 

elevado, o que está de acordo com os resultados obtidos por 

MEDEIROS (1989), que concluiu que com irrigação de extratos 

aquosos de trevo-carretilha (HedicllgO denticullltll Willd.), 



tabela 6 - Resultados dos testes de geri inação das se,entes de lelu-

linosas (plântulas nor.ais, anorlais, se,entes lortas e 

duraa}, el substrato irrigado co, dois nileia dos extratos 

de braquiár1as. 

tratatentos Plântulu Plhtulas Se,entes Se,entes 
nouais anoutia tortas duras 

----------------------- I ------------~------------

lhe! A 83,13 2,33 13,11 

Ihel B 81.42 3,10 13,71 

'11) 18 * n8 

Cf (I)(!) 5.08 46,09 17,68 

Ilêdias originais 
• - significativo ao nivel de 5X de probabilidade. 
D8 - não significativo 

IIvel A : 2,311 de extrato de braquiãria/gerbol 
IIvel B : .,S.l de extrato de braquiãria/gerbol 
(I) - dados transforlado& el arco seno I{X/iOO) 

1,38 

1,71 

118 

65,81 
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de ervilhaca (Vicia sativa L.) e de lf1UCUna preta 

(Stizolobium aterrimum Piper e Tracy), as sementes de alface 

desenvolveram plântulas anormais nas concentrações mais ele

vadas. Não houve diferença significativa entre as porcenta

gens de plântulas normais, sementes mortas e sementes duras 

nos diferentes niveis dos extratos de braquiárias mas, houve 

uma tendência de efeito negativo nos três cas~s, no maior 

nivel do extrato. 

4.2. Experimento em condições de casa-de-vege

taQão 

A avaliação do crescimento das plantas de le

guminosas, cultivadas em casa-de-vegetaQão, com e sem apli

cação de extratos das braquiárias, realizada quinzenalmente, 

está representada na Tabela 7. Os dados se referem às médias 

das notaB atrib1.lidas às plantas, por quatro avaliadores. 
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Os dados obtidos mostram um menor crescimento 

das plantas quando irrigad~s com os extratos de braquiárias 

nas quatro avaliações, embora estatisticamente s6 tenham 

apresentado diferença significativa (P<O,Ol) na terceira 

avaliação. Estes resultados estão de acordo com os obtidos 

por CASTRO et aI. (1984), onde os extratos do sistema radi

cular de Cynodon daotylon, dos tubérculos de Cyperus rotun

dus e dos rizomas de Sorghum halepense reduziram <".> cresci

mento da parte aérea de Oryza sativa L. YOUNG & BARTHOLOMEW 

(1981) plantaram sementes de desmódio (DesmodiuJD intortum 

(MilL) Urb.) cv. Greenleai:. puras e misturadas com pedaços 
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de colmo de dois cultivares de helt1artria (Hemarthr1a alt1s-

81mB) cv, Bigalta e cv, Greenalta, em vasos contendo resi-

duos de raizes de desm6dioe das hemartrias. Constataram que 

o crescimento do desm6dio foi reduzido nos vasos que con-

tinham residuos de raizes da hemartria cv. Bigalta. 

Durante o periodo experimental, foram 

observadas alterações em algumas plantas de leguminosas, na 

presença dos extratos das braquiárias, tais como plantas com 

baixo crescimento e outras com modificações na forma de 

suas folhas. 

Tabela 7-. - Avaliação do creschento du plantas de legulinoBu, cultivadas el 

clsa-de-vegetaçlo, COI e sei aplleaç&o de extratos das braquiárias 

el quatro épocas. (!édias das notas de quatro avaliadores). 

Cresci.ento 
Tratalentoa --------------------------------------------------------------

la. Avaliaçlol 2a. Avaliação' 3a. Aval1açlol b, Avaliação l 

Sei extrato .,93 .,81 .,80 .,19 

Co. extrato .,78 • ,72 .,52 .,6 • 

, 16 18 li 18 

CY (I) 5,95 1,09 1,38 7,91 

1 1', avaliação el 19/03/91; 2', avaliação e. 02/0(/91; 3', avaliação e. 
11 jO(j91 e .t'. avaliação ti 30/0t/91. 

18 - nlo significativo .t -significativo ao uiveI de 11 de probabilidade. 



Na Tabela 8 estão apresentadas as porcenta

gens de germinação e a6 produçõe6 de matéria seca dá parte 

aérea, das raizes e d06 n6dulos das legum~nosas (mg/vaso), 

cultivadas em ca8a-de-v~getação, com e sem aplicação de 

extratos' das braquiárias e com um crescimento vegetativo de 

10 dias. COll'l relação â porcentagem de germinação obtida nos 

vasos. houve diferença altamente significativa entre os 

tratamentos (P<O,Ol), Pelo teste de Tukey, comparando-se as 

médias das quatro leguminosas, irrigadas com água. elas não 

apresentaram diferença significativa (dms = 25,23), 
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Quando irrigadas com 06 extratos das braquiá

rias (dms = 10.30), o suatá apresentou a maior porcentagem 

dê sementes germinadas que as outra6 leguminosas, que não 

diferiram entre si. Observa-fie também que a porcentagem de 

germinação das sementes de leguminosa6 foi sempre menor, 

quando as me6mas foram irrigada6 com 06 extratos de braquiá

rias. exceto as sementes de suatá, que apresentaram maior 

porcentagem de germinação. quando irrigadas com 06 extratos 

de braquiária. COELHO (1986), também observou que a irriga

ção de plantas de azevém (LoliulIJ lIJultlflorulIJ L.) com extra

tos aqu060s de diferentes partes de plantas de capim-annoni-, 

2 (Eragro8t18 plana Nees), resultaram em efeito6 estimulat6-

rios e com plantas de trevo-branco (TrlfollulIJ repens L.). a 

germinação das sementes foi prejudicada de maneira,signifi

cativa na pre6ença dos extratos aquosos de capim-annoni-2. 

C~ncluiu que existe no capim-annoni-2 uma especificidade da 

substância fitot6xica liberada à espécie prejudicada. 



Tabela 8 - Porcentagel de gerlinacão e producão de aatéria seca da parte aérea, 

raizes e nódulos das legulinosas, cultivadas el casa-de-vegetacão, COI 

e sei aplicação de extratos das braquiárias, aos 10 dias de cre6cilen-

to vegetatho. 

Matéria seca 
Legulinofla& Extrato GeniMcão --------------------------------------

parte aérea raizes nódulo6 

-- ~ -- --------------- Ig/va&O --------------

Centro&eu seI 86,61 A 3,310,38 A 811,43 A 162,68 A 
Cf;, 1S,12 b 2.967,12 a 135,86 a 146,86 a 

Calopogõnl0 seI 88,33 A 2.541.15 A 615,55 AB 121,83 A 
COI 80.55 b 2.173.33 a 692,23 a 141,80 a 

Guatã sei 88,33 A 2.585.23 A 463,58 B 141,08 A 
COI 92.11 a 2.095,41 b 316,72 b 106.71 b 

Kstilollantes sei 86,67 A 891,38 B 425,35 B 13,20 B 
COIII 80,00 b 804.67 c 391,55 b 16,29 c 

F u: ** u u 
CV (X) 13.11 22.85 20,81 35,81 
d16 (1%) sei 25,23 1. 141, 65 265,56 86,19 
dIa (1%) COI 10,30 466,08 108,42 35,43 

Médias seguidas por letras distintas (Iaiúsculas - scm extrato e sinúnculas - coa ex
trato), na leSla coluna, diferem entre 51. pelo te5te de Tukey (P<Q,Ol), 

*i - &ignifieativo ao nivel de IX de probabilidade 
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Quanto âprodução de matéria seca da parte 

aérea da6 legumin06as estudadas, houve diferença significa-

tiva (P<O,Ol) entre as leguminosas, com ou sem extratos de 

braquiária. Comparando-se as médias obtidas pelas legumino-

sas irrigadas com água (Tabela 8), observa-se, pelo teste de 

Tukey (dms = 1.141,65), que a centros ema , o calopogõnio e o 

guatá apresentaram maior produção de matéria seca da parte 

aérea (mg/vaso), que o estilosantes. 

Pelo teste de Tukey, na comparação das médias 

das leguminosas com aplicação dos extratos das braquiárias 

(dms = 466,08), a centrosema e o calopogônio obtiveram maior 

produção de matéria seca da parte aérea, que o guatá e o es-
. 

tilosanteB, sendo que, este Qltimo sempre teve o pior desem-

penho entie as leguminosas, 

Analisando-se os dados obtidos quanto â pro-

dução de matéria seca da parte aérea das leguminosas, 

observa-se que houve um efeito depressivo com a presença dos 

extratos para todas as leguminosas, exceto para o calopogõ-

nio, que aumentou a produção de matéria seca da parte aérea. 

Estes dados concordam com COELHO (1986), que irrigou azevém, 

trevo-branco e cornichão com extrato aquoso de partes das 

plantas de capim-annoni-2 e observou que a produção de maté-

ria seca da parte aérea do azevém foi maior quando estas 

plantas foram irrigadas com soluções aquosas deste capim. 

Com relação ~o trevo-branco e cornichão, foi verificado que 

estas duas espécies tiveram o mesmo crescimento da parte 

aérea na presença ou não da solução aquosa de capim-annoni-
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2. VISSER (1966) estudou os efeitos dos exudatos da raiz de 

Eragrostis curvula e verificou que a produção de matéria 

seca de Helianthus annuus e Vigna sinensis foi estimulada 

. com a presença destes exudatos, enquanto que Zeli mays e Tri-

tiomn vulgare sofreram inibição. 

o aUlrJento da produção de matéria seca obtido 

pelo calopogõnio, na presença dos extratos aquosos das bra-

quiárias, pode em parte explicar o sucesso obtido na mistura 

do calopogônio com a decumben,s, em experimento de pastejo 

realizados desde 1978. na EMBRAPA, em Campo Grande (SEIFFERT 

et aI., 1985 e SEIFFERT & ZIMMER, 1988). -

Ainda na Tabela 8, observa-se que na produção 

de matéria seca de raizes das leguminosas estudadas, houve 

diferença altamente significativa entre elas (P<O,Ol). Na 

comparação das médias obtidas pelas leguminosas irrigadas 

com água, observa-se pelo teste de Tukey (dms = 265.58), que , 

a centros ema teve maior produção de raizes que o guatá e o 

estilosantes e que não diferiu estatisticamente do calo-

pogõnio. 

Na presença dos extratos da braquiãria, a 

comparação das médias pelo teste de Tukey (dms = 108,42) .. 

quanto â produção de matéria seca das raizes, nos mostra que 

a centros ema e o calopogõnio superaram o guatá e o estilo-

santes. Também neste caso, a produção de matéria seca das 

raizes do calopogõnio foi estimulada, na presença dos extra-

tos das braquiárias. COELHO (1986) encontrou também um 

efeito estimulatório na produção de matéria seca das raizes 
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de azevém, quando estas plantas foram irrigadas com extratos 

aquosos da parte aérea de capim-annoni - 2. 

Com relação à produção de matéria seca dos 

nódulos das leguminosas estudadas, (Tabela 8). observa-se 

que houve diferença altamente significativa (P<O,Ol) entre 

os tratamentos. Comparando-se as médias obtidas pelas legu-

minosas sem extrato, constata-se que, pelo teste de Tukey 

(dms = 86,79) houve 'menor produção de matéria seca dos nódu-

los de estilosantes, quando comparado com a centrosema, ca-

lopogônio e guatá. 

Na presença dos extratos de braquiária 

observa-se, pelo teste de Tukey (dIl'ls = 35,43) que'a centra-
I 

sema e o calopogônio apresentaram maior produção de~materia 

seca dos nódulos, que o guatá e o estilosantes, sendo o úl-

timo o Que apresentou menor produção. As produções de maté-

ria seca dos nódulos das plantas de centrosema e guatá foram 

afetadas negativamente na preserlça dos extratos das braquiâ-

rias mas, as de calopogõnio e estilosantes foram ligeira-

mente estimuladas. 

Os dados referentes a nodulação da centros ema e 

guatá estão de acordo com ALMEIDÀ et aI. (1986) que testaram 

os efeitos alelopáticos da Brachiaria plantaginea, nas 

concentrações de O, 1, 5, 10 e 13,3%, na soja (Glycine max). 

Observaram que na concentração de 5%. o peso total dos nódu-

los foi reduzido em 90%, sendo que a inibição da nodulação 

foi total nas concentrações mais elevadas. WESTON & PUTNAM 

(1985) observaratrl que a nodulação e a fixação de nitrogênio 



da soja e feijão, inoculados, decresceu quando se desenvol

veram em solo contendo Agropyron repellB L. Beauv. 
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A porcentagem de germinação e a produção de 

matéria seca da parte aérea, raizes e nódulos de cada legu

minosa, cultivada em casa-de-vegetação e irrigada com extra

to de cada braquiária são apresentadas na Tabela 9. Com 

relação à porcentagem de germinação e a produção de matéria. 

seca dos nódulos das leguminosas, não houve diferença signi

ficativa entre os tratamentoB. 

A produção de matéria seca da parte aérea das 

leguminosas (Tabela 9) foi diferente (P<O,05) quando as 

plantas foram fiubmetidaB aOB extratos das braquiárias 

decumbens, humidicola e marandu. Pelo teste de Tukey (dms = 
379,39), na comparação de médias entre cada leguminosa, 

observa-se que a centrosema 

matéria seca da parte aérea. 

apresentou maior produção de 

na presença da braquiãria 

marandu, seguida 

diferiram entre 

pela 

131. 

humidicola e decumbens, que não 

Já ó calopogõnio produziu maior 

quantidade de matéria seca da parte aérea quando irrigado 

com extrato de braquiária decumbens, que superou as 

braquiárias marandu e humidicola, que não apresentaram 

diferença significativa entre si. As produções de matéria 

seca da parte aérea do guatá e do estilosantes não foram 

influenciadas pelas diferentes braquiárias. 
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Tabela 9 - Porcentagel de gerlinação e produção de latéria seca da parte aérea, 

raixes e nódulos das legulinosas, cultivadas el casa-de-vegetação e 

irrigadas coa eltratoc de cada braquiária, aos 10 dias de crescilen-

to vegetativo. 

Matéria seca 
Legulinosilc Braquiárias Genünação ------------------------------------

parte aérea rahes nódulos 

--- X --- --------------- ma/vaco -----------

deculbenc 81,66 2591,99 b 667,61 b 133,05 
Centroceaa hUlidicola 15,83 2945,89 b 689,09 b 154,31 

larandu 81,67 3363,49 a 850,88 a 153,23 

deculbens 19,16 3049,01 Il 161,01 a 156,69 
Calopogônio hUlidicola 19,16 2623,55 b 639,19 b 135,36 

aarandu 83,33 2641,U b 676,50 ab 151,36 

deculbens 95,00 2287,83 a 398,44 a 110,13 
Guatá hUlidicola 94,16 2087,78 a 356,54 a 103,60 

larandu 89,16 1910,64 a 375,18 a 105,80 

deculllbens 18,33 731,48 a 311,39 a 12,85 
EstiloEantes hulidicola 82,50 195,50 fi 393,89 a 14,34 

IIlrandu 79,17 881,03 a t21,39 a 21,68 

F na t * na 

Ci (X) 13,11 22,85 20,87 35,81 

dls (5X) 319,39 88,26 

Mêdiaa seguidas por letras distintas, para cada legulinosa, na leSla coluna, 
diferel entre ai, pelo teste de Tukey (P<O,05). 

* - significativo ao nivel de 5X de probabilidade. 
nE - n!o significativo 



Em 1966, VISSER, já apresentava dados que 

comprovavam a influência de extrato de Eragrostis curvula 

inibindo a produção de matéria seca do milho e trigo e esti

mulando a de Hel1.<t.nthus e Vigna. CHOU (1989) utilizou os 

lixiviados de Br .. <tcl1iaria mutica, Digitaria decumbens. Impe

rata oylindrioa var. major e Panicum repens intra e interes

pecificamente e observou que os lixiviados apresentaram uma 

inibição variável no crescimento. O lixiviado de D. decum

bens afetou drasticamente seu próprio crescimento e retardou 

o de B. )!1Utlo .. 't e P. repenso O crescimento de B. JfJutica foi 

inibido pelo seu lixiviado, mas a I. cylindrica não foi afe

tada pelos lixi viados das difererltes gramineas. Extratos 

a9.uosos de folhas de 6 variedades de Leuoaena leucocephala 

apresentaraIrl forte fi totoxidade que inibiram o crescimento 

de várias outras espécies, mas não apresentaram efeito in

traespecifico (KUO et aI., 1982). 

Os extratos das braquiárias decumbens, humi

dicola e marandu (Tabela 9); afetaram significativamente a 

produção de matéria seca de raizes das leguminosas avaliadas 

(P<O,05}". Na comparação de médias entre cada leguminosa, 

pelo teste de Tukey (dms = 88,26), constata-se que a centro

sema irrigada com extrato aquoso de braquiária marandu apre

sentou maior produção de matéria seca das raizes, seguido 

pelos extratos 

não apresentaram 

lopogõnio teve 

quando irrigado 

das braquiárias humidicola e decumbens, que 

diferença significativa entre si. Já o ca

maior produção de matéria seca das raizes 

com os extratos das braquiárias decumbens e 
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marandu. que não diferiu da humidicola ma's J a mesma foi su-

perada pela braquiária decumbens. O guatá e o estilosantes 

na presença dos diferentes extratos de braquiária não apre-

sentaram diferença significativa quanto à produção de maté-

ria seca das raizes. 

ALSAADAWI et aI. (1990) estudaram o efeito 

inibitório de Euphorbia prostrata L. em várias plantas e 

constataram que existe grande efeito alelopático na produção 

de matéria seca das raizes e da parte aérea de Cynodon 

dactylon (L.) Pers. e Amaranthus retroflexus e pouco efeito 

em Hedicago sativa e Gossypium hirsutum. FUJII et aI. (1992) 

obserVaraIrl que lixiviados das folhas de Hucuna pruriens varo 
. 

utilis cv: Anã reduziu a produção de matéria seca das raizes 

e parte aérea de alface. A substância inibidora do cresci-

mento das plantas foi identificada como L-DOPA, (L-3.4 

dihydroxyphenylalanina), precursora da dopamina e um inter-

mediário de: muitos alcalóides. 

Na Tabela 10 estão relacionadas as porcenta-

gens de germinação e as produções de matéria seca da parte 

aérea, das raizes e dos nódulos das leguminosas, cultivadas 

em casa-de-vegetação e irrigadas com extratos de cada 

espécie de braquiária em dois niveis. A porcentagem de 

germinação das leguminosas e sua produção de matéria seca da 

parte aérea e dos nódulos (mg/vaso) não diferiram 

significativa~ente entre si. 

A produção de matéria seca dos nódulos não 

foi um bom parâmetro para se avaliar a potencialidade 



Tabela 10 - P~rcentagel de gerlinação e producão de matéria seca da parte aérea, 

rai3e& e n6dulos das leguminosas, cultivadas el casa-de-vegetac!o e 

irrigadas COl extrato& de cada braquiária a dois niveis, aos 70 dias 

de crescimento vegetativo. 

Matéria Beca 
Braquiárias Niveis I Germinação -------------------------------------

parte aérea rahes nódulos 

--- l --- -------------- I&/vaso ----~---------

DeCo.lbeTlfi A 84,16 2.035,45 512,65 b 89,34 
B 82,91 2,294,70 586,58 T.t 117,32 

HUlidlcola A 84,58 2.069,23 527,34 a 103,54 
B 81,25 2.131,13 512,01 a 100,21 

Harandu A 83,33 2.324,1i 629,63 a 115,03 
B 83,33 2.019,51 535,34 b 101, 01 

F ns DS * ns 

CV (\) 13,11 22.85 20,88 35,81 

dac (5\) 69,45 

Médias seguidas por letras distintas, para cada braquiária, na aesma coluna, 
diferel entre ci. pelo teste de Tukey (P{O,05), 

* -Bignificativo ao nivel de 5% de probabilidade. 
ns - não significativo 

1 nivel A = 8,2»1 e B = 16,(»1 de extrato de braquiária/vaco 
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alelopãtica das leguminosas avaliadas. 

Ainda na tabela 10 observa-se que a produção 

de matéria seca de raizes das leguminosas apresentou 

diferença significativa (P<O,05) entre 08 dois niveis dos 

extratos de braquiârias.· Na comparação de médias, pelo teste 

de Tukey (dms = 69,45), constata-se que as leguminosas, 

quando irrigadas com extrato aquoso de braquiâria. decumbens,· 

no nivel mais elevado (B = 16,4ml/vaso), produziu mais 

matéria seca nas raizes do que no nivel A. Utilizando-se o 

extrato de braquiâria humidicola, não houve diferença 

significativa entre os dois niveis. Com o· extrato da 

braquiâria marandu, o nivel A apresentou maior peso das 
. 

raizes que o nivel B. 

CHOU et aI. (1987) utilizaram extratos de 

Cunnlnghamla lanceolata e de Pennlsetum clandestlnum para 

irrigar alface e arroz e constataram grande inibição na con-

centração de 2,5%; concluiram que diferenças no nivel de 

concentração tem um efeito significativo no grau de inibição 

alelopática. 

Na Tabela 11 estão representadas as porcenta

gens'de nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio na 

matéria seca da parte aérea e de nitrogênio nas raizes das 

leguminosas, cultivadas em casa-de-vegetação e irrigadas ou 

não com extratos das braquiárias. Com relação à porcentagem 

de nitrogêniq da parte aérea, existe diferença altamente 

significativa (P<O,Ol) entre os tratamentos. Pelo teste de 

Tukey (dms = 0,48), comparando-se as médias das leguminosas 
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Tabela 11 - Porcentagens de nitrogênio, f6sforo, cálcio, magnésio e potássio na latéria 

seca da parte aérea e de nitrogênio nas raixes das legulinosas, cultivadas 

e. casa-de-vegeta9ão e irrigadas ou não COI extratos das braquiárias, aos 10 

dias de cresci.ento vegetativo. 

Parte aérea Rahes 
Legulinosas Extrato --------------------------------------------------- --------

H P Ca Hg ! H 

------------------------------ X ----------------------------------

Centrosela se .. 1,83 B 0,26 B 1,52 A 0,24 A l.H A 2,01 A 
COI 1,75 c 0,26 b 1,40 a 0,23 b 1,43 c 2,13 ab 

Calopogônio sei 2,21 AB 0,28 AB 1,49 A 0,31 A 1,96 A 2,13 A 
COI 2,11 b 0,29 ab 1,39 a 0,28 b 1,13 b 2,22 s 

Guatá sei 1,97 B 0,29 AB 0,89 B 0,23 A 1,51 A 2,21 A 
COI 2,11 b 0,30 ab 0,96 b 0,24 b 1,11 b 2,18 ab 

Eatilossntes sei 2,54 A 0,38 A 1.51 A 0,31 A 1,99 A 2,35 A 
COI 2,49 a 0,33 a 1,60 a O,3S a 2,11 a 2,08 b 

F ** ií u: íi U * 
CV (~) 9,95 15,52 19,12 11,19 15,25 8,68 

dl6 (Ui 8el 0,48 0,10 0,51 0,10 0,59 

dls (U) COI 0,21 0·,05 0,26 0,05 0,21 0,13 

Médias seguidas por letras distintas (Iaiúsculas - sei extrato e minúsculas - COI extrato), 
na leSla coluna, difere. entre si, pelo Teste de Tukey {P<O,05). 

* - significativo ao uiveI de 5% de probabilidade 
ti - significativo ao niveI de 1% de probabilidade 



sem extrato, observa-se que o estilosantes foi a leguminosa 

que apresentou a 'maior porcentagelfI de nitrogênio, superando 

° guatá e a centrosema, mas não difer~ndo significativamente 

do calopogônio. 

Entre as médias das leguminosas obtidas na 

presença dos extratos das braquiárias. constata-se que o es-

tilosantes, novamente apresentou maior porcentagem de 

nitrogênio na parte aérea que todas ás outras leguminosas. 

Também o calopogônio e o guatá apresentaram maior 

porcentagem de r11 trogênio que a centrosema. Estes dados 

estão de acordo com Bhowmik & Doll (1984), citados por 

EINHELLIG (1986) que estudaram o efeito dos re~iduo6 de 

cinco espécies de plantas invasoras anuais que invadem o 

milho e a soja e conclulram que estes reslduos inibiram a 

absorção do nitrogênio, fósforo (na forma de P04 3 -) e potás-

sio, de forma variável com a espécie do reslduo e com a cul-
, 

tura avaliada. 

A porcentagem de fósforo na parte aérea das 

leguminosas estudadas (Tabela 11) apresentou, difererlr;a 'alta-

mente significativa (P<O,Ol) entre os tratamentos. Na compa-

ração entre as médias das leguminosas sem adição do extrato 

aquoso das braquiárias (dms = 0,10), observa-se que nova-

mente o estilosantes apresentou a maior porcentagem de f6s-

foro na parte aérea que a centrosema, sendo as demais dife-

renças não significativas estatisticamente. 

Com relação às médias das leguminosas obtidas 

com os extratos das braquiárias, (dms = 0,05), observa-se 
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que o estilosantes foi a legun'lirlosa que apresentou maior 

porcentagern de fósforo que a centrosema. Os dados estão de 

acordo com YOUNG & BARTHOLOMEW (1981), que avaliaraIrl os 
-

efeitos alelopâticos de dois cultivares de hemártria (cv. 

Bigalta e cv. Greenalta) sobre o desmódio e constataram que 

o nivel de fósforo da pa'rte aérea do desmódio, na presença 

de residuos do cv. Bigalta foi 0,15%, enquanto que em 

plantas cultivadas em vasos contendo residuos do desmódio ou 

do cv. Greenalta. os teores de fósforo foram iguais a 0,20%. 

A porcentagem de cálcio na parte aérea das 

leguminosas (Tabela 11) demonstrou diferença altamente sig-

nificativa (P<O,Ol) entre os tratalnentos. Pelo teste de Tu-

key (dms = 0,51), comparando-se as médias das leguminosas 

sem irrigação do extrato das braquiárias, constata-se que o 

estilosantes, a centrosema e o calopogõnio superaram a por-

centagem de cálcio na parte aérea do guatá. 

Na presença dos extratos das braquiárias, 

observa-se pelo teste de Tukey (dms = 0.26). qU.e o gl.latá foi 

a legumirlOsa q1.le apresentou- a merlor porcentagem de cálcio na 

parte aérea, sendo que entre as outras leguminosas não houve 

diferença significativa. RICE (1979) comenta que numerosos 

compostos alelopáticos inibem ou estimulam absorção de ions. 

A absorção ativa requer energia. e está demonstrado que 

existe um grande efeito de várias fitotoxinas na respiração 

e fosforilação oxidativa. 

Com relação à porcentagem de magnésio na 

parte aérea das leguminosas estudadas, observa-se que houve 
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diferença significativa (P<O,Ol) entre os tratamentos. As 

leguminosas irrigOadas com água (sem extrato) , não 

apresentaram diferença no teor de magnésio na parte aérea. 

pelo teste de Tukey ( dUls = 0,10). Quando irrigado com Of ... 

extratos das braquiári-as (dms = 0,05), o estilosantes 

apresentou a maior porcentagem de magnésio na parte aérea 

que as outras leguminosas. que não diferiram entr.e si. Glass 

(1975), citado por RICE (1979). sugere que a inibição da 

absorção de ions pode ser causada por um aumento generali-

zado na permeabilidade da membrana. 

A porcentagem de potássio na parte aérea das 

plantas (Tabela 11) apresenta diferença altamente significa-
. 

tiva (P<O.Ol) entre os trataulentos. As leguminosas irrigadas 

com água (sem extrato), não diferiram entre si, pelo teste 

de Tukey (dms = 0,59). Na preserlça dos extratos das braquiá-

rias (dms = 0,27), observa-se que o estilosantes :foi a legu-

minosa que apresentou maior porcentageul de potáss io na parte 

aérea, enquanto que o calopogônio e o guatá superaram a cen-

trosema. Os niveie de nitrogênio e potássio de milho (Zea 

mays L.) decresceram quando este se desenvolveu com Agropy-

ron repens L. e, com adubação, o processo não se reverteu 

(Buchholtz. 1971. citado por EINHELLIG. 1986). 

Ainda na Tabela 11 estão apresentadas as por-

centagens de nitrogênio nas raizes das leguminosas, onde 

observa-se que houve diferença significativa (P<O,05) entre 

os tratamentos. As leguminosas quando irrigadas com água. 

não apresentaram diferença significativa quanto ã porcenta-



gem de nitrogênio nas raizes mas, na presença dos extratQs, 

pelo test.e de Tukey (drfJs = 0.13) • observa-6e que o calopogô

nio teve maior porc~ntagem de nitrogênio que o estilosant.es, 

sendo a6 demai6 diferenças entre as leguminosas, não signi

ficativas e6tati6t~camente, 

Observa-se na Tabela 12, as porcentagens de 

nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio na matéria 

seca da parte aérea e de nitrogênio nas raizes, "em casa-de

vegetação e irrigadas com dois niveis dos 'extratos das 

braquiárias. A porcentagem de nitrogênio na parte aérea das 

leguminoea6 avaliada6 apresentou diferen9a significativa 

(P<O,05) entre 06 extratos n06 rtiveis A e B. 
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Pelo teste de Tukey (dms = 0,16), comparando

se a6 média6 das leguminosas nas duas concentrações do ex

trato, constata-se que para a centrosema e o gl.latá J não 

houve diferença significativa entre as concentrações estuda

das. Quanto ao calopogônio e o estilosantes, a concentração 

B superou a concentração 'A, na porcentagem de nitrogênio na 

parte aérea destas leguminosas. RICE (1984) comenta que a 

absorção de ions é de importância básica no crescimento e 

reprodução de organismos em todos os niveis e existem evi

dências que muitos agentes alelopãticos afetam a taxa de 

absorção de ions. 

As porcentagens de fósforo, cálcio, magnésio 

e potássio na parte aérea e nitrogênio nas raizes das legu

minosas avaliadas. não apresentaram diferenças significati

vas entre as duas concentrações dos extratos das bra-
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quiâria.s. 

Tabela 12 - Porcentagens de nitrogêniQ, f6sforo, cálcio, .agnésio e potás8io na aatéria aeca 

da parte aérea e de nitrogênio naa raixes da» legUlinoS3a, cultivadas e. casa-de-

-vegetação e irrigadas co. extratos das braquiárias 3 dois nlveis, aoa 10 dias de 

crescilento vegetativo. 

Parte aérea Rah:es 
Legulinosas Niveia i --------------------------------._------._-----.-

N P Ca Hg K H . 

----------------------- % ----------------------- - % -

Centroceaa A 1,71 a 0,26 1. 45 6,23 1,42 2,15 
B 1,73 a 0,26 1.34 0,23 1,44 2,12 

Calopogõnio A 2,06 b 0,29 1,39 0,27 1,64 2,21 
B 2,21 a 0,29 1,40 0,26 1.62 2,24 

Guatá A 2,24 a 0,29 0,92 0,25 1,66 2,16 
B 2,10 a 0,31 1,01 0,24 1,14 2.19 

Eatilosantes A 2,38 b 0,36 1.52 0,35 2.15 2,11 
B 2,60 a 0,30 1,68 6.34 2,08 2,01 

F * DS ns ns Da ns 

CV (~) 9,95 15,52 19,12 17,19 15,25 8,66 

das (5X) 0,16 

Médias seguidas por letras distintas, para cada legulinosa, na leSla coluna, difere. entre 
si, pelo teste de lukey (P<O,05). 

l-significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 
ns - não significativo 

1 - nivel A : 8,211 e B:16,4Il do extrato de braquiária/vaco. 
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5. CONC'LOSOES 

- 06 extrato6 aqu0606 das braquiâria6 preju-

dicaram (P<O,05) a gerrrdnação das 6ementes das leguminosa6 

avaliada6, exceto as do Nacrotyloma axillare cv .. Guatâ; 

- r.1O teste de germirta<;:ão. o ni vel mai6 eleva-

do do extrato aquoBo de Brachiaria decumbens (B = 
4,6ml/gerbox), aUlnentou a porcentagem de plântulas anormais 

daB leguminosaB. 

os extratos aquosos das braquiârias, 

principalmente da B. decumbens, apreBentaram efeito alelopâ-

tico, eBtimulando as produções de matéria 6eca da parte 
1 

aérea, das raizes e dos nódulos de Caloposon.ium mucunoides. 

06 extratos aqu0606 da6 braquiâria6 

tenderam a diminuir a produção de matéria seca da parte 

aérea e da6 raize6 da Centrosema pubeBcens, Nacrotyloma 

axillare cv. Guatá. e Stylosanthes su.ianensisj 

- o nivel mais elevado do extrato aquoso da 

B. brizantha cv. Marandu (B = 16,4ml/vaso), diminuiu a 

produção de matéria 6eca das raizes das leguminosas; 

- o extrato aquoso da Brachiaria decumbens, 

no maior nivel (B = 16~4ml/vaBo), aumentou a produção de 

matéria seca das raizes das leguminosas estudadas; 



as espécies de braquiãrias estudadas 

apresentaram elevado potencial alelopâtico. que variou de 

acordo com as espécie6 de legumino6as avaliadas. 
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