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RESUMO
O estudo teve por objetivo identificar o efeito do exsudado de quatro híbridos de sorgo sacarino sobre
a germinabilidade e desenvolvimento de plântulas teste. Foram realizados dois bioensaios para
verificar o potencial alelopático de exsudado dos híbridos de sorgo sacarino CVSW 81198, CVSW
80007, CVSW 80147 e XBSW 82158 em plantas teste. No primeiro bioensaio, foi avaliada a
germinabilidade e o desenvolvimento de plântulas de quatro plantas teste (alface, I. quamoclit, D.
nuda e cebola) submetidas aos quatro exsudados de sorgo sacarino. O comprimento do coleóptilo de
trigo e a porcentagem de inibição ou estímulo dos tratamentos sobre o comprimento do coleóptilo
foram avaliados no segundo bioensaio. As soluções contendo exsudado radicular, para os quatro
híbridos de sorgo sacarino, não alteraram a germinabilidade e o desenvolvimento de plântulas das
espécies testadas, tampouco o comprimento de coleóptilos de trigo.
Palavras-chave: Sorghum bicolor, alelopatia, germinabilidade
ABSTRACT
The goal of this study was to identify the effect of four sweet sorghum hybrids exudates on
germination and seedling development of test plants. Two bioassays were carried out to check the
allelopathic exudate potential of the sweet sorghum hybrids CVSW 81198, CVSW 80007, CVSW
80147 and XBSW 82158 in test plants. In the first bioassay, were evaluated the germinability and
seedling development of four test plants (lettuce, I. quamoclit, D. nuda and onion) submitted to the
four sweet sorghum exudates. The wheat coleoptile length and the coleoptile length inhibition/
stimulation percentage by the exudate treatments were evaluated in the second bioassay. The
solutions containing root exudate, from the four sweet sorghum hybrids, did not alter the
germinability and seedling development of the test plants, neither the coleoptiles wheat length.
Keywords: Sorghum bicolor, allelopathy, germinability

1 INTRODUÇÃO
Rice (1984) definiu alelopatia como: “qualquer efeito direto ou indireto danoso ou benéfico
que uma planta exerce sobre outra pela produção de compostos químicos liberados no ambiente”. Os
efeitos alelopáticos são proporcionados por substâncias (aleloquímicos) que pertencem a diferentes
categorias de compostos secundários. Os aleloquímicos podem ser encontrados nas folhas, caules,
raízes, frutos, inflorescências, cascas e sementes, não havendo um padrão para a quantidade de
distribuição para cada parte (ALVES et al., 2002; WEIR; PARK; VIVANCO, 2004).
Os recentes avanços na química de produtos naturais, por meio de métodos modernos de
extração, isolamento, purificação e identificação, têm contribuído bastante para um maior
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conhecimento desses compostos secundários, os quais podem ser agrupados de diversas formas
(FERREIRA; ÁQUILA, 2000).
Enquanto pesquisavam um estimulante para germinação de Striga asiatica L., Netzly e Butler
(1986) descobriram um exsudado radicular de sorgo. Esse exsudado contém uma p-benzoquinona
ativa conhecido como sorgoleone (2-hidroxi-5-metoxi-3-[(89Z,119Z)-89,119,149-pentadecatrieno]p-hidroquinona). O modo de ação do sorgoleone foi estudado por Nimbal et al. (1996) que, por meio
da avaliação da evolução de oxigênio, demonstraram que o sorgoleone inibe o transporte de elétrons
do fotossistema II (PSII). Sabe-se que o modo de ação do sorgoleone é similar ao de s-triazinas,
fenilureias, ureias, uracilas e bicarbamatos, conhecidos como herbicidas do grupo das ureias
substituídas (STREIBIG et al., 1999).
As plântulas de sorgo produzem exsudados radiculares logo após 3 h da emergência da
radícula (CZARNOTA et al., 2001). Acessos de Sorghum sp., entre híbridos e daninhas, apresentaram
o sorgoleone como constituinte predominante do exsudado radicular (CZARNOTA; RIMANDO;
WESTON, 2003). Czarnota et al. (2001) identificaram que plântulas de alface, Portulaca oleracea e
Amaranthus retroflexus tiveram seu crescimento inibido pelo aumento da concentração de
sorgeoleone no substrato.
O trabalho teve como objetivo estudar o efeito do exsudado de quatro híbridos de sorgo
sacarino sobre a germinabilidade e desenvolvimento de plântulas teste.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Em ensaio conduzido no LAPDA (Laboratório de Plantas Daninhas), onde sementes de
híbridos de sorgo sacarino foram semeadas em caixas tipo gerbox, com uma folha de papel filtro
esterilizada em autoclave (120°C/40 min.), sendo adicionados 10mL de água deionizada. Previamente
desinfestadas com álcool 70%, as caixas foram vedadas hermeticamente com filme plástico e
acondicionadas em câmara de germinação regulada para 12 h de luz e temperatura de 25ºC. Em caixas
gerbox separadas, os híbridos de sorgo sacarino colocados para germinar foram CVSW 81198,
CVSW 80007, CVSW 80147, XBSW 82158.
Após sete dias, as plântulas de sorgo foram retiradas e as soluções com exsudado dos híbridos
de sorgo sacarino foram analisadas quanto a osmolalidade (5500, Wescor), o pH (PM 608, Analion)
e a condutividade elétrica (Analon PM 608). Para tais características químicas não houve diferença
entre os tratamentos e, por isso, não foi necessária a confecção de tratamentos controle adicionais
(testemunhas relativas).
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Foram preparadas caixas para a realização de dois bioensaios, sendo o primeiro testando a
água+exsudado de sorgo sacarino sobre as características germinativas e desenvolvimento de
plântulas de quatro plantas teste e o segundo, avaliando o mesmo material sobre o crescimento do
coleóptilo de trigo. Ambos os ensaios apresentaram delineamento experimental inteiramente
casualizado, com cinco tratamentos, compostos pelas soluções com exsudado de quatro híbridos de
sorgo sacarino e um controle com somente água deionizada, sendo três repetições.

Ensaio de germinabilidade em plantas teste
Para o primeiro ensaio, as plântulas de sorgo com sete dias foram retiradas e semeadas plantas
teste em seu lugar. As plantas teste foram alface (Lactuca sativa cv. Crespa Repolhuda), corda-deviola (Ipomoea quamoclit L.), capim-colchão (Digitaria nuda Schumach.) e cebola (c Allium cepa
cv. crioula). Cada caixa constituiu uma parcela experimental, sendo que, após a semeadura, foram
adicionados mais 5mL de água deionizada. Os tratamentos consistiram nas soluções com presença de
exsudado dos quatro híbridos de sorgo, além de um controle com apenas água deionizada. Foi
realizada contagem das sementes germinadas diariamente, tendo como critério a protrusão radicular
com no mínimo 2mm de comprimento para a determinação do índice de velocidade de germinação
(IVG), de acordo com Maguire (1962).
As caixas foram desmontadas após nove dias da semeadura, para a cebola e sete dias, para as
demais espécies teste, quando foi avaliado o comprimento do hipocótilo e da raiz e realizada a
contagem final da germinação para a determinação da porcentagem de germinação (%G). O
comprimento do hipocótilo e da raiz foi mensurado, com o auxílio de um papel milimetrado, do nível
do ponto inserção dos cotilédones até o colo. O comprimento da raiz foi obtido pela medida tomada
entre o colo da planta e a extremidade da mais extensa da raiz. Em seguida, as plântulas foram
cortadas na altura do colo, separando-se a parte aérea e a raiz, que foram acondicionadas em sacos de
papel tipo kraft, mantidas em estufa a 65 °C, até a obtenção de peso constante, para determinação da
matéria seca em balança de precisão de 0,0001 g.

Ensaio de coleóptilo de trigo
Para o segundo experimento, soluções com exsudato radicular obtidas a partir da água
utilizada para a germinação de sorgo sacarino foram submetidas ao teste biológico com coleóptilo de
trigo para avaliação do potencial alelopático. Cariopses de trigo (Triticum aestivum L., cultivar BRS
208) foram distribuídas em caixas gerbox, com uma folha de papel filtro esterilizada em autoclave
(120 °C/40 min.), sendo adicionados 10mL de água deionizada. Previamente desinfestadas com
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álcool 70%, as caixas foram vedadas hermeticamente com filme plástico. As caixas foram mantidas
em câmara de germinação, com temperatura constante de 25ºC, durante três dias. Decorrido esse
tempo, as caixas foram conduzidas até uma sala com luz verde para que os coleóptilos das plântulas
de trigo fossem selecionados e cortados, utilizando-se uma guilhotina de Van der Weij. Os ápices dos
coleóptilos foram cortados e descartados, obtendo-se segmentos de 4 mm utilizados para o bioensaio.
Em tubos de ensaio, foram adicionados 2mL dos tratamentos com exsudado (ou apenas água
deionizada, no caso do tratamento controle) e cinco coleóptilos de trigo, sendo em seguida fechados
com filme plástico. Em quatro repetições, os tubos foram mantidos a 25ºC no escuro e sob rotação
constante (0,25 rpm). Após 24 h, os coleóptilos foram retirados dos tubos e medidos com o auxílio
de um papel milimetrado. Os dados foram avaliados pela porcentagem de inibição ou estímulo em
relação ao controle, segundo expressão utilizada por Oliveira et al. (2012):
(𝐶𝑟 − 𝐶𝑡̅ ) − (𝐶𝑟 − 𝐶𝑐̅ )
% 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 𝑜𝑢 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜 = {[
]} × 100
(𝐶𝑟 − 𝐶𝑐̅ )
Sendo:
𝐶𝑟 : comprimento referência do coleóptilo usado no bioensaio (4 mm);
𝐶𝑡̅ : comprimento médio dos coleóptilos, referente aos tratamentos;
𝐶𝑐̅ : comprimento médio dos coleóptilos, referente ao controle.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade. Para a avaliação da porcentagem de estímulo ou inibição do
coleóptilo, foi utilizada comparação de médias utilizando o erro padrão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As características germinativas (IVG e %G) das plantas teste não variaram em soluções com
exsudado de híbridos de sorgo sacarino ou no controle com somente água (Tabela 1).
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Tabela 1. Características germinativas (IVG e G%), massa seca de parte aérea e raiz e comprimento de hipocótilo e raiz
de plântulas de Lactuca sativa, Ipomoea quamoclit, Digitaria nuda e Allium cepa, semeadas em solução com exsudado
de híbridos de sorgo sacarino.
Plântulas de Lactuca sativa
Híbrido de sorgo
sacarino pré
Germinação
Massa seca (µg)
Comprimento (mm)
semeado
IVG
%G
Parte aérea
Raiz
Parte aérea
Raiz
1
CVSW 81198
31,59 A
94,00 A 6,95
A 2,30 A 14,15 A 37,61 A
CVSW 80007
32,62 A
95,00 A 7,08
A 2,83 A 12,78 A 34,62 A
CVSW 80147
33,09 A
95,00 A 7,65
A 2,65 A 18,85 A 42,72 A
XBSW 82158
29,10 A
92,00 A 7,48
A 2,70 A 14,07 A 27,92 A
Controle
29,94 A
92,00 A 7,60
A 3,05 A 15,53 A 38,63 A
NS
NS
NS
F
3,08
0,74
0,17
0,45NS
1,46NS
0,67NS
CV (%)
6,24
3,76
21,07
30,20
25,51
50,01
Plântulas de Ipomoea quamoclit
CVSW 81198
6,35 A
19,00 A 8,10
A 1,88 A 41,73 A 19,00 A
CVSW 80007
6,01 A
22,00 A 12,18 A 1,63 A 54,68 A 27,16 A
CVSW 80147
6,03 A
19,00 A 15,15 A 2,10 A 42,40 A 21,38 A
XBSW 82158
7,05 A
25,00 A 8,50
A 1,25 A 38,34 A 16,19 A
Controle
5,12 A
17,00 A 9,08
A 1,23 A 42,45 A 22,26 A
F
0,23NS
0,61NS
1,35NS
1,42NS
0,40NS
0,57NS
CV (%)
47,44
39,13
48,92
39,84
45,03
51,23
Plântulas de Digitaria nuda
CVSW 81198
24,35 A
48,00 A 3,13
A 1,18 A 15,03 A 16,76 A
CVSW 80007
24,89 A
50,00 A 3,98
A 1,18 A 16,42 A 18,35 A
CVSW 80147
23,82 A
42,50 A 2,53
A 1,13 A 15,76 A 15,76 A
XBSW 82158
16,95 A
37,50 A 2,15
A 0,75 A 15,66 A 17,63 A
Controle
17,25 A
39,50 A 1,93
A 1,00 A 14,46 A 26,33 A
F
1,70NS
1,12NS
1,54NS
0,64NS
0,29NS
1,19NS
CV (%)
28,56
23,37
48,55
43,04
17,97
40,93
Plântulas de Allium cepa
CVSW 81198
10,12 A
37,00 A 10,68 A 5,73 A 23,02 A 19,29 A
CVSW 80007
11,93 A
40,00 A 11,98 A 6,43 A 24,84 A 22,58 A
CVSW 80147
9,40 A
32,00 A 11,88 A 6,10 A 21,71 A 15,69 A
XBSW 82158
12,15 A
39,00 A 10,20 A 5,78 A 21,85 A 15,61 A
Controle
8,80 A
32,00 A 12,13 A 5,80 A 19,41 A 13,39 A
NS
F
1,08
0,56NS
0,32NS
0,20NS
0,43NS
2,02NS
CV (%)
27,54
28,16
27,18
22,26
27,22
29,47
IVG: Índice de velocidade de germinação; %G: porcentagem de germinação; 1Média seguidas da mesma letra, na coluna,
não diferem pelo teste F (p>0,05); NSnão significativo (p>0,05).

Os exsudados dos híbridos de sorgo sacarino não alteraram significativamente, segundo o
teste de Tukey, o comprimento do coleóptilo de trigo se comparado ao controle ou mesmo entre eles
(Tabela 2). Entretanto, com relação à porcentagem de inibição ou estímulo, todas as médias
apresentaram valor positivo, ou seja, estímulo do crescimento do coleóptilo (Figura 1). Na
interpretação dos resultados por meio da análise do erro padrão, pode-se concluir que o exsudado do
híbrido XBSW 82158 proporcionou estímulo significativo ao crescimento do coleóptilo se
comparado ao controle sem exsudado. Estudos clássicos já demonstraram o potencial de exsudado de
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plântulas de sorgo em estimular a germinação de uma planta parasita, Striga asiatica (CHANG et al.,
1986; NETZLY et al., 1988; FATE; CHANG; LYNN, 1990).Apesar dos aleloquímicos poderem se
prejudiciais às plantas, é sabido que condições de estresse podem proporcionar o desenvolvimento de
órgãos chave a fim de favorecer a sobrevivência de espécies vegetais, sendo que o etileno e o ácido
abscísico são hormônios protagonistas nesses casos(BROCH;POSSENTI; BEVILAQUA,1997).
Sendo assim, o estímulo ao desenvolvimento do coleóptilo de trigo pode promover uma germinação
mais rápida para a planta se sair bem-sucedida na sobrevivência em condição de estresse por
fitotoxinas.

Tabela 2. Comprimento do coleóptilo de trigo, semeado em solução com exsudado de híbridos de sorgo sacarino.
Híbrido de sorgo sacarino
Comprimento do coleóptilo de trigo (mm)
pré semeado
CVSW 81198
5,68
A¹
CVSW 80007
5,64
A
CVSW 80147
5,89
A
XBSW 82158
6,45
A
Controle
5,56
A
F
1,89NS
CV (%)
8,96
1
Média seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste F (p>0,05); NSnão significativo (p>0,05).
Figura 1. Efeito de soluções com exsudado de híbridos de sorgo sacarino sobre a porcentagem de inibição ou estímulo do
coleóptilo de trigo.

Espécies de sorgo, seja, S. bicolor, S. halepense, S. vulgare ou S. sudanense já tiveram seu
potencial alelopático demonstrado em estudos clássicos (BREAZEALE, 1924; ABDUL-WAHAB;
RICE, 1967; HUSSAIN; GADOON, 1981; PUTNAM; DEFRANK, 1983; ALSAADAWI et al.,
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1986). Supõe-se que, no presente experimento, a quantidade de sorgoleone presente nos exsudados
pode não ter sido suficiente para proporcionar efeito inibitório nas plantas teste, ou tenha sofrido
algum tipo de degradação durante a condução dos bioensaios. No entanto, Einhellig e Souza (1992),
encontraram atividade inibitória de sorgoleone em concentrações extremamente baixas, sendo que 10
µM do composto reduziu o crescimento de plântulas de seis espécies daninhas.

4 CONCLUSÃO
Nas condições desse experimento, o exsudado radicular dos híbridos de sorgo sacarino CVSW
81198, CVSW 80007, CVSW 80147 e XBSW 82158, não alteraram significativamente a
germinabilidade e o desenvolvimento das plântulas de alface, I. quamoclit, D. nuda, tampouco cebola.
Os coleóptilos de trigo apresentaram uma tendência de estímulo ao crescimento, quando
submetidos à exsudados radiculares de sorgo sacarino, especialmente com o híbrido XBSW 82158.
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