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1. Resumo 

 

Sanchezia nobilis Hook, pertencente a família Acanthaceae, é chamada 

popularmente de Sanquésia e tem sua origem no Equador. É um arbusto, que pode 

alcançar até 4 metros. Suas folhas são simples, opostas, sem estípulas, com 

brácteas muito vistosas vermelhas e flores tubulosas amarelas. É uma planta muito 

visitada por beija-flores por causa do formato das mesmas. Multiplica-se facilmente 

por estacas, principalmente se cortadas logo após um intenso florescimento e 

deixadas enraizar em locais protegidos, com altas temperaturas e umidade. Esse 

trabalho tem por objetivo avaliar o potencial fitotóxico de extratos etanólicos 

produzidos a partir de folhas e segmentos do caule de Sanchezia nobilis Hook. Para 

tanto, amostras da planta foram coletadas, maceradas e submetidas à extração com 

etanol P.A. por 28 dias. Utilizando-se rotaevaporador, sob baixa temperatura, foram 

produzidos extratos em concentração de 1%. Os testes de atividade alelopática 

foram desenvolvidos em triplicata, utilizando-se placas de Petri com 4 mL de cada 

extrato e, após a eliminação do solvente, foram acrescentados  4 mL de água 

destilada e 20 sementes de alface (Lactuca sativa L.). As placas ficaram sob luz 

constante e temperatura ambiente durante sete dias. A porcentagem de germinação 

e índice de velocidade de germinação (IVG) foram avaliados no 1º, 4º e 7º dias, e no 

último dia foi medido o comprimento dos eixos hipocótilo-radiculares e das folhas 

das plântulas de alface. A atividade alelopática sobre a germinação final das 

sementes de alface foi pouco afetada pelos extratos de folha e caule em relação ao 

controle. O índice de velocidade de germinação (IVG) das sementes de alface sobre 

os extratos de folha e de caule de Sanchezia nobilis teve variação significativa entre 

o controle (16,31) e os extratos de folha (3,21) e de caule (3,53). O extrato de caule 

foi o que mais inibiu o crescimento da espécie alvo (0,79 cm de comprimento). Em 

relação ao crescimento dos cotilédones, o extrato de caule foi o que inibiu mais o 

crescimento da espécie alvo (0,4 cm de comprimento), mas não foi 

significativamente diferente do extrato de folha. 
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2. Introdução 

  

2.1. Considerações gerais 

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único 

recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. O uso de plantas no 

tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto a espécie humana 

(ECHEVARRIA et al., 2002). 

Com isso, percebe-se que a grande biodiversidade das plantas gera cada vez 

mais benefícios ao homem, o que tem sido cada vez mais aproveitado pelas 

indústrias e pelo meio acadêmico (FERRO et al., 2006). Na agricultura, é muito 

comum o controle de plantas daninhas com o uso de herbicidas (VARGAS et al., 

1999). Só no ano de 1997, o mercado mundial movimentou mais de 15 bilhões de 

dólares com esses produtos (GRIMES, 1998). 

Alternativas eficazes para a substituição desses produtos químicos estão 

sendo muito estudadas, principalmente na área de alelopatia (DURIGAN & 

ALMEIDA, 1993), já que os herbicidas químicos são um grave problema para a 

saúde de toda a população mundial (OMS, 1990; KOH & JEYARATNAM, 1996; 

KONRADSEN et al., 2003), além de causarem grandes impactos e prejuízos 

ambientais (TOMITA & BEYRUTH, 2002; WASWA et al., 2002).   

 

2.2. Sanchezia nobilis 

Sanchezia nobilis Hook, pertence a família Acanthaceae, é chamada 

popularmente de Sanquésia e tem sua origem no Equador. É um arbusto, que pode 

alcançar até 4 metros. Suas folhas são simples, opostas, sem estípulas, com 

brácteas muito vistosas vermelhas e flores tubulosas amarelas. É uma planta muito 

visitada por beija-flores por causa do formato de suas flores. Multiplica-se facilmente 

por estacas, principalmente se cortadas logo após um intenso florescimento e 

deixadas enraizar em locais protegidos, com altas temperaturas e umidade (SOUZA 

& LORENZI, 2005).  
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3. Objetivos 

 

Avaliar o potencial fitotóxico de extratos etanólicos produzidos a partir de 

folhas e segmentos do caule de Sanchezia nobilis Hook. 

 

4. Metodologia 

 

Amostras de folhas e fragmentos do caule de Sanchezia nobilis Hook serão 

coletadas no campus I da Universidade de Santo Amaro (UNISA), localizada no 

bairro do Jardim das Imbuias, munícipio de São Paulo. Amostras testemunhas serão 

coletadas para confecção de excicatas e serão depositadas no herbário da 

Universidade de Santo Amaro. 

Amostras da planta serão coletadas, maceradas e submetidas à extração com 

etanol P.A. por 28 dias (RESCHKE et al., 2007). Utilizando-se rotaevaporador, sob 

baixa temperatura, serão produzidos extratos em concentração de 1%. Os testes de 

atividade alelopática serão desenvolvidos em triplicata, utilizando-se placas de Petri 

com 4 mL de cada extrato e, após a eliminação do solvente, serão acrescentados  4 

mL de água destilada e 20 sementes de alface (Lactuca sativa L.). As placas ficarão 

sob luz constante e temperatura ambiente durante sete dias. A porcentagem de 

germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) serão avaliados no 1º, 4º e 

7º dias, e no último dia será medido o comprimento dos eixos hipocótilo-radiculares 

e das folhas das plântulas de alface (MURAKAMI et al. 2009). 

 

5. Resultados  

 

A figura 1 apresenta as taxas de germinação de plântulas de alface (Lactuca 

sativa) sobre os extratos etanólicos produzidos a partir de folhas e fragmentos de 

caule de Sanchezia nobilis. Ambos os extratos reduziram a taxa de germinação da 

espécie alvo no primeiro dia de contagem em relação ao controle (50%), porém na 

avaliação do último dia de contagem, constatou-se que os extratos afetaram pouco a 

taxa de germinação final das sementes de alface em relação ao controle.  

A figura 2 apresenta o índice de velocidade de germinação (IVG) das 

sementes de alface sobre os extratos de folha e de caule de Sanchezia nobilis. 
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Houve variação expressiva entre o controle (16,31) e os extratos de folha (3,21) e de 

caule (3,53). 

Piña Rodrigues & Lopes (2001) observaram que a percentagem de 

germinação de sementes de ipê-amarelo (Tabebuia alba) sobre os extratos de 

Mimosa caesalpinaefolia também não foi afetada, mas, os mesmos extratos 

diminuíram a velocidade de germinação das sementes de ipê-amarelo, de forma 

semelhante ao observado com os extratos de Sanchezia. 

A figura 3 apresenta os respectivos comprimentos dos eixos hipocótilo 

radicular (EHR) das plântulas de alface desenvolvidas sobre os extratos de caule e 

folha de Sanchezia nobilis. O extrato de caule foi o que mais inibiu o crescimento da 

espécie alvo (0,79 cm de comprimento) Peres et al. (2004) também observaram que 

os extratos das espécies de Pteridaceae sobre sementes de alface não alteraram, 

de forma significativa, a germinação, mas interferiram no crescimento da radícula e 

do hipocótilo das plântulas de alface. Segundo os autores a emergência da radícula 

é feita às custas de suas reservas sendo, por isso, menos sensível à presença de 

aleloquímicos do que o crescimento das plântulas.   

A figura 4 apresenta o comprimento das folhas cotiledonares das plântulas de 

alface desenvolvidas sobre os extratos de caule e folha de Sanchezia nobilis. Os 

extratos de folha e caule agiram de modo semelhante.  

Segundo Rodrigues et al. (1992), os compostos alelopáticos interferem na 

divisão celular, permeabilidade de membranas e na ativação de enzimas e, portanto, 

são inibidores de germinação e crescimento. 

 

6. Considerações Finais 

 

Os extratos de Sanchezia nobilis apresentaram potencial alelopático. Ambos 

os extratos afetaram o índice de velocidade de germinação e afetaram 

expressivamente o crescimento das plântulas de alface. 
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7. Figuras 

                                                                                                                                                                                               

  

Figura 1: Taxa de germinação inicial (1º dia) e final (7º dia) de sementes de alface sobre os extratos de caule e 

folha de Sanchezia nobilis.    

 

 

Figura 2: Índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de alface sobre os diferentes extratos de caule 

e folha de Sanchezia nobilis. 
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Figura 3: Comprimento do eixo hipocótilo-radicular (EHR) de plântulas de alface desenvolvidas sobre os 

diferentes extratos de folha e caule de Sanchezia nobilis. 

 

 

 

Figura 4: Comprimento dos cotilédones de plântulas de alface desenvolvidas sobre os extratos de folha e caule 

de Sanchezia nobilis. 
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