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Introdução: Smilax sp. é uma espécie nativa do Cerrado brasileiro e popularmente conhecida como 
japecanga ou salsaparrilha (Martins et al., 2013). Por ser uma planta pouco estudada, é importante a 
busca por novas informações que contribuam para a saúde e o meio ambiente, principalmente do ponto 
de vista biológico. Objetivo: avaliar o efeito alelopático e citotóxico da fração hidroetanólica obtida dos 
caules de Smilax sp., sendo a alelopatia avaliada frente à Lactuca sativa (alface) e Allium cepa (cebola). 
Material e métodos: Os caules da planta foram coletados, secados e triturados, percolados com etanol 
absoluto e secado em evaporador rotatório, para obter o extrato. Parte do extrato foi submetido a 
partição com solventes de polaridades crescentes para obtenção das frações. O ensaio da atividade 
alelopática foi realizado com sementes de alface e cebola, sendo a germinação das sementes conduzida 
em solução tampão MES [ácido 2-(N-morfolino)etanosulfônico]. Foram distribuídas 25 sementes de cada 
espécie em placas de petri, sendo adicionados 4 mL de solução tampão contendo ou não a fração 
hidroetanólica (250, 500 e 1000 µg/mL). As placas foram incubadas por 7 dias (alface) e 12 dias 
(cebola), em Câmara de Germinação a 25 ºC. O número de sementes germinadas foi contado 
diariamente para cálculo do índice de velocidade de germinação (IVG), taxa de germinação e primeira 
contagem. Após os dias de incubação, foram alocadas em freezer por 24 horas para cessar o 
crescimento, e o comprimento das radículas e hipocótilos foi medido. Sementes de A. cepa foram 
utilizadas para o ensaio citotóxico e colocadas para germinar em água destilada por 6 dias. Depois, 
foram retiradas e colocadas em placas contendo a fração hidroetanólica, ou tampão MES como controle. 
Após 24 horas, as radículas das sementes germinadas foram coletadas, fixadas em Carnoy (3:1 – 
etanol/ácido acético glacial) e acondicionadas em freezer. As lâminas foram preparadas por 
esmagamento e o índice mitótico avaliado. Resultados e discussão: As radículas e hipocótilos da 
cebola tratadas com a fração hidroetanólica apresentaram inibição do crescimento. Para a alface foi 
possível observar um comportamento diversificado, apresentando inibição e estímulo (Figura 1). Em 
todas as concentrações analisadas foi possível observar diminuição do índice mitótico, principalmente no 
tratamento com a menor concentração (250 µg/mL) (Figura 2). Outros parâmetros analisados como a 

taxa de germinação, 1ª contagem e IVG para a cebola apresentaram menores valores em relação ao 
grupo controle, demonstrado queda do vigor da semente na presença da amostra. Para sementes de 
alface, a taxa de germinação e 1ª contagem demonstraram uma leve diminuição, já o IVG apresentou 
aumento de valores, podendo indicar aceleração no processo germinativo.  

  
Figura 1: Crescimento de radículas e hipocótilos de sementes de cebola e alface quando tratadas com a 
fração hidroetanólica de Smilax sp. (A) e índice mitótico de células quando tratadas com a fração 
hidroetanólica de Smilax sp. em três concentrações distintas (B). 
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