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RESUMO 

 

 

As plantas de cobertura exercem influência sobre as perdas de solo, uma espécie com alto 

índice de cobertura e elevada produtividade de fitomassa, reduz o impacto da gota de chuva 

sobre o solo e, em consequência, reduz o escoamento superficial e a erosão hídrica. As plantas 

do gênero Crotalaria apresentam porte herbáceo ou arbustivo, folhas digitado-trifolioladas, 

unifolioladas ou simples, flores com corola na maioria das espécies de cor amarela, dez 

estames monadelfos, formando um tubo aberto por uma fenda, anteras dimorfas e legumes 

inflados. A crotalária é utilizada como adubo verde por incorporar quantidade significativas 

de nitrogênio ao solo, além de ajudar no manejo de plantas daninhas e atuar no controle de 

nematoides. O tratamento de sementes utilizando fungicidas é a forma mais eficiente de se 

obter sementes livres de infestações. Se tratando de uma cultura que irá se utilizar como 

sucessão, a isenção de doenças é um fator importante. O uso de fungicidas de forma 

indiscriminada induz a ocorrência de populações resistência aos princípios ativos, por isto 

compostos secundários vêm sendo estudados como alternativa. A planta Stryphnodendron 

adstringens (Mart) Coville, conhecida popularmente como barbatimão é nativa do Cerrado e é 

conhecida por produzir compostos secundários como taninos, flavonóide e terpenos, que 

possuem propriedades antimicrobianas, cicatrizantes, anti-inflamatórias, antissépticas e 

analgésicas. 

 

Palavras-chave: Adubo verde. Stryphnodendron adstringens.Vigor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A erosão do solo causa danos como o assoreamento e a eutrofização de cursos d’água, 

além de prejuízo econômico ao produtor e à sociedade. As plantas de cobertura podem conter 

a erosão do solo, uma espécie com alto índice de cobertura e elevada produtividade de 

fitomassa, reduz o impacto da gota de chuva ou de irrigação sobre o solo e, 

consequentemente, reduz o escoamento superficial de partículas do solo (CARDOSO et al., 

2012). 

O as plantas do gênero Crotalaria L. pertencem a família das Fabaceae, podem ser do,  

tipo herbáceo ou arbustivo, com folhas digitado-trifolioladas, unifolioladas ou simples e flores 

com corola, na maioria das espécies, de cor amarela (LORENZI,2008). As plantas de 

Crotalaria ochroleuca podem atingir atè 2 metros de altura,quando plantadas em meados da 

primavera , podendo acumular cerca de 7 a 10 t de matéria seca e 200 kg ha N (BARRETO et 

al., 2001) 

A crotalária é utilizada como adubo orgânico, forrageira, no manejo de nematóides, na 

revegetação de área contaminadas com substâncias tóxicas, na produção de papel, na 

medicina popular e na farmacologia (MEDA e FURLANI, 2005; NARENDER et al., 2005; 

SILVA et al., 2007; GARRIDO et al.,2008; FELIPE et al., 2009; ROCHA et al.,2009).  

Como adubo verde as espécies de crotalária incorpora nitrogênio ao solo, além de ajudar 

no manejo de plantas daninhas e atuar no controle biológico de nematóides (PEREIRA, 

2006).Além de ter a capacidade de proteger o solo contra a erosão, reduzir a compactação do 

mesmo, promover a reciclagem dos nutrientes do solo, as crotalárias também combatem 

plantas daninhas e nematóides, por serem plantas que produzem substancias alelopáticas 

(TEIXEIRA et. al., 2004; SILVA, 2011). 

A semente é uma das formas de dispersão de patógenos pelas diferentes áreas de cultivo 

do mundo. Para que se obtenha cultivos homogêneos, stand ideal e alcance os objetivos 

almejados, é necessário ter sementes de boa qualidade, livres de patógenos, alta germinação e 

com bom vigor(WALTER, 2010). 

O tratamento de sementes utilizando fungicidas é a forma mais eficiente de se obter 

sementes livres de infestações (GOULARD, 2004). Quando se trata de uso intensivo da área a 

isenção de doenças é um fator de suma importante. Porém, o uso indiscriminado de fungicidas 

induz a ocorrência de patógenos resistentes aos princípios ativos existentes no mercado atual. 
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Por isso, compostos secundários estão sendo estudados para que se obtenha novos compostos 

para serem utilizados no manejo de fitopatógenos  

Das plantas que já foram testadas por Panizzi et al. (2011) no controle de doenças de 

origem fungicas e bacterianas, estão a arruda (Rute graveolens), o gengibre (Zingiber 

offinale), o capim limão (Cymbopogon citratus), o fumo (Nicotiana tabacum), açafrão 

(Curcuma longa), arnica (Solidago chilensis M.) e o barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens). 

O Stryphnodendron adstringens (Mart) Coville, conhecido popularmente como 

barbatimão é nativo do Cerrado. Essa planta produz compostos como taninos, flavonoides e 

terpenos que possuem propriedades antimicrobianas, cicatrizantes, anti-inflamatórias, 

antissépticas e analgésicas (MELLO, 1997; BRANDÃO et al., 2008; BARDAL et al., 2011). 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar os efeitos do extrato bruto de barbatimãona germinação e vigor de sementes de 

Crotalaria ochroleuca. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Quantificar o percentual de germinação de sementes tratadas com diferentes 

concentrações de barbatimão; 

 Quantificar o Índice de Velocidade de Germinação de sementes tratadas com 

diferentes concentrações de barbatimão;  
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EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES DE Crotalaria ochroleuca COM 

EXTRATO DE BARBATIMÃO 

 

JANINY COUTINHO1; IZABEL CRISTINA VAZ FERREIRA DE ARAÚJO2 

 

 

RESUMO 

 

 

A semente é um importante meio de propagação genéticas das espécies se faz necessária a 

realização de tratamentos fitossanitários para a inibição do desenvolvimento de fungos e 

bacterias nas plantas.Estudos realizados com Stryphnodendron adstringens, evidenciaram seu 

poder antimicrobiano em bacterias e fungos, tanto de doenças humanas como animal. Diante 

do exposto elaborou-se este trabalho para avaliar os efeitos fisiológicos do extrato bruto de 

barbatimão sobre sementes de Crotalaria ochroleuca. Para tanto, realizou-se experimentos 

organizados em delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos 

(concentrações de extrato de barbatimão) e quatro repetições. As sementes de Crotalaria 

ochroleuca utilizadas para a realização dos experimentos foram separadas em cinco lotes e 

cada lote foi tratado com uma das concentrações de extrato alcoólico de barbatimão, 0%, 

10%, 20%, 30%, 40%. Após o tratamento as sementes passaram pelo teste de germinação e 

vigor. Os dados obtidos foram significativos para as variáveis, porcentagem de germinação de 

plântulas anormais, onde as concentrações de 18% e 19%, foram determinantes para os 

valores obtidos, indicando que estas concentrações aumentam a germinação e diminuem o 

número de plântulas anormais, respectivamente. Já para o índice de velocidade de 

germinação, não houve efeito significativo das concentrações de extrato de barbatimão. 

Conclui-se que O extrato de barbatimão em concentrações acima de 40% aumenta a 

germinação de sementes de Crotalaria ochroleuca.  

 

Palavras-chave: Extratos vegetais. Germinação. Stryphnodendron adstringens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Autora, Graduanda em Agronomia pelo UNICERP. 
2 Orientadora, Professora Doutora do curso de Agronomia do UNICERP.  
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ABSTRACT 

 

 

The seed is an important means of genetic propagation of the species, it is necessary to 

perform phytosanitary treatments to inhibit the development of fungi and bacteria in plants. 

Studies carried out with Stryphnodendron adstringens, evidenced their antimicrobial power in 

bacteria and fungi, of both human and animal diseases. In view of the above, this work was 

elaborated to evaluate the physiological effects of the crude barbatimão extract on Crotalaria 

ochroleuca seeds. For this, experiments were carried out in a completely randomized design, 

with five treatments (concentrations of barbatimão extract) and four replications. The seeds of 

Crotalaria ochroleuca used to carry out the experiments were separated into five lots and 

each batch was treated with one of the barbatimão alcoholic extract concentrations, 0%, 10%, 

20%, 30%, 40%. After the treatment the seeds passed the test of germination and vigor. The 

data obtained were significant for the variables, percentage of germination of abnormal 

seedlings, where the concentrations of 18% and 19%, were determinant for the values 

obtained, indicating that these concentrations increase the germination and decrease the 

number of abnormal seedlings, respectively. As for the rate of germination, there was no 

significant effect of barbatimão extract concentrations. It is concluded that the barbatimão 

extract in concentrations above 40% increases the germination of Crotalaria ochroleuca seeds. 

 

Keywords: Plant extracts. Germination. Stryphnodendron adstringens. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As plantas de cobertura auxiliam na redução das perdas de água e nutrientes do solo, e 

assim ajuda na conservação meio ambiente onde está inserido o agroecossistema. O emprego 

de técnicas de conservação com o uso de adubos verde ajuda a minimizar estes danos 

(CARVALHO et al., 2012). 

Apesar de várias espécies serem utilizadas para a cobertura de solos e adubação verde, 

as espécies do gênero Crotalaria L. se configuram dentre as mais empregadas para este fim, 

já que também podem realizar simbiose com bactérias fixadoras de N-atmosférico (FARIA, 

2004; FREIRE, 1992) 

A Crotalaria ochroleuca, é uma das espécies do gênero Crotalaria, utilizada em 

sistemas derotação de cultura, como adubação verde, pois, fixa N-atmosférico. Além disso, 

essa espécie também é má hospedeira de nematoides, portanto, auxilia no manejo desses 

fitopatógenos em solos cultivados. Soma-se a essas características, o fato da C. ochroleuca ser 

uma planta rústica capaz de se desenvolver em solos de baixa fertilidade e com baixo teor de 

matéria orgânica e que consegue competir com plantas daninhas infestantes (ERASMO et al., 

2004; RUPPER, 1987; SALEMA, 1987). 

A semente é uma das formas de propagação mais utilizadas para implantação dos 

cultivos agrícolas e, portanto, é compreensível que o tratamento de sementes seja uma 

importante forma de manejo fitossanitário, para a inibição do desenvolvimento de fungos e 

bactérias em plantas (MORAES, 2007). A contaminação das sementes e frutos pode ocorrer 

predominantemente no solo onde são colonizados por diversos fungos,incluindo saprófitose 

parasitas facultativos que têm vida saprofítica no solo ou na matéria orgânica, tais como: 

Alternaria sp.,Cylindrocladium sp., Fusarium sp., Phoma sp., Phomopsis sp., Pythium sp. e 

Rhizoctonia sp. e Trichodermasp., dentre outros (FERREIRA, 1989).Assim, a descoberta de 

novos compostos que possam ser empregados no tratamento de sementes para controle de 

fitopatógenos é de suma importância para os cultivos agrícolas. 

O extrato da casca de barbatimão Stryphnodendron adstringens (Mart) Covillepossui 

altas concentrações de taninos, flavonóides e terpenos(MENDONÇA et al., 1998). Estudos 

realizados com Stryphnodendron adstringens, evidenciam seu poder antimicrobiano em vírus, 

bactérias e fungos, tanto de doenças humanas como animal (SANTANA, 2011). Diante do 



15 

 

 

exposto, elaborou-se este trabalho para avaliar a eficiência do extrato de barbatimão para 

tratamento de sementes de Crotalaria ochroleuca. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Os experimentos foram realizados nos laboratórios de Agronomiae Microbiologia do 

Centro Universitário do Cerrado Patrocínio situado no município de Patrocínio -MG, nas 

seguintes coordenadas geográficas, latitude 18º 56' 38" S e longitude 46º 59' 33" W.  

Para produção do extrato bruto de barbatimão (Stryphnodendron adstringens), foram 

coletados cerca de dois quilogramas de fragmentos da casca da planta de barbatimão 

localizadas na zona rural de Patrocínio. Após a coleta o material vegetal foi seco em estufa de 

circulação forçada de ar à temperatura de 40°C, até que se obtivesse massa constante. 

Posteriormente, as cascas secas foram trituradas em moinho de faca Willey, obtendo-se, 

assim, o pó da casca de barbatimão. O pó da casca ficou em repouso em álcool etílico e água 

na proporção de 500 g do pó da casca de barbatimão para 500 ml de solução Hidroalcoólica a 

70%, durante oito dias.  Logo em seguida o macerado foi prensado em papel filtro, onde se 

obteve o extrato alcoólico bruto da casca de barbatimão. 

Os experimentos foram organizados em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

com cinco tratamentos e quatro repetições. As sementes de Crotalaria ochroleuca utilizadas 

para a realização dos experimentos foram separadas em cinco lotes e cada lote foi tratado com 

uma das concentrações de extrato alcoólico de barbatimão, 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. 

O teste de germinação, foi realizado em condições de ambiente controlado e utilizando-

se o método sobre papel, conforme descrito por Brasil (2009). Inicialmente os papeis 

Germitest foram embebidos em água destilada na proporção 2,5 vezes a massa do papel seco. 

Em seguida duas folhas de papel Germitest foram colocadas sobre caixas Gerbox e 50 

sementes foram dispostas sobre os papeis, Posteriormente, as caixas contendo as sementes 

foram colocadas em câmera de germinação, em temperatura de 25°C. Considerou-se cada 

caixa com 50 sementes como uma parcela experimental. A avaliação foi realizada dez dias 

após a montagem do experimento, contabilizando-se plântulas germinadas, normais, anormais 

e sementes não germinadas (Brasil, 2009). 

Avaliou-se também, os índices de velocidade de germinação (IVG), utilizando as 

parcelas montadas para o teste de germinação. Para determinar o IVG, diariamente, foram 
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contabilizadas sementes germinadas (radícula maior ou igual a 1 mm de comprimento), nas 

parcelas do teste de germinação.  Posteriormente os dados obtidos, diariamente, foram 

submetidos a equação sugerida por Maguire et al. (1962); 

 

IVG = G1/N1 + G2/N2 +…+ Gn/Nn ⁄ 

 

Em que G1, G2 e Gn são, o número de sementes germinadas ou emergidas computadas 

na primeira, segunda, até a última contagem; N1, N2 e Nn é o número de dias transcorridos 

após a montagem do teste, primeiro, segundo, até o último de dia de teste. Dessa forma, o 

maior índice indica maior vigor das sementes. 

Os dados foram submetidos a análise de variância de regressão, cujo modelos 

matemáticos foram escolhidos conforme o coeficiente de determinação e de acordo com o 

fenômeno biológico, com auxílio do programa estatístico SISVAR® (FERREIRA, 2014). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados obtidos foram significativos para as variáveis, porcentagem de germinação de 

plântulas anormais. Já para o índice de velocidade de germinação, não houve efeito 

significativo das concentrações de extrato de barbatimão (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Índice de Velocidade de Germinação das sementes de Crotalaria ochroleuca em 

função das doses de extrato de barbatimão. 
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A germinação das sementes foi reduzida pelas concentrações de extrato de barbatimão 

abaixo de 18% e elevada por concentrações acima desse valor, como pode ser verificado pelo 

modelo quadrático ao qual se ajustaram os dados (Figura 2).Conforme normas do MAPA, o 

percentual mínimo de germinação exigido para comercialização de sementes de crotalária é 

de 75%, e somente as sementes tratadas com extrato de barbatimão com concentrações 

menores do que 39%não atingiram esse pré-requisito (MAPA, 2008). 

A estrutura responsável pela impermeabilidade à água é o tegumento. As células da 

camada paliçádica são espessas e recobertas externamente por uma camada cuticular cerosa 

(POPINIGIS, 1977), e os compostos presentes no barbatimão como taninos, terpenos, 

flavonóides, esteróides e inibidores de protease e tripsina (VASCONCELOS et al., 2004), 

podem ter feito com que as sementes tratadas com 40% de extrato de barbatimão 

apresentassem a tendência de superar a o percentual de germinação das sementes da 

testemunha, o que pode indicar que, possivelmente houve quebra de dormência das sementes 

de C. ochroleuca por parte do extrato, nessa concentração. 

 

 

Figura 2. Germinação das sementes de Crotalaria ochroleuca em função das doses de extrato 

de barbatimão. 

 

Os valores de germinação e plântulas anormais se complementam, indicando que 

concentrações de extrato de barbatimão abaixo de 19% proporcionaram aumento no 

percentual de plântulas anormais, enquanto concentrações acima dessa reduziram a ocorrência 
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de plântulas anormais, para valores próximos a zero e 40% de concentração, cerca de 5% e 

6% respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 3.  Germinação de plântulas anormais em função das doses de extrato de barbatimão. 

 

Para ocorrer a germinação das sementes de Crotálaria, têm que haver quebra de 

dormência das mesmas, e a maior concentração de compostos presente em doses maior do 

extrato de barbatimão podem ter influenciado positivamente no percentual de sementes 

germinadas.Os compostos do barbatimão, podem atuar na permeabilidade da membrana, no 

movimento dos estômatos, na fotossíntese, na síntese de pigmentos, na absorção de minerais, 

atividades enzimáticas, relatividade da condução hídrica, no material genético, provocando 

modificações no DNA e RNA (PORTO, 2018; RIZVI E RIZVI, 1992 apud FERREIRA e 

AQUILA, 2000), podendo eles degradarem os compostos presentes no tegumento da 

crotalária e ocasionar a superação da germinação, como foi encontrado na concentração de 

40%, que apresentou germinação. 

Santos e Valente (2017) estudando diferentes métodos para aumentar a velocidade de 

germinação de Crotalaria ochroleuca observaram que, os tratamentos com água a 100ºC, por 

10 minuto, água a 100ºC, por 1 minuto e sementes intactas apresentaram o IVG mais alto do 

que os das sementes tratadas e germinação acima de 90% enquanto que com acetona 40%, por 

10mim, e álcool etílico, por 10mim apresentaram germinação abaixo de 70% assim como as 

concentrações de extrato de barbatimão abaixo de 35%. 
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Caracterizando quatro diferentes espécies de crotalaria, Guimaraes et al. (2017), 

observou que as espécies C. ochroleuca e C. spectabilis, apresentam germinação inferior a 

60%, e altos índices de sementes mortas e não germinadas cerca de 42%, além de baixos 

índices de velocidade de emergência comparadas as espécies C. juncea e C mucronata.Estes 

dados mostram que o extrato de barbatimão é viável para o tratamento da C. ochroleuca, 

aumentando a porcentagem de sementes germinadas. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

O extrato de barbatimão em concentrações de 40% aumenta a germinação de sementes 

de Crotalaria ochroleuca.  

O extrato de barbatimão não influencia no vigor das sementes de Crotalaria 

ochroleuca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O adubo verde pode reduzir ou até eliminar o uso de fertilizantes minerais nitrogenados, 

contribuindo assim para uma maior sustentabilidade da agricultura, garantindo a conservação 

de recursos naturais. Além da sustentabilidade, o uso de leguminosas como adubos verdes 

pode significar maior economia para o produtor. 

O tratamento de sementes é uma técnica que tem por objetivo assegurar a qualidade 

sanitária das sementes, através da aplicação de produtos químicos eficientes para controlar 

fitopatógenos, protegendo as plântulas durante o processo germinativo e de emergência. 

O emprego de plantas com comprovadas atividades antimicrobianas na forma de 

extratos e óleos essenciais, permite que se pratique uma agricultura sustentável, e sem 

agressão ao meio ambiente, além de estar evitando que se tenham microorganismos 

resistentes aos princípios ativos, uma vez que se tem maiores possibilidades de compostos 

para se utilizar. 
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