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A partir da década de 1950, o gênero Eucalyptus passou a ser utilizado no Brasil para 

a produção de papel e celulose. Atualmente, o país é destaque mundial na produtividade de 

florestas de eucalipto para fins comerciais, necessitando de programas permanentes de 

melhoramento genético desta espécie. Dentre as técnicas empregadas no melhoramento, a 

transgenia pode proporcionar características agronômicas melhores, aumentando tanto a 

produtividade quanto a qualidade dos produtos. Contudo, o uso de plantas transgênicas 

necessita de estudos prévios acerca da biossegurança dos eventos. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar os efeitos alelopáticos de lixiviados de folhas de Eucalyptus geneticamente 

modificados (GM) no desenvolvimento de plântulas de Lactuca sativa. Foram coletadas 

folhas de plantas (GM) cultivadas em área experimental localizada no estado de São Paulo. 

Para os testes de alelopatia utilizou-se o método sanduíche, onde três discos de 2 cm de 

diâmetro de folhas frescas de Eucalyptus foram colocados entre duas camadas de meio semi-

sólido composto de ágar e água, em placas de cultura de células. Após, colocou-se para 

germinar sementes de Lactuca. Como controle absoluto, sementes foram germinadas em meio 

sem discos foliares. As placas foram mantidas em sala com temperatura de 25±2ºC e 

fotoperíodo de 16h. Após três dias, mediu-se o tamanho das plântulas germinadas. Os 

compostos fenólicos totais de folhas foram determinados pelo método colorimétrico Folin-

Ciocaulteu (765nm) em lixiviados aquosos e extratos metanólicos (80%). As amostras de 

folhas foram identificadas por códigos, possibilitando a realização de testes duplo-cegos. 

Foram realizadas três repetições para cada evento de transformação genética, tendo três 

amostras cada repetição. Os controles consistiram de amostras de plantas isogênicas não 

transformadas. Os resultados preliminares indicaram que os eventos 3 e 5 apresentaram as 

maiores taxas de inibição da radícula, comparados ao controle absoluto. Não foram 

observadas diferenças no desenvolvimento dos hipocótilos. O comprimento total das plântulas 



 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

nos eventos 3, 5 e 7 foram os menores, representando maiores danos no desenvolvimento das 

plântulas. Os maiores níveis de compostos fenólicos nos extratos aquosos ocorreram nos 

eventos 6 e 7, enquanto que os eventos 5, 7 e 8 apresentaram os maiores níveis nos extratos 

metanólicos. Comparando-se o crescimento da raiz e do hipocótilo, observou-se que os efeitos 

fitotóxicos foram mais evidentes na raiz do que na parte aérea, provavelmente devido ao 

contato direto da raiz com os compostos liberados no meio. 

 


