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Seção: Ecologia Vegetal

AVALIAÇÃO DA INIBIÇÃO DE EXTRATOS DE Sesbania virgata (Cav.) Pers. (Fabaceae) 
SOBRE A GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEMENTES FLORESTAIS E 
CULTIVADAS
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Diferentes fitotoxinas inibem a germinação de sementes e o desenvolvimento de plantas, sendo liberadas 
como difusatos de sementes, exsudatos de raízes, como voláteis de folhas verdes ou como substâncias 
lixiviadas de tecidos vegetais vivos ou mortos. Sesbania virgata (Cav.) Pers., comumente encontrada em 
matas ciliares, é capaz de liberar substâncias alelopáticas, que inibem ou afetam a germinação e o desen-
volvimento de outras espécies. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito alelopático de extratos foliares 
de S. virgata, sobre a germinação e desenvolvimento de espécies co-ocorrentes em ambiente natural. Para 
tanto, foram utilizadas duas espécies florestais, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong e Sapindus sa-
ponaria L., e duas espécies cultivadas, Oryza sativa L. e Solanum lycopersicum, adotadas como parâmetro 
de comparação. Os extratos foliares de S. virgata foram obtidos a partir da coleta de ramos, diretamente 
das matrizes, e utilizados nas concentrações 0 (controle), 0,1, 0,5 e 1%. Os ensaios com as quatro espécies 
foram realizados em laboratório, em viveiro e no campo, todos irrigados com os extratos nas concentrações 
descritas. Com o término dos ensaios, foram coletados dados do processo germinativo (porcentagem e 
índice de velocidade de germinação) e dados biométricos do desenvolvimento das plântulas. Foi verificado 
que tanto as espécies cultivadas como as arbóreas não foram significativamente afetadas. Isso demonstra, 
juntamente com dados oriundos de demais trabalhos que, provavelmente, a maior fonte de aleloquímicos 
de Sesbania virgata não seja as folhas e ramos, mas sim as sementes como previamente relatado (CNPq, 
FAPESP).
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