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As substâncias alelopáticas condicionam uma grande diversidade de efeitos maléficos ou benéficos às 
plantas. Uma espécie que vem se revelando como potencial invasora de pastagens é Sporobolus indicus 
(L) R. Br., gramínea que foi introduzida no Brasil de forma acidental. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito alelopático do extrato de S. indicus sobre a germinação de Boldichia virgilioides Kunth e com isso 
gerar subsídios para a recuperação de áreas invadidas. Na preparação dos extratos, raízes e parte aérea 
desidratadas, trituradas e misturadas à água destilada (peso/volume) nas concentrações 5, 10, 15 e 20%. 
As sementes de B. virgilioides foram beneficiadas manualmente e submetidas à escarificação química com 
ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado por oito minutos, como método de superação da dormência. O bioen-
saio foi desenvolvido em B.O.D. à temperatura de 25°C e fotoperíodo de oito horas de luz e 16 horas de 
escuro. Realizou-se regas com os extratos referentes a cada tratamento a cada 48 horas, a fim de repor a 
solução evapotranspirada. Cada tratamento foi composto de quatro repetições de 25 sementes e a variável 
analisada foi à porcentagem de germinação. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado. 
Os resultados indicaram que houve interação entre as concentrações e a parte da planta a qual o extrato 
foi extraído. Esses fatores exerceram influência sobre a germinação das sementes, a qual se manteve 
constante com o aumento da concentração do extrato de raízes, sendo, porém, superior à germinação da 
testemunha. Em relação ao extrato de parte aérea observou-se que a germinação das sementes diminuiu à 
medida que houve aumento na concentração da solução. O extrato aquoso elaborado a partir da parte aérea 
de S. indicus demonstrou potencial fitotóxico em relação à germinação de B. virgilioides, enquanto, o extrato 
de raízes foi responsável pelos maiores valores de germinação. 
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