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A alelopatia é definida como o efeito favorável ou desfavorável de uma planta no 
crescimento de outra planta ou outro organismo através de componentes químicos 
liberados no ambiente. O teste de germinação é um dos parâmetros da qualidade 
fisiológica da semente, sendo o método mais utilizado para se determinar a qualidade 
de um lote, além de possibilitar a avaliação da viabilidade sob condições favoráveis 
para fins de semeadura e produção de mudas.  O objetivo deste trabalho foi identificar 
possíveis efeitos alelopáticos na germinação de sementes de embaúba prata em 
extrato alcóolico e aquoso de Ipê Roxo. Os experimentos foram realizados no 
Laboratório de Sementes-FARO/RO, em câmara BOD com foto período de 14 horas. 
Utilizaram-se extratos de folhas e troncos de Ipê Roxo, nas concentrações de 5, 10, 15 
e 20%, com 10 repetições de 15 sementes. Diariamente as sementes eram umedecidas 
com extratos e dois controles com agua destilada. Após 20 dias foi observado que o 
extrato obtido não estimulou a germinação das sementes de Embaúba Prata, exceto a 
solução aquosa diluída a 5% o qual estimulou a germinação, 1/3 das sementes nesse 
período e no mesmo período as sementes umedecidas com agua tiveram um índice de 
germinação favorável em comparação aos extratos Este fato pode ser atribuído ao tipo 
de extrato e/ou as concentrações utilizadas nos ensaios, pois estudos realizados por 
Cruz et al. (2000) constataram que a forma de preparo, o método de aplicação e a 
concentração dos produtos são fatores decisivos na obtenção de resultados, pois 
princípios ativos vegetais são instáveis e não se distribuem de forma homogênea na 
planta. Os resultados indicaram que o os extratos aquosos e etanólicos apenas 
influenciou na inibição da germinação, considerando ainda não foram avaliados os 
possíveis componentes que puderam inibir os mesmo.   
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