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A alelopatia pode ser definida como a interferência positiva ou negativa de uma espécie 
vegetal sobre outra através da produção de aleloquímicos. As substâncias alelopáticas 
estão presentes em todos os tecidos das plantas, incluindo folhas, flores, frutos, raízes, 
rizomas, caules e sementes, porém existe uma variação entre as espécies. Este trabalho 
objetivou avaliar a influência do extrato de plantas de Juncus acutus, coletadas no 
inverno do Rio Grande do Sul, sobre a germinação de sementes, o crescimento inicial 
e o teor de clorofila de plântulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). Os 
tratamentos foram compostos pelo extrato aquoso nas concentrações 0; 2; 4; 6 e 8%, 
empregando-se a relação p/v entre a massa seca da parte aérea e água destilada. Foram 
avaliados germinação, primeira contagem de germinação, velocidade de germinação e 
indice de velocidade de germinação, comprimento do hipocótilo e da raiz, massa seca 
do hipocótilo e de raízes além dos teores de clorofila a, b e total. Houve aumento do 
número de dias para a germinação conforme o aumento das concentrações do extrato e 
os valores de IVG diminuíram conforme o aumento das concentrações. O comprimento 
do hipocótilo aumentou nas concentrações 4 e 6% e o comprimento da radícula foi 
reduzido na maior concentração. A massa seca do hipocótilo manteve-se superior ao 
controle a partir da concentração 2%, não diferindo das demais. Os teores de clorofila 
a diminuíram com a presença do extrato. Conclui-se que o extrato aquoso da parte aérea 
de plantas de Juncus acutus, obtido a partir de coleta no inverno, apresenta potencial 
alelopático sobre sementes e plântulas de tomate. (Agradecimento a FAPERGS, CNPq 
e FURG pela concessão das bolsas de iniciação científica) 
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