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Alelopatia é a ação de substâncias químicas produzidas por uma planta e que 
influenciam outra, favorecendo ou prejudicando-a. Estas substâncias são encontradas 
em todos os tecidos vegetais, em concentrações distintas. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a influência alelopática do extrato aquoso da parte aérea de Juncus 
acutus, coletada no verão 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.). Foram testados tratamentos com as seguintes concentrações: 0, 2, 4, 
6 e 8% utilizando a relação p/v entre massa seca da parte aérea e água destilada. Foi 
avaliado a germinação, primeira contagem de germinação, velocidade de germinação e 
índice de velocidade de germinação, comprimento e massa seca do hipocótilo e das 
raízes, além dos teores de clorofila a, b e total. A velocidade de germinação aumentou 
conforme o aumento da concentração, ao passo que, o índice de velocidade de 
germinação foi reduzido. O comprimento do hipocótilo e da raiz alcançou valores 
superiores nas maiores concentrações. A massa seca do hipocótilo aumentou de acordo 
com as concentrações do extrato. Os teores de clorofila a, b e total não diferiram entre 
as plântulas de todos os tratamentos. Conclui-se que o extrato aquoso da parte aérea de 
Juncus acutus, obtido a partir de coleta no verão, apresenta potencial alelopático sobre 
a germinação e o crescimento inicial de tomate. (Agradecimentos ao CNPq, FAPERGS 
e FURG pela concessão de bolsa de iniciação científica) 
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