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Alelopatia é a interferência causada por substâncias químicas em organismos da 
comunidade, essas substâncias são produzidas por uma planta vizinha aos outros 
organismos. Considerando que diversas espécies da família Solanaceae apresentam 
grande potencial aleloquímico, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito 
alelopático de extratos hexânico, metanólico e acetato de folhas de Solanum 
lycopersicum L. sobre a germinação de sementes da Lactuca sativa L, como possível 
aplicação econômica futura.Os extratos foram obtidos por maceração a temperatura 
ambiente por 7 dias. Depois foram secos e diluídos em água nas concentrações 0, 
1000, 2000 e 5000 ppm. Para cada tratamento 100 sementes de Lactuca sativa L 
foram postas para germinar distribuídas em 4 placas de Petri forradas com duas folhas 
de papel germitest umedecidos com diferentes concentrações de cada extrato. Os 
testes foram conduzidos em temperatura constante de 22ºC e luz constante em câmara 
de germinação tipo BOD. O número de sementes germinadas foi contado diariamente, 
obtendo-se ao final de 7 dias, a porcentagem de germinação e índice de velocidade de 
germinação (IVG). Entre os três extratos, o acetato de etila apresentou o maior efeito 
alelopático, diminuindo a velocidadae e a porcentagem de germinação em todas as 
concentrações, sendo que 5000 ppm apresentou apenas 8% de germinação. Os 
extratos hexânico e metanólico diminuiram o IVG em todas as concentrações 
testadas, no entanto não influenciaram a germinação total. Houve variação 
significativa entre os diferentes tratamentos e plantas testadas de acordo com o teste 
de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.   
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