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RESUMO: Alelopatia é o efeito direto ou indireto de uma planta sobre outra, por meio da produção de 
compostos químicos liberados no ambiente. Os metabólitos secundários ou produtos naturais envolvidos 
nesse processo são denominados aleloquímicos e estão presentes nos tecidos de diferentes partes das 
plantas. O objetivo deste trabalho é determinar o potencial alelopático de leucena (Leucaena leucocephala) 
no crescimento e desenvolvimento de plantas de soja por meio da análise do crescimento radicular e parte 
aérea. Os extratos serão obtidos triturando-se 200 g de parte aérea (folhas e caules jovens) de plantas de 
leucena adulta em um litro de água destilada, com auxílio de um liquidificador. Serão utilizados como 
tratamentos extratos de leucena nas proporções de: 0, 5, 10, 15, e 20% com água à temperatura ambiente 
e com água aquecida a 80°C Inicialmente serão realizados experimentos em laboratório a fim de investigar 
os efeitos do extrato aquoso de leucena na germinação das sementes. A segunda etapa da pesquisa será 
realizada em casa de vegetação, onde plantas de soja serão cultivadas em vasos. Os extratos serão 
aplicados na irrigação diária das plantas, sendo realizados os tratos culturais necessário para um bom 
desenvolvimento da cultura. Quatro semanas após o plantio serão analisados os seguintes parâmetros: 
número de folhas, altura das plantas, diâmetro do caule, comprimento da raiz e da parte aérea, biomassa 
fresca e seca. O delineamento experimental utilizado será inteiramente casualizado, sendo realizadas 
quatro repetições para cada tipo de avaliação. Os dados serão submetidos à análise de variância e as 
médias serão comparadas por teste adequado. Espera-se que esta pesquisa comprove se ocorre ou não 
ação alelopática do extrato aquoso de leucena no desenvolvimento inicial da plântula de soja. Os resultados 
poderão auxiliar em trabalhos futuros, utilizando a leucena como alternativa de manejo de plantas 
invasoras, sem interferir no desenvolvimento da cultura da soja. 
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