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RESUMO

Em função da crescente contaminação do meio ambiente por meio de substâncias tóxicas, e das dificuldades de determinar fontes
potencialmente poluidoras surge a preocupação de viabilizar estudos que propõem  testes de toxicidade com o propósito de avaliar os potenciais 
danos ambientais e o obter prognóstico das causas a distintos ecossistemas. Para esses bioensaios foi necessário escolher uma semente que 
tenha características favoráveis de rápida germinação e fácil cultivo como a Lactuca sativa L. Para tanto, foi utilizado como agente tóxico o Sulfato 
Ferroso (FeSO4), embora o ferro seja um micronutriente essencial para as plantas, quando utilizado em excesso pode causar redução no 
crescimento e, consequentemente, diminuição da produtividade das plantas, ou ainda, inibição total da germinação de sementes. O ensaio foi 
realizado no laboratório ambiental da Universidade Estácio de Sá (UNESA, Macaé-RJ), utilizando placas de Petri contendo papel filtro, saturado 
com água destilada. As sementes de Lactuca sativa (alface) foram dispostas na placa de Petri e após foi adicionado 1 ml de sulfato ferroso (FeSO4) 
nas concentrações  0,01%, 0,1%, 0,5%, 1%; 5% e 10%, além do controle, foram vedadas com plástico filme para manter a umidade, colocadas em 
uma estufa a uma temperatura de 22 ± 2°C por um período de sete dias em um ambiente escuro. Após esse período de incubação verificou-se a 
germinação das sementes. A concentração de 0,01% de FeSO4 foi a única favorável para a germinação das sementes de Lactuca sativa, havendo 
75% de germinação além do controle com 98% de germinação. Nas demais concentrações houve inibição total da germinação das sementes de 
Alface, segundo alguns autores esses sintomas estão relacionados também ao tempo de exposição dos tratamentos não somente as 
concentrações.  Em todas as concentrações analisadas, o contaminante mostrou-se tóxico às sementes, podendo ser observado a partir dos 
sintomas e o desenvolvimento apresentado. Ao aumentar essas concentrações os sintomas se tornaram mais evidentes e com isso as sementes 
apresentaram inibição na germinação.
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