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RESUMO

A toxicidade é uma propriedade que reflete o potencial de uma substância em causar um efeito danoso a um organismo vivo. Ela depende da 
concentração e das propriedades da substância química à qual o organismo é exposto e do tempo de exposição  Os testes com substâncias 
específicas são realizados com o propósito de obter informações para registros químicos. A germinação de certas espécies sensíveis, na presença 
de contaminantes potencialmente tóxicos, possa ser utilizado como um indicador da toxicidade de tal contaminante. Lactuca sativa é uma espécie 
bastante empregada em ensaios de germinação, por ser facilmente obtida e por oferecer resultados rápidos e fáceis de serem avaliados. O 
experimento foi realizado no Laboratório Ambiental da Estácio de Sá, Campus Macaé – RJ. As sementes foram colocadas para germinar em becker 
contendo solo umidificado e seus devidos tratamentos, para o sulfato de zinco (ZnSO4) as concentrações de 0,1%, 0,05%, 0,01%  com 4 
repetições mais o controle. Para o sulfato ferroso (FeSO4) nas concentrações de 1%, 5% e 10% com 4 repetições mais o controle. os beckers 
foram colocados em estufa a  uma temperatura média entre 18° C e 22°C, para germinação. Após o período de 7 dias, as plântulas foram retiradas 
da câmara climatizada,e foram analisadas. Para o sulfato de zinco a concentração 0,01% germinou 100% conforme o controle, as demais  
concentrações de sulfato de zinco, 0,1%, 0,05% diminuiu a germinação, germinando 69%. Para o sulfato ferroso a medida que houve o aumento 
da concentração, diminuiu a germinação, na concentração 1% o índice de germinação foi de 75%, para a concentração 5%, o índice foi de 52,5% e 
para 10% de concentração de sulfato ferroso o índice de germinação foi de 42,5%. Podemos concluir que todas as concentrações analisadas se 
mostraram favoráveis à geminação e até a dosagem máxima analisada não houve inibição total da germinação. Para determinar a dose que será 
tóxica à cultura de alface serão necessários novos experimentos com doses mais altas tanto do sulfato ferroso quanto do sulfato de zinco.
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