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RESUMO
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Ensaios biológicos têm sido comumente utilizados na avaliação do potencial tóxico
 de determinadas substâncias. O presente estudo objetivou avaliar o efeito
 alelopático dos extratos aquosos de folhas de Myrcianthes pungens (O. Berg) D.
 Legrand (Myrtaceae), conhecido como guabijuzeiro, sobre sementes de alface.
 Os extratos aquosos foram obtidos pela infusão das folhas secas de guabijuzeiro
 nas concentrações de 6g.L-1 e 30g.L-1, sendo o controle negativo água destilada
 e o controle positivo a solução de glifosato 15%. Para montagem do experimento
 foram utilizadas 50 sementes de alface, em quatro repetições para cada
 concentração de extratos e controles, totalizando 200 sementes por tratamento.
 As sementes foram colocadas em placas de Petri forradas com papel filtro duplo
 e embebidas pelos respectivos extratos e controles a cada 24 horas,
 permanecendo em germinador, sob fotoperíodo de 16 horas e temperatura a
 25ºC por 72 horas. Foram realizadas contagens diárias para o cálculo do índice
 de velocidade de germinação (IVG) e padrão de germinação, que foram
 determinados pelo número de sementes germinadas por dia e tamanho das
 radículas em comparação ao controle negativo, respectivamente. Os resultados
 obtidos demonstraram que a velocidade e o padrão de germinação das sementes
 não foram influenciados quando submetidos à concentração de 6g.L-1, porém a
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 concentração de 30g.L-1 promoveu a diminuição do IVG e do tamanho das
 radículas, bem como a perda de pêlos e raízes laterais.  A ação do extrato
 aquoso de guabijuzeiro provocou efeito alelopático nas sementes de alface,
 conforme o aumento das concentrações estudadas. 
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