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Seção: Botânica Econômica
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Lepidaploa rufogrisea (A. St.-Hil.) H. Rob (Asteraceae) é uma espécie que se destaca para o es-
tudo da alelopatia, devido a grande produção de aleloquimicos, tendo potencial para preparação 
de novos produtos para o controle de ervas daninhas na agricultura. Desse modo, como parte de 
um projeto em andamento a fim de esclarecer os mecanismos de ação dos aleloquimicos de L. 
rufogrisea, este trabalho visou avaliar o efeito do extrato aquoso de L. rufogrisea sobre as células 
meristemáticas das raízes de Lactuca sativa variedade Cristina. A germinação foi feita em placas 
de petri forradas com papel filtro e regadas com diferentes concentrações de extrato aquoso de 
L. rufogrisea (0,25%; 0,5%; 1%; 2%; 4% m/v) e por água destilada (controle negativo). As placas 
foram colocadas em uma câmara de germinação a 24°C durante o experimento. Após 48h de ger-
minação as raízes foram coletadas e fixadas em Etanol: Ácido Acético (3:1), sendo armazenadas 
no freezer por pelo menos 24 horas. Para análise citogenética as lâminas foram preparadas pela 
técnica de esmagamento e coradas com Orceína acética 2%. Após as avaliações foram obtidos 
o índice mitótico, frequência de alterações cromossômicas e nucleares. Todas as variáveis foram 
analisadas pelo teste de Kruskal com 5% de significância. Não foi observada diferença estatística 
no índice mitótico, porém houve um aumento nas alterações cromossômicas e nucleares a partir 
da primeira concentração aplicada (0,25%). Esse efeito citogenotóxico se mostrou mais evidente 
com o aumento das concentrações do extrato. A porcentagem de alterações cromossômicas foi de 
10,37 vezes maior para a maior concentração (4%) em relação ao controle, predominando c-metá-
fases normais ou poliploidizadas. A partir desses resultados pode-se inferir que o extrato aquoso 
de L. rufogrisea afeta o aparato do fuso mitótico podendo causar duplicação cromossômica nas 
células meristemáticas de L. sativa.
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