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Seção: Botânica Econômica

EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE Lepidaploa rufogrisea (A. ST.-HIL.) H. ROB (asteraceae) 
NA GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO DE Lactuca sativa.
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Lepidaploa rufogrisea (A. St.-Hil.) H. Rob (Asteraceae) é de grande importância agronômica, pois produz 
compostos naturais com potencial alelopático podendo ser utilizada no controle de ervas daninhas. Neste 
sentido, como parte de um projeto em andamento a fim de elucidar os mecanismos de ação dos aleloquimicos 
de L. rufogrisea, este trabalho visou avaliar o efeito do extrato aquoso de L. rufogrisea sobre a germinação 
e desenvolvimento de sementes utilizando como modelo Lactuca sativa. O experimento foi montado em 
Delineamento Inteiramente Casualizado com 5 blocos, cada um composto por 5 placas de cada tratamento. 
As placas com 50 sementes, cobertas com papel alumínio, foram mantidas em uma câmara de germinação 
a 24°C durante o experimento. Cinco concentrações [0,25; 0,5; 1; 2; 4% (m/v)] de extrato aquoso de L. 
rufogrisea foram avaliadas. Como controle negativo utilizou-se água destilada. O número de sementes 
germinadas foi avaliado após 8, 16, 24, 32, 40 e 48 horas de exposição. Após as 48h o comprimento da 
raiz de cada semente foi medido. Foram avaliados os seguintes parâmetros: porcentagem de sementes 
germinadas, velocidade de germinação e crescimento radicular. Todas as variáveis foram analisadas pelo 
teste de Tukey (p>0.05). Foi observada diferença estatística no crescimento radicular a partir da concentração 
de 0,25% (m/v) do extrato. A redução máxima observada foi de 44,75% para a maior concentração testada 
[4% (m/v)]. Apesar de não haver a diferença em relação à porcentagem final de sementes germinadas, a 
partir da concentração de 0,25% (m/v) observou-se diferença na velocidade de germinação tendo redução 
de 19% comparando a maior concentração (4% m/v) com o controle. Neste sentido conclui-se que o extrato 
de L. rufogrisea mesmo em baixas concentrações, retarda a germinação das sementes, e em consequência 
o desenvolvimento da plântula. Em concentrações mais elevadas esse efeito foi mais evidente.
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