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A amoxicilina (AMX) é um antibiótico da classe dos β-lactâmicos, muito utilizada em 
seres humanos e animais devido a sua ação tanto em bactérias gram-positivas quanto 
em gram-negativas. O uso inadequado desta droga pode acarretar a criação de 
superbactérias, caso em que antibióticos comuns não têm efeito.  Já foi reportado na 
literatura que entre 80-90% da AMX é excretado pela urina em sua forma original.  
No caso do uso veterinário, o contato da AMX excretada é direto com o solo. Caso a 
AMX se adsorva no solo e este é usado para posterior plantio, é necessário avaliar se 
o fármaco em questão tem influência no desenvolvimento de sementes. Portanto, o 
presente trabalho propõe avaliar a fitotoxicidade da AMX em sementes de feijão e 
alface. Em placas de Petri, recobertas com papel de filtro, foram adicionadas 25 
sementes de cada espécie, separadamente, perfazendo um total de 100 sementes por 
tratamento, nas seguintes concentrações de AMX: 0,1; 1; 10; 100 e 1000 mg L-1 e 
controle contendo apenas água deionizada. A solução de AMX (5,0 mL) foi 
adicionada sob as sementes e as mesmas foram recobertas com papel de filtro. As 
placas foram mantidas em câmara tipo BOD a 25 ± 4 ºC e ausência de luz. Água 
deionizada foi adicionada as placas, à medida que se notou a evaporação da água, 
para que o processo de germinação não fosse interrompido. As sementes foram 
analisadas quanto à germinação e o crescimento da radícula (cm) por análise 
qualitativa com auxílio de uma lupa (ZEISS Stemi 305) e quantitativa, utilizando uma 
régua, durante um período de sete dias. As variáveis obtidas no teste de germinação 
foram submetidas inicialmente ao teste de normalidade Shapiro-Wilk (p < 0,05) 
seguido de análise de variância, com uso do software SISVAR 5.8. A fim de verificar 
a diferença entre os tratamentos para as características testadas, foi realizada a 
comparação das médias pelo teste de Scott-Knott a 95% do nível de confiança. O 
delineamento foi inteiramente casualizado (DIC). A avaliação de fitotoxicidade em 
sementes de alface indicou que o antibiótico não influenciou no percentual de 
germinação e no comprimento radicular. Já no feijão, houve influência apenas no 
comprimento da radícula. Dessa forma, a AMX pode ser considerada fitotóxica para a 
semente de feijão nas condições e parâmetros testados. 
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