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RESUMO 
 
 

 Atualmente existem inúmeros testes de toxicidade com plantas. Dentre eles o teste 

de alongamento de raiz usado por agências ambientais como a USEPA e a CETESB, no 

Brasil. O teste é rápido, de fácil manipulação e visualmente didático, tendo potencial 

educacional para construir conceitos básicos de toxicologia no Ensino Fundamental e 

Médio, tais como o de toxicidade, sensibilidade e dose-resposta, tão presentes no 

cotidiano da população de forma lúdica e muito pouco trabalhado na educação básica. 

Das 6 sementes testadas, o Alface (Lactuta sativa), Couve (Brassica pekinensis) e Pepino 

(Cucumis sativus) apresentaram resultados mais adequados sendo testadas com Limpador 

Multiuso, Detergente e Hipoclorito de sódio, produtos de limpeza de uso diário. A 

semente de pepino devido a sua resistência e por ser maior, foi considerada a melhor 

didaticamente. O produto mais tóxico dentre as testadas foi o detergente, provavelmente 

devido à sua ação surfactante. Com as sementes e os produtos base previamente testados, 

estruturou-se um kit, contendo os materiais básicos necessários para aplicação do teste, 

um protocolo explicativo e um texto base sobre toxicologia para melhor entendimento 

dos seus conceitos básicos. Sugere-se a validação desse kit em escolas segundo 

metodologias educacionais. 

 

Palavras-chave: Toxicologia, educação, sementes, alongamento da raiz, produtos de 

limpeza. 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Currently there are several plant toxicity tests. Among them the root elongation 

test is used by environmental agencies as USEPA and CETESB, in Brazil. This test is 

fast, easily handled and has potential to be used as a complementary tool in schools for 

constructing basic toxicology concepts as toxicity, sensitivity and dose-response. Such 

concepts are widely spread on our daily life and not usually addressed in basic education. 

From the 6 seeds tested, lettuce (Lactuta sativa), cabbage (Brassica pekinensis) and 

cucumber (Cucumis sativus) presented good characterists to test house cleaning products 

such as Multi Cleaner, detergent and bleacher. The cucumber seed due to its resistance 

and larger size, was considered the best for educational purposes. The most toxic sample 

tested was the detergent, probably because of its surfactant action. A testing kit was 

structured gathering the information obtained on the experiments, containing the basic 

material necessary to implement the test, a test protocol and conceptual text addressing 

basic toxicology aspects for better comprehension of what is being observed on the test. 

Based on these results, we suggesr the validation of this kit in schools according to 

educational methodologies.  

 

Keywords: Toxicology, education, seeds, root elongation, cleaning products. 
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1. Introdução 

 

A melhoria da qualidade do ambiente ocorrerá quando houver consciência da 

importância da preservação dos recursos naturais e mudanças no comportamento dos 

adultos. Conceitos básicos sobre formas de prevenção à poluição devem ser adquiridos 

desde a infância para a formação de adultos pró-ativos na questão da preservação do 

nosso planeta. Através do processo educativo é possível buscar a conscientização para a 

preservação dos ecossistemas, tendo como base a utilização racional dos recursos naturais 

(MMA, 1997). 

Neste contexto, poucos são os assuntos abordados nas escolas, seja no ensino 

fundamental, seja no médio, que tratam a questão da poluição oferecendo atividades 

práticas que, de forma lúdica, promovam efetivamente o aprendizado. Mas esse problema 

deve-se muitas vezes ao fato dos professores terem escassez de recursos didáticos que 

permitam a transmissão do conteúdo técnico-científico utilizando uma linguagem 

acessível e de fácil compreensão (MACHADO, 1996). 

Segundo avaliação na área de ciências coordenada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2007), os estudantes brasileiros da 7ª e 8ª 

série da escola Fundamental selecionados entre escolas públicas e particulares, se saíram 

muito mal no exame, ficando em 52º lugar entre 57 países, comprovando que o ensino de 

ciências no Brasil é precário (Jornal da Ciência, 2007). 

A maioria dos estudantes dos países que fazem parte da elite da educação mundial 

tem mais de 4 horas semanal de ciências, leitura e matemática. No Brasil, a quantidade de 

alunos com carga horária semelhante não passa dos 30%. Segundo a presidente do 



 

 

2

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Maria Auxiliadora Seabra 

Rezende, esse índice se correlaciona com os níveis de desigualdade social. Muitos 

professores do 1º ciclo da escola fundamental pública não tem profissionalização em 

ciências, o que os torna inseguros e pouco a vontade de participar de projetos 

experimentais como o “Mão na Massa”, projeto piloto que transforma conceitos 

científicos em experiências concretas e estimula o aluno a se expressar (Jornal da 

Ciência, 2007).   

Usualmente, as escolas promovem atividades de educação ambiental pautadas na 

reciclagem, atividade bastante interessante, pois vai além dos limites da ecologia, 

abrangendo outras dimensões, determinando alterações de comportamento e 

modificações no ambiente em que vivemos (GUERRA & BARBOSA, 1996). Porém 

outros conceitos podem ser trabalhados e discutidos conscientizando os alunos através de 

atividades sobre a utilização adequada dos recursos naturais para a melhoria da qualidade 

de vida (SOUZA, 2002). 

Os conceitos de toxicologia estão inseridos no dia a dia de todos que se 

preocupam com a saúde e com a qualidade do meio ambiente. Esses conceitos são 

complexos quando tratados de forma específica e dependem do conhecimento da 

toxicidade das substâncias, seus mecanismos de ação e da exposição ambiental. De 

acordo com Monro, a toxicologia deve ser trabalhada diretamente com a população, não 

só com simples dados científicos, mas acompanhada de uma perspectiva e um 

desenvolvimento dos conceitos de perigo e risco, com a criação de um novo mercado 

onde livros de toxicologia e avaliação de risco trabalhados de forma ampla seriam criados 

para a população leiga podendo servir de base conceitual no cotidiano das pessoas, 
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permitindo assim a venda de muito mais cópias do que aqueles livros dirigidos aos 

toxicologistas (MONRO, 2001).  

Uma das formas de facilitar o entendimento dos conceitos de toxicologia seria a 

incorporação de atividades práticas como realizando experimentos em salas de aula e/ou 

laboratórios escolares onde os alunos poderiam observar a ação tóxica de diferentes 

produtos sobre os organismos vivos. 

Durante a realização desses experimentos, conceitos básicos da área de 

Toxicologia, ciência que estuda os efeitos adversos dos agentes químicos em seres vivos, 

podem ajudar no entendimento da interação dos contaminantes com os organismos e dos 

riscos associados à presença dos mesmos no ambiente. Os agentes tóxicos são substâncias 

ou misturas de substâncias capazes de produzir danos em funções celulares, teciduais 

e/ou fisiológicas ou até a morte de organismos, em determinada condição de exposição. A 

ocorrência do efeito adverso não depende só da presença da substância tóxica, mas da 

concentração (ou dose) à qual o organismo está exposto. Dependendo da concentração há 

maior ou menor risco do organismo sofrer os efeitos adversos (CASTILHOS, 2005).  

Para avaliar a toxicidade de substâncias ou de amostras ambientais, utilizam-se 

experimentos em condições padronizadas e com critérios de avaliação definidos que se 

denominam testes ecotoxicológicos. A ecotoxicologia revela, através de ensaios com 

matéria viva, efeitos agudos ou crônicos, produzidos por substâncias químicas (KNIE, 

2004). De maneira geral, os critérios para escolher o organismo-teste devem levar em 

consideração sua sensibilidade a diferentes substâncias tóxicas, representatividade 

ecológica, as facilidades de manutenção em laboratório e sua estabilidade genética 

(AZEVEDO & CHASIN, 2003). Convém ressaltar que a espécie utilizada no teste deve 
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ter relação com a espécie a ser protegida no ambiente. Isso porque, existem diferenças 

significativas na suscetibilidade de diferentes espécies. A razão para essas diferenças 

entre as espécies usualmente é relativa à diferença na absorção e no metabolismo do 

agente ou a diferenças fisiológicas e anatômicas da espécie utilizada no bioensaio 

(AZEVEDO & CHASIN, 2003). 

O teste com alongamento de raiz de sementes foi padronizado e validado pelo 

Canadá e Estados Unidos (USEPA, 1996), é utilizado por diversos órgãos de proteção 

ambiental, como por exemplo, a USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) e a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) no Setor de 

Qualidade de Solo e Vegetação. É utilizado para a prevenção da disposição no solo de 

substâncias em níveis fitotóxicos, complementando a avaliação físico-química das águas 

residuais e dos resíduos, além de subsidiar normas e legislações. Esse teste destaca-se 

pela sua praticidade, baixo custo e rapidez (CETESB, 2007).  

O International Development Research Centre (IDRC) já utilizou esse teste em 

escolas do mundo todo, inclusive no Brasil, com o nome de AQUAMIGA-AQUATOX, 

em projetos de educação ambiental. O objetivo do IDRC foi dar assistência aos 

pesquisadores, as comunidades dos países em desenvolvimento e encontrar soluções para 

seus problemas sociais, econômicos e ambientais através de experimentos já conhecidos e 

padronizados (IDRC, 2004).  

O teste consiste em colocar sementes (alface, pepino, couve-flor, entre outras) em 

contato com uma amostra potencialmente tóxica para a planta, em diferentes 

concentrações durante 5 dias, e comparar a resposta com um controle, usualmente água 

limpa. A redução significativa do tamanho das raízes indica efeito fitotóxico. A partir 
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desses dados pode-se calcular a concentração de efeito não observado (CENO) e a 

concentração que causa 50% de efeito (CE50). 

Com esse teste, pode-se também avaliar amostras ambientais como corpos d´agua 

e efluentes. Em casos de águas contaminadas por esgoto doméstico pode-se observar o 

crescimento maior das raízes em relação ao controle. Isso geralmente ocorre devido à 

presença de excesso de nitrogênio e fósforo que servem de nutriente para as raízes 

(IDRC, 2000). 

Por meio da utilização do teste, pode-se demonstrar que a preservação da saúde 

dos organismos de um determinado ecossistema depende não apenas da ausência de um 

agente potencialmente tóxico, mas da obtenção das concentrações em que os agentes 

tóxicos podem ser liberados sem causar efeitos adversos aos seres vivos. 

Essa relação dose/concentração-resposta que forma a base da mais fundamental 

das percepções em toxicologia, há séculos antecipada pelo notável Paracelsus, constitui 

importante fase de avaliação de risco (AZEVEDO & CHASIN, 2003). Segundo 

Paracelsus, “todas as substâncias são tóxicas. Não há nenhuma que não seja tóxica. A 

dose estabelece a diferença entre um veneno e um medicamento” (FERNÍCOLA, 2007). 

Para definição de doses/concentrações de exposição seguras levam-se em conta as 

propriedades físico-químicas do agente, via de exposição, duração e freqüência de 

exposição, espécies testadas, características individuais e natureza da resposta do efeito 

tóxico que está sendo medido (AZEVEDO & CHASIN, 2003).  

Experimentos em ciências também podem ser abordados de forma 

interdisciplinar. Alguns conceitos das disciplinas de Matemática e Química podem ser 

úteis, na análise e melhor entendimento dos resultados obtidos. 
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 Segundo a Secretaria da Educação (2006), para que as atividades práticas tenham 

seu conteúdo ampliado e sejam reconhecidas como atividade pedagógica é necessário não 

apenas a execução de experimentos, mas também análise e interpretação dos dados com 

confecção de gráficos e tabelas. 

 

Objetivo 

 

Desenvolver um kit educacional para o ensino fundamental e médio utilizando o 

teste de toxicidade de alongamento de raiz de semente em germinação, visando construir 

conceitos básicos de toxicologia tais como toxicidade, sensibilidade e dose resposta. 

Objetivos específicos 

- Executar experimentos em laboratório com diferentes tipos de sementes e 

produtos potencialmente tóxicos; 

- Escolher as condições mais adequadas de experimento garantindo eficiência 

do teste e segurança para os alunos e professores; 

- Estruturar um kit que permita a fácil execução do experimento com instruções 

para os professores e alunos. 
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2. Material e Métodos 

 

2.1.1 Amostras teste 

 Dentre as possíveis amostras de fácil obtenção as quais os alunos estão 

usualmente em contato e que não oferecem riscos consideráveis durante o seu manuseio, 

testou-se Hipoclorito de sódio (água sanitária), detergente e Limpador Multiuso, todos 

encontrados comercialmente em mercados. 

 

2.1.2 Sementes 

 As espécies de sementes foram selecionadas devido à germinação rápida, o 

tamanho das raízes e sementes fotoblástica negativas ou indiferentes a luz para poderem 

ser incubadas no escuro, podendo ser obtidas na maioria das lojas de jardinagem.  As 

espécies testadas foram Alface (Lactuca sativa), Couve (Brassica pekinensis), Maxixe 

(Cucumis anguria), Mostarda (Brassica juncea), Abobrinha (Curcubita pepo) e Pepino 

(Cucumis sativus). 

 

2.2 Protocolo do teste de alongamento de sementes em germinação 

 

2.2.1 Materiais necessários: 

 - Caixa escura para armazenar e incubar as sementes, com aberturas para a 

circulação de ar; 

- Caneta tipo retro-projetor; 

- Papel de filtro cortado; 
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 - Régua; 

 - Pinça; 

 - Pipeta de 10mL; 

 - Placas de Petri de vidro ou descartáveis; 

 - Proveta ou frasco volumétrico; 

 - Sementes pequenas e de germinação rápida; 

 - Água Mineral não gaseificada (Controle e diluente); 

 - Amostras (Materiais de limpeza, amostras ambientais, corantes, entre outras). 

 

 

Figura 1: Material Básico para realização do teste de alongamento de raízes de sementes em 

germinação 

 

2.2.2 Teste de alongamento de raízes de sementes em germinação: 

No teste preparou-se um controle (água mineral) e de 3 a 5 diluições da amostra a 

ser analisada, novas diluições se tornaram necessárias devido a resposta da espécie a 

determinada amostra. Colocou-se nas placas de petri 2 folhas de papel de filtro 
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previamente recortadas no tamanho das placas. Acrescentou-se 5 mL de amostra ou 

controle por placa de petri com a pipeta de 10mL. Preparou-se 3 placas para cada 

dose/resposta. Foram dispostas de forma uniforme e espaçadas 10 sementes por placa 

(com exceção do pepino sendo colocados 6 sementes por placa). As placas preparadas 

foram acomodadas numa caixa fechada com abertura para circulação de ar e mantidas no 

escuro durante 5 dias, tempo suficiente para as sementes germinarem e as raízes 

crescerem. 

 Após os 5 dias de incubação, as placas com as sementes foram retiradas da caixa, 

e o comprimento da raiz de cada semente medido com o auxílio de uma régua. Os 

resultados foram anotados em planilhas apropriadas (anexo 3). 

 

 

Figura 2: Inibição da germinação das sementes após contato com solução de detergente nas 

concentrações de 12,5% e 6,25% 

 

 Calculou-se a média do comprimento das raízes que se desenvolveram em cada 

placa, anotando os resultados na planilha. A partir desses dados foram elaborados 
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gráficos com os valores das médias obtidos nas diferentes diluições, comparando as 

respostas para as diferentes sementes e nas diferentes concentrações testadas. Calculou-se 

o CE50, concentração efetiva capaz de provocar 50% de inibição, por interpolação na 

porção linear do gráfico comprimento da raiz x concentração. 

 Para melhor interpretação dos resultados, calculou-se com base no comprimento 

das raízes a % de inibição considerando o controle como 0% de inibição.  
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3. Resultados 

  
  

Segundo as orientações da EPA, as sementes não germinadas não foram 

contabilizadas no cálculo da média, levaram-se em conta os experimentos que tiveram 

mais de 80% de sementes do controle germinadas e apresentavam raízes que 

desenvolveram, pelo menos, 20 mm de comprimento (LIN & XING, 2007). O critério 

utilizado excluindo os experimentos onde não se observou crescimento maior que 20mm 

se mostrou questionável, pois a variação do crescimento de cada espécie varia conforme 

o tempo. Dessa forma, devem-se escolher sementes que tenham tempo semelhante de 

germinação. 

 As sementes de mostarda (Mostarda crespa, Brassica juncea) e de maxixe 

(Cucumis anguria) não atingiram o mínimo de 80% de sementes germinadas e a semente 

de abobrinha (Curcubita pepo) apresentou um crescimento muito grande das raízes 

dificultando a separação das raízes das diferentes sementes, sendo consideradas 

inadequadas para esse experimento. As sementes de alface (Lactuca sativa), couve 

(Brassica pekinensis) e pepino (Cucumis sativus) atingiram o mínimo de 80% de 

sementes germinadas e 20 mm de crescimento do controle.  

 O anexo 1 apresenta os dados brutos obtidos nesse trabalho.  

Os gráficos de 1 a 3 apresentam os resultados obtidos para cada uma das sementes 

para os 3 produtos testados. Já os gráficos 4 a 6 comparam a toxicidade de cada um dos 

produtos testados frente as 3 sementes. 

O cálculo do CE50 (%) foi derivado a partir da parte linear da curva dose 

resposta. O CE50 é a concentração em % de um produto capaz de inibir 50% do 

crescimento médio das raízes em relação ao controle. 
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Nos gráficos 1 a 3, apresentam-se os resultados comparando a resposta da mesma 

semente em relação as diferentes amostras testadas mostrando que cada produto tem uma 

toxicidade diferente, sendo o detergente o produto mais tóxico e o hipoclorito menos 

tóxico para couve e pepino. 

Através dos gráficos 4 a 6 referentes a relação da resposta das diferentes sementes 

ao mesmo produto de limpeza, pode-se observar que para o limpador multiuso as 3 

plantas reagem similarmente, no hipoclorito o alface é mais sensível que as outras 

espécies de plantas e no detergente o pepino apresenta menor sensibilidade. 

 

 

Gráfico 1: Média do comprimento das raízes de alface em contato com Limpador Multiuso, 

Detergente e Hipoclorito de sódio. 
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Gráfico 2: Média do comprimento das raízes de couve em contato com Limpador Multiuso, 

Detergente e Hipoclorito de sódio. 

 

 

Gráfico 3: Média do comprimento das raízes de pepino em contato com Limpador Multiuso, 

Detergente e Hipoclorito de sódio. 
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Nos gráficos 4 a 6, apresentam-se os resultados comparando as diferentes 

sementes em relação a uma determinada amostra testada. 

 

 

Gráfico 4: Média do comprimento das raízes de alface, couve e pepino em contato com Limpador 

Multiuso. 

 

Gráfico 5: Média do comprimento das raízes de alface, couve e pepino em contato com 

Detergente. 



 

 

15

 

Gráfico 6: Média do comprimento das raízes de alface, couve e pepino em contato com 

Hipoclorito de sódio. 

 

 A tabela 1 apresenta os valores de CE50 para todas as sementes e produtos 

testados. 

 

Tabela 1: Valores do CE50 da concentração (%) correspondente à metade da média do 

comprimento da raiz do controle. 

CE50 (concentração 
%) 

Detergente Limpador Multiuso Hipoclorito de 
sódio 

Alface 0,37 1,53 1,89 
Couve 0,60 1,96 4,25 
Pepino 0,74 1,55 5,42 
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4. Discussão 

 

O experimento se mostrou prático e visualmente didático, apresentando um 

padrão dentro dos diversos testes realizados. O material utilizado para o kit é de baixo 

custo, podendo ser substituído por material caseiro como copos e sementes regionais.  

Os diferentes ensaios se mostraram necessários para a obtenção da porção linear 

do gráfico para o cálculo do CE50, no mínimo 3 pontos, procurando-se o ponto mais 

próximo do controle negativo. Para tanto as diluições aplicadas foram baixas, porém o 

processo de diluição é bem simples, podendo ser facilmente aplicado com o auxilio do 

manual (anexo 3). 

No experimento utiliza-se o comprimento da radícula como parâmetro, podendo 

incluir no experimento a analise da germinação e comprimento do hipocótilo quando 

aplicado com alunos de maior faixa etária, possibilitando um estudo mais confiável e 

amplo. 

O experimento foi realizado com diferentes sementes em contato com diferentes 

amostras possibilitando a comparação entre os resultados com base nos conceitos básicos 

de toxicologia, como toxicidade, sensibilidade e dose-resposta. 

- Toxicidade: 

O detergente é dentre os 3 produtos de limpeza testados o mais tóxico para o 

alongamento das raízes, a partir da avaliação do CE50 (Tabela 1). Esse resultado é 

provavelmente devido à ação do surfactante presente no detergente, quebrando a tensão 

superficial da água, impedindo a semente de sair do seu estado de dormência ocorrendo 
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devido à pressão da água ao penetrar na semente, e a pouca penetração de água na planta 

impossibilitando o melhor desenvolvimento da radícula (raiz) e do hipocótilo (caule). 

- Sensibilidade: 

As diferentes sementes apresentam sensibilidades semelhantes em relação às 

diferentes amostras testadas, exceto o alface que foi relativamente mais sensível ao 

hipoclorito que as outras sementes (Gráfico 6). O alface apresentou alta sensibilidade, 

dificultando a determinação do CE50 e raízes menores e mais frágeis, podendo ser 

substituído por uma semente menos sensível, dentro dos critérios já citados. A semente 

mais resistente à quebra durante o manuseio foi a do pepino. 

Porém é importante ressaltar que é necessário a utilização de sementes de espécies 

diferentes para observação e discussão do conceito sensibilidade. 

- Dose Resposta: 

Todos os experimentos demonstraram claramente a relação concentração do 

agente e o efeito inibitório no crescimento das raízes (Gráficos 1 a 3). Fica claro que o 

efeito é concentração-dependente, sendo possível através de diluições sucessivas 

encontrar concentrações seguras de exposição. 

 

O presente estudo necessitaria de alguns testes complementares com diluições 

menores de cada produto para calcular o CENO (concentração onde não se observa efeito 

adverso).  

 

Foi desenvolvido um material complementar ao experimento a ser incluso no kit, 

dentre eles o texto de apoio ao professor com informações básicas sobre toxicologia, 

como conceitos de dose-resposta, suscetibilidade e agente tóxico, com exemplos práticos 
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do dia-a-dia e as diferentes aplicações toxicológicas (anexo 2). Outro material 

desenvolvido para complementar o kit foi o protocolo ilustrativo explicando como aplicar 

o teste e trabalhar com os resultados obtidos (anexo 3). 

O kit proposto nesse trabalho contém o material básico para aplicação do teste 

(item 2.2.1), o texto de apoio ao professor (anexo 2) e o manual com informações 

ilustrativas da realização, anotação e discussão do teste (anexo 3), dentro de uma caixa a 

ser desenvolvida nas próximas etapas do projeto. 

Com base nos resultados obtidos nesse trabalho, o kit poderá ser aplicado em um 

ou mais escolas piloto para comprovar, segundo metodologias educacionais, a 

importância e aplicabilidade desse kit no ensino Fundamental e Médio. Para isso é 

necessário a elaboração de projeto específico, com aprovação de Conselho de Ética em 

Pesquisa, conforme orientações do Conselho Nacional de Saúde atribuída a Resolução nº 

196 de 10 de Outubro de 1996. 

 Não foram realizados experimentos com amostras ambientais, como rios e 

córregos, porém segundo a literatura este ensaio pode ser realizado com qualquer amostra 

liquida, seja ela ambiental ou comercialmente adquirível, mas deve-se levar em conta o 

risco, especialmente microbiológico, a exposição dos alunos.  
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5. Conclusão 

 

O kit desenvolvido utilizando o teste de sementes em germinação se mostra 

prático e potencialmente eficiente para construir conceitos básicos de toxicologia no 

ensino fundamental e médio devido a sua relativa facilidade de preparo, uso de materiais 

de baixo custo, rápida resposta e visualmente didático. 

- Das sementes testadas, o alface, couve e pepino se mostraram mais eficientes.  

- Foram utilizados 3 produtos de limpeza, porém esse experimento permite testar 

qualquer amostra liquida levando-se em conta a periculosidade e forma correta e 

execução do experimento sem oferecer riscos aos alunos. 

 - As possíveis dificuldades apresentadas na execução do teste pelos alunos podem 

ser supridas pelo protocolo ilustrativo e o texto base de apoio ao professor, desenvolvidos 

durante o projeto.  

  A utilização deste kit educacional nas atividades de ciências poderá aumentar a 

percepção dos alunos sobre o real risco de substâncias tóxicas no ambiente, pois está 

sendo baseado em dados obtidos por eles próprios. 

  Portanto, sugere-se a validação deste kit educacional em escolas, para determinar, 

segundo métodos educacionais, verificando sua eficiência na construção de conceitos 

básicos de toxicologia. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1: Tabelas com o comprimento das raízes e as respectivas médias e desvio padrão 

das sementes de Alface, Couve e Pepino em contato com Detergente, Limpador Multiuso 

e Hipoclorito de sódio em concentrações seriadas.  

 

Tabela 2: Comprimento das raízes, médias e desvio padrão das sementes de alface em contato 

com água mineral (controle negativo), Limpador Multiuso, Hipoclorito de sódio e detergente em 

diferentes diluições. 

Comprimento das raízes (cm) 
Espécie Amostra Concentração 

Testada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

2,5 3,2 3,9 4,5 4 1,7 1,6 3,7 0,4 0,2 

4,3 4,1 4,4 1,1 1 3,7 1,2 2,5 0,2 0,2 

Controle 
Negativo 

(Água 
Mineral) 

0 

1,7 3,2 3,1 3,8 2,2 2,7 2,4 1,8 -  -  

2,5 1,37 

1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 - - 
1,0 1,2 1,0 1,2 0,8 0,9 1,0 0,7 - - 1,56 
0,8 0,7 0,6 0,8 1,1 1,0 0,5 0,6 0,2 0,1 

0,8 0,27 

0,3 0,3 0,1 - - - - - - - 
0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 - - 

Limpador 
Multiuso 
(Revel) 

3,12 
0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 -   -  -  - 

0,4 0,13 

1,4 1,0 1,3 1,0 1,1 1,5 1,1 1,2 0,4 - 
1,0 0,5 1,2 1,3 1,1 1,3 0,8 0,9 0,6 - 1,56 
1,2 1,0 1,1 0,9 1,3 0,7 0,5 0,7 0,3 - 

1,0 0,31 

1,3 0,7 0,8 0,7 1,0 0,6 1,2 0,7 0,8 0,5 
0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,4 0,7 3,12 
1,2 0,6 1,2 0,7 1,0 0,7 0,4 0,8 0,3 0,7 

0,8 0,24 

0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 
0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,6 6,25 
0,6 0,7 0,5 0,6 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 

0,4 0,16 

0,5 0,4 0,3 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 - - - 

Lactuta 
Sativa 
(Alface 
Itapuã 
401) 

Hipoclorito 
de sódio 
(Super 

Cândida) 

12,5 
0,5 0,4 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

0,4 0,17 

Comprimento das raízes (cm) 
Espécie Amostra Concentração 

Testada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 
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2,8 1,3 1,5 0,8 2,1 1,0 0,6 0,5 2,0 0,4 

2,2 1,4 1,5 3,2 3,3 2,7 2,5 1,0 0,5 0,2 

Controle 
Negativo 

(Água 
Mineral) 

0 

2,6 2,2 1,2 2,1 1,8 1,1 2,0 1,2 0,5 0,5 

1,6 0,87 

1,7 2,2 1,6 1,5 0,6 0,9 0,2 -  -  -  
2,2 1,4 1,3 1,5 1,5 2,1 0,6 0,1 - - 0,39 
1,9 1,3 1,5 1,7 2,9 2,2 1,0 1,1 0,5 - 

1,4 0,67 

1,6 1,0 1,1 1,2 1,1 0,2 1,0 0,3 0,4 - 
1,7 1,0 1,3 0,9 0,9 1,7 0,6 0,3 - - 0,78 
1,8 2,3 2,1 1,4 1,3 0,6 1,2 0,4 - - 

1,1 0,56 

1,0 0,8 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0,3 - - 
0,7 0,5 1,0 0,8 0,6 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 

Limpador 
Multiuso 
(Revel) 

1,56 
0,8 1,2 1,0 0,9 0,7 0,4 0,6 0,6     

0,6 0,28 

0,7 0,6 0,6 1,0 0,6 0,7 0,2 0,3 0,6  - 
0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,39 
0,6 0,4 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 

0,5 0,23 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 - 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,78 
0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

0,2 0,05 

0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

Lactuta 
Sativa 
(Alface 
Itapuã 
401) 

Detergente 
(Revel) 

1,56 
0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

0,2 0,06 

 

Tabela 3: Comprimento das raízes, médias e desvio padrão das sementes de couve chinesa em 

contato com água mineral (controle negativo), Detergente, Limpador Multiuso e Hipoclorito de 

sódio em diferentes diluições. 

Comprimento das raízes (cm) 
Espécie Amostra Concentração 

Testada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

4,3 4,7 3,4 2,7 2,7 3 7,2 8 3,1  -  

1,5 5,7 7,4 0,5 3,1 2,8 5,5 4,5 7,7 0,2 

Controle 
Negativo 

(Água 
Mineral) 

0 

2,6 5,1 2,1 3,9 7,8 5,1 4,3 1,2 1,4 - 

4,0 2,20 

0,4 0,4 0,4 0,4 0..2 0,2 0,2 - - - 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 - - 1,56 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 - 

0,3 0,06 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 - - 3,12 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

0,3 0,05 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,25 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

0,1 0,05 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Brassica 
pekinensis 

(couve 
chinesa 
Pe-Tsai) Detergente 

(Ypê) 

12,5 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

0,1 0,05 
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  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -   
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 -  
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 1,56 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

0,4 0,04 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 3,12 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

0,3 0,05 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 6,25 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

0,2 0,00 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Detergente 
(Revel) 

12,5 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

0,2 0,00 

3,3 2,4 3,0 4,1 2,8 3,1 3,5 4,5 2,5 1,5 
2,9 2,0 0,8 2,5 1,7 0,9 2,5 0,7 0,8 1,5 1,56 
1,7 5,0 4,0 2,9 2,5 2,9 1,1 1,3 0,1 0,1 

2,3 1,25 

1,0 1,4 1,4 0,9 1,3 0,7 1,1 1,3 0,6 0,8 
1,2 1,0 0,5 0,8 0,7 0,5 0,7 0,1 1,5 - 3,12 
0,7 1,2 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7 1,2 1,0 0,1 

0,9 0,35 

0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,1 
0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 6,25 
0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 0,2 0,2 - - 

0,4 0,15 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 - - - - 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 - - 

Limpador 
Multiuso 
(Revel) 

12,5 
0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 - -  -  -  

0,2 0,10 

3,6 4,2 2,5 1,5 5,0 5,8 2,5 6,0 1,6 6,5 
1,2 1,2 5,2 1,7 1,6 5,2 6,8 0,5 0,5 - 1,56 
3,7 7,1 9,0 4,6 3,3 2,3 0,9 4,0 4,0 4,1 

3,7 2,18 

1,4 2,2 1,5 1,4 3,5 2,9 1,7 1,5 0,3 - 
2,2 2,8 1,3 2,4 3,0 2,8 2,0 1,6 1,8 1,4 3,12 
3,4 2,5 3,0 1,5 2,3 2,5 2,4 1,3 3,8 3,2 

2,2 0,81 

1,7 1,9 0,7 1,8 1,0 0,3 1,1 1,1 1,4 - 
1,4 0,5 1,5 0,9 1,4 1,0 3,1 0,6 0,5 0,2 6,25 
2,0 1,4 1,6 1,7 0,3 1,2 0,3 0,1 - - 

1,1 0,68 

0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 
0,5 0,8 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 - - - 

 

Hipoclorito 
de sódio 
(Super 

Cândida) 

12,5 
0,7 0,3 0,7 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -  

0,4 0,19 

Comprimento das raízes (cm) 
Espécie Amostra Concentração 

Testada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

7,5 5,8 3,6 7,6 3,8 3,9 3,5 2,5 8,8 -  

5,4 3,4 3,7 5,2 5,1 2,2 2,2 4,3 0,1   - 

Controle 
Negativo 

(Água 
Mineral) 

0 

7,8 2,0 1,0 3,2 6,7 5,5 2,1 8,1 5,7 4,5 

4,5 2,20 

0,9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 -  
1,0 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 - 0,78 
0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 - 

0,5 0,15 

Brassica 
pekinensis 

(couve 
chinesa 
Pe-Tsai) Detergente 

(Revel) 

1,56 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,3 0,09 
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0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 -  
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

  

0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 - 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 - 

 

3,12 
0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

0,3 0,07 

4,7 4,0 3,0 2,6 3,7 2,7 3,6 2,5 4,2 0,2 
3,0 3,5 3,1 3,2 2,9 0,7 2,1 3,6 2,6 1,0 0,78 
3,7 3,0 3,8 3,4 3,2 2,1 1,7 2,1 - - 

2,9 1,03 

1,2 2,3 1,1 1,9 1,4 1,4 1,5 1,9 1,4 - 
1,2 1,6 1,3 2,4 2,1 1,4 1,8 1,2 1,2 1,4 1,56 
2,0 1,5 1,2 1,1 2,0 1,6 2,1 1,4 1,3 1,3 

1,6 0,37 

0,5 2,1 0,8 0,3 0,2 0,3 0,7 0,2 0,3 0,6 
1,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 

 

Limpador 
Multiuso 
(Revel) 

3,12 
2,2 0,4 0,5 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4  - 

0,6 0,47 

 

Tabela 4: Comprimento das raízes, médias e desvio padrão das sementes de pepino em contato 

com água mineral (controle negativo), Detergente, Limpador Multiuso e Hipoclorito de sódio em 

diferentes diluições. 

Comprimento das raízes (cm) Espécie Amostra Concentração 
Testada 1 2 3 4 5 6 Média Desvio 

8,9 4,2 6,8 9,6 9,5 7,8 

10,8 10,7 7,2 9,9 5,1 7,9 

Controle 
Negativo 

(Água 
Mineral) 

0 

9,1 7,1 7,7 7,2 4,7 9,8 

8,0 1,92 

4,6 6,8 6,6 8,0 6,0 5,3 
6,0 7,3 9,6 7,6 5,2 9,0 0,39 
6,5 7,4 8,5 6,4 5,3 5,8 

6,8 1,35 

3,5 1,2 1,3 1,5 1,1 0,8 
2,2 1,9 1,2 1,7 0,8 2,3 0,78 
0,7 0,8 2,7 3,0 4,0 1,5 

1,8 0,95 

1,3 0,6 0,5 0,7 0,7 0,5 
0,8 0,6 0,5 0,6 0,1 0,7 

Detergente 
(Revel) 

1,56 
0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

0,6 0,22 

6,0 4,3 10,3 3,4 8,7 7,8 
3,3 4,4 4,9 4,8 6,9 - 0,39 
10,1 11,7 11,4 9,5 10,8 8,5 

7,5 2,83 

2,3 7,3 7,2 7,5 6,5 4,7 
5,2 3,5 3,7 7,6 8,5 8,2 0,78 
7,3 7,3 4,5 3,6 7,5 2,9 

5,9 1,97 

7,2 7,0 4,2 7,2 4,7 7,4 
6,1 7,6 2,2 6,5 5,7 6,8 

Limpador 
Multiuso 
(Revel) 

1,56 
7,9 7,6 8,8 6,4 5,9 4,2 

6,3 1,57 

9,5 3,3 8,3 7,1 9,0 9,5 

Cucumis 
sativus 

(Pepino) 

Hipoclorito 
de sódio 

1,56 
7,1 8,2 6,3 5,8 6,7 5,4 

6,8 1,86 
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 8,0 4,3 8,2 3,6 5,2 7,5   
6,5 7,0 6,1 4,8 5,2 5,0 
6,9 4,3 5,6 5,9 5,8 3,6 3,12 
4,7 4,3 4,9 4,0 2,1 2,5 

5,0 1,33 

2,1 1,9 2,0 3,3 4,1 4,6 
2,4 3,3 4,2 3,6 3,3 3,1 6,25 
6,0 6,1 5,4 5,4 2,3 3,0 

3,7 1,33 

1,1 1,5 1,7 1,5 1,0 1,3 
1,0 1,5 1,0 1,4 1,9 1,4 12,5 
1,9 1,5 1,5 1,2 1,5 1,0 

1,5 0,28 

0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 - 
0,1 0,1 0,1 0,1 - - 

 (Super 
Cândida) 

25 
0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,6 

0,3 0,20 

Comprimento das raízes (cm) Espécie Amostra Concentração 
Testada 

1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
5,5 5,8 5,6 4,5 3,9 5,3 
5,8 6,3 5,4 2,7 6,1 5,7 

Controle 
Negativo 

(Água 
Mineral) 

0 
5,7 6,4 5,3 5,7 6,3 5,9 

5,4 0,89 

4,3 3,7 3,2 2,9 2,9   
3,8 3,9 3,6 2,9 2,8 2,9 0,78 
3 3 3,1 3,2 2,5 3,1 

3,2 0,46 

2,7 2,2 2 3,9 2,3 2 
3 1,5 1,9 1,7 1,6 0,5 1,56 

2,7 3 2,8 2 2,1 0,3 
2,1 0,84 

2,7 2,5 3,2 1,4 2,3 1,5 
2,9 1,6 2,5 0,8 2,3 0,8 

Cucumis 
sativus 

(Pepino) Limpador 
Multiuso 
(Revel) 

3,12 
3 2,6 2,4 1,3 1,5 1,5 

2,0 0,73 
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Anexo 2: Texto de apoio ao professor com conceitos básicos de toxicologia. 

 

Texto de apoio ao professor 

Conceitos básicos de toxicologia 

 

 Toxicologia é a ciência que estuda os efeitos adversos dos agentes químicos sobre 

organismos vivos. Esses estudos incluem o entendimento dos mecanismos de ação desses 

agentes bem como o cálculo da probabilidade de ocorrência de efeitos adversos de acordo 

com diferentes cenários de exposição. O cálculo dessa probabilidade é usualmente feito 

por um processo denominado avaliação de risco (Casarett & Doull, 2001).  

 Paracelsus (1493-1541), um médico europeu, já afirmava que tudo é tóxico 

dependendo da dose. O ação tóxica de um composto é dependente da dose, porém a 

toxicidade é intrínsica de cada agente tóxico. Costuma-se chamar de muito tóxico, aquilo 

que é capaz de causar a morte de animais de laboratório em doses muito baixas como 

0,00001 mg/Kg de peso corpóreo, como é o caso da toxina botulínica. Já o álcool etílico 

tem uma dose letal de 10.000 mg/kg sendo considerado então pouco tóxico. Porém os 

toxicologistas não se preocupam somente com a potência do agente tóxico, mas sim com 

a probabilidade de ocorrência do efeito, o qual depende da exposição. Portanto risco = 

dose x exposição. Se a dose for zero, ou não houver exposição, o risco do efeito adverso 

ocorrer é zero. O papel do toxicologista é encontrar um balanço entre os dois termos 

dessa equação de forma que o risco seja aceitável. 

 A exposição a um composto ou substância pode se dar por mais de uma via tais 

como oral, inalatória ou dérmica; ela varia quanto à duração e freqüência. Chamamos de 
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dose a quantidade que entra no organismo por uma dessas vias. Além disso, os indivíduos 

têm suscetibilidades diferentes, ou seja, reagem diferentemente quando expostos a mesma 

dose. 

 De acordo com Casarett & Doull (2001), a toxicologia inclui várias áreas distintas 

entre elas a Toxicologia clínica, forense, ambiental e regulatória. A toxicologia ambiental 

estuda o impacto dos poluentes químicos em organismos vivos incluindo o homem. A 

Ecotoxicologia é uma área da toxicologia ambiental que estuda especificamente os 

impactos das substâncias químicas na dinâmica de populações em um ecossistema. Os 

especialistas em toxicologia regulatória têm com a responsabilidade de decidir, com base 

em dados provenientes da toxicologia descritiva e mecanística, se uma droga ou agente 

químico possui risco suficientemente baixo para o uso declarado. Já a toxicologia 

regulatória ambiental estuda e ajuda a estabelecer valores de concentrações máximas 

permitidas (VMP) para agentes químicos na água, no solo e no ar, por meio dos 

princípios e abordagens da avaliação de risco. Para isso, é necessário estabelecer cenários 

genéricos de exposição de forma a proteger sempre as espécies mais sensíveis.  

 Os critérios de qualidade ambiental são definidos para cada um dos meios como 

ar, água e solo. Quando um critério de qualidade é citado na legislação, ele é denominado 

padrão de qualidade. Os critérios de qualidade de água são os valores máximos 

permitidos de cada substância química presente na água que garantem os usos 

pretendidos.  Os critérios de qualidade de água são definidos em função cada um dos seus 

usos. Para definição desses critérios são necessários dados oriundos de estudos 

toxicológicos bem como o estabelecimento de cenários de exposição apropriados. 

Exemplos de usos para os quais têm sido definidos critérios de qualidade: consumo 
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humano, irrigação, dessedentação de animais, recreação, proteção da vida aquática, 

aqüicultura. 
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Anexo 3: Manual com informações ilustrativas da realização, anotações e discussões do 

teste de alongamento de raiz com sementes e seus resultados. 
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