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INTRODU<;AO: A Agricultura modema tern se preocupado em atingir grandes indices de
produtividade, porem nao consegue responder com a mesma eficiencia aos impactos gerados, nem
trabalhar com a sustentabilidade de fonna ampla. A sustentabilidade significa coisas diferentes para
distintas pessoas, mas ha uma concordancia geral de que ela tern uma base ecol6gica (GLIESSMAN,
2001) que e praticada principalmente pelas comunidades mais pobres, cujo aporte de insumos e
reduzido e 0 ganho na produ9ao depende apenas do manejo dos recursos naturais disponiveis e do
conhecimento popular. Paralelamente a diversidade de recursos geneticos, 0 Brasil possui uma
diversidade de etnias, com forte influencia em nosso habito alimentar e cultural, em especial, no que
diz respeito ao uso de plantas medicinais e aromaticas (EMBRAPA, 2002), que pod em contribuir para
a descoberta de altemativas frente ao modelo convencional, somando saberes na contempla9ao do
processo agroecol6gico. Isso, instigada pela curiosidade e desejo de prop or altemativas ao tratamento
de sementes, estimulando a pesquisa na busca por respostas sobre 0 uso de extratos ~e plantas para tais
fins, tendo como linha 0 conhecimento empirico e cientifico. Nesse contexto, insere-se 0 chinchilho
(Tagetes minuta L.) que e uma planta medicinal com efeito antibi6tico, fungicida, inseticida e
aromlitico. Suas raizes liberam no solo substancias que destroem algumas especies de nemat6ides
prejudiciais it algumas culturas agricolas (LORENZI, 2002). Para 0 tratamento de sementes, as plantas
tern sido utilizadas de diversas formas, desde ela in natura ate utiliza9ao de 61eos para fins variados e
extratos alc061icos, porem devem ser procurados 0 uso de extratos que nao apresentem toxicologia e
in6cuo ao homem. Assim, 0 objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito do extrato alc06lico de
chinchilho sobre a germina9ao e 0 desenvolvimento de pHintulas de feijao.

MATERIAlS E METODOS: 0 experimento foi conduzido na Embrapa Clima Temperado,
localizada no municipio de Cap&o do Leao, RS, no Laboratorio de Sementes e de Bromatologia da
Esta9ao Terras Baixas. Foi observado odesenvolvimento de plantulas de feijao utilizando dois
substratos: papel germitest e vermiculita. 0 extrato de chinchilho foi preparado, segundo a
metodologia descrita por Olanda e Bevilaqua (2009). Foi feita a extra9ao do alcool do extrato por
meio de evaporador rotativo, em temperatura de 55°C sob 600 mmHg de pressao. 0 mesmo foi diluido
em agua destilada ate as concentra90es de 0,78%, 1,56%, 3,12% 6,24%, 12,5%, 25,0% e 50%, mais
uma testemunha. Foram embebidas 40 sementes em 40 mL de cada dilui9ao, em recipientes de gerbox.
As sementes ficaram em camara de germina9ao BOD a uma temperatura de 25°C, por 24 horas. 0
delineamento utilizado foi 0 inteiramente casualizado com quatro repeti90es. 0 papel foi previamente
umedecido com 2,5 vezes de seu peso com agua destilada. As repeti90es foram colocadas em
recipientes plasticos transparentes e cobertas com sacos phisticos tambem transparentes, que foram
levados para camara de gennina9ao BOD a temperatura de 25°C, segundo a Regra para Analise de
Sementes (BRASIL, 2009). No experimento com vermiculita foram utilizadas as concentra90es
0,78%, 1,56%,3,12 e 6,24% sob temperatura ambiente de 22°C. Cada bandeja recebeu 40 sementes
somando 4 repeti90es. A contagem foi feita aos nove dias e determinada a percentagem de
gennina9ao, sementes mortas, medi9ao da parte aerea e raiz das plantulas de feijao. As plantulas que
mediram menos de cinco em entre parte aerea e raiz foram consideradas anormais, por nao
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apresentaram crescimento ordenado capaz de Ihe proporcionar 0 desenvolvimento de uma planta
normal.

RESULTADOS E DISCUSSOES: 0 percentual de germina<;ao de sementes nas concentra<;oes 50%,
25%, 12,5% e 6,24% de extrato de chinchilho foi inferior a testemunha, diferindo significativamente e
apresentando um grande nllmero de sementes mortas. As concentra<;oes 3,12%, 1,56% e 0,78% nao
diferiram entre si nem em rela<;ao a testemunha, no entanto a concentra<;ao 1,56% mostrou-se superior,
segundo 0 padrao da analise utilizada, conforme nos mostra a Tabela 1. No tratamento em vermiculita
houve uma linearidade no percentual de germina<;ao, mantendo-se a 82,5%, porem, caindo para 67,5%
na concentra<;ao 6,24%, que diferiu das demais e da testemunha conforme a Tabela 1. No substrato
com papel foi observado que 0 desenvolvimento da parte aerea e crescimento de raizes das pliintulas
diminuiram a medida que aumentou a concentra<;ao do extrato, porem, em nenhuma das dosagens 0

desenvolvimento de raizes foi superior ao desenvolvimento da parte aerea, como mostra a Figura 2.
Entretanto, nao ocorreu 0 mesmo no substrato em vermiculita, pois em todas as doses 0

desenvolvimento das raizes superou 0 da parte aerea, conforme mostra a Figura 1. Os resultados
sugerem que 0 extrato de chinchilho reduz 0 crescimento de raizes, mesmo sob doses baixas.

Tabela 1. Percentagem de germina<;ao e
sementes mortas de feijao embebidas em
diferentes concentra<;oes do extrato de Tagetes
minuta, provindas de teste em papel germitest.

Substrato

I!I Cresdmento de
Parte Aerea

Cresdmento de
Raiz

25,0 15,0 c *~~~i'ilQ:m:__
*Nao foram feitos tratamentos nestas concentrayOes. .

Concentra~ao em (%)

Figura 1. Representa<;ao do desenvolvimento
de parte aerea e raiz de pliintulas de feijao sob
as diferentes concentra<;oes do extrato de
chinchilho em vermiculita.
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Figura 2. Desenvolvimento de parte aerea e raiz de pliintulas de feijao sob as diferentes concentra<;oes
do extrato de chinchilho em papel germitest.



CONCLUSOES: Com base nas analises dos dados pode-se concluir que 0 extrato de Tagetes minuta,
quando utilizado sob baixas concentra<;oes tern efeito bene fico sobre a germina<;ao, podendo ser urn
mantenedor da capacidade de germina<;ao ou ate mesmo proporcionar as condi<;oes necessarias para os
processos bioquimicos, desde 0 momento de embebi<;ao da semente ate a emergencia da radkula.
Porem, em altas concentra<;oes, tem efeito t6xico sobre 0 desenvolvimento de plantulas de feijao,
inibindo 0 crescimento de parte aerea e raiz.
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