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RESUMO 

Polygala sellowiana é uma espécie nativa dos campos do Planalto 
Meridional Sul que apresenta potencial medicinal. O objetivo deste 

trabalho foi estudar aspectos morfohistológicos, qualidade fisiológica e 
perfil de poliaminas de sementes de P. sellowiana visando gerar 

subsídios para a propagação e conservação desta espécie. As sementes 
foram coletadas em Rancho Queimado/SC. Após a coleta, foi 
determinado peso de mil sementes, rendimento de sementes por 

infrutescência, viabilidade visual e teste do tetrazólio. As sementes 
foram submetidas aos testes de germinação e quebra de dormência, no 
qual foram avaliados os efeitos do ácido giberélico 500 μM (GA3), da 

alternância de temperaturas (10/18°C, com fotoperíodo de 12 horas 
coincidindo com a temperatura mais alta) e estratificação (5±2ºC por 20 
e 40 dias no escuro). Para a análise morfohistológica utilizou-se 

sementes com e sem tegumento, maturas e germinadas, que foram 
analisadas em Microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura. 

Foi realizada a quantificação de poliaminas (PAs) durante a germinação 
das sementes. Sementes maturas de P. sellowiana apresentam 
tegumento recoberto por densa camada de tricomas unisseriados, 

apêndice bilobado e elaiossomo localizados na região basal. As análises 
histológicas evidenciaram que a semente de P. sellowiana é constituída 
por tegumento, endosperma e embrião. Tegumento com cutícula, células 

paliçádicas e parênquima lacunoso constituído de substâncias 
polifenólicas. O endosperma carnoso que recobre todo o embrião é 

formado por 2-6 camadas de células com reserva proteica. O embrião é 
contínuo linear, com dois cotilédones, região meristemática apical 
caulinar e radicular interligado pela presença de procâmbio com 

presença de proteínas, evidenciadas pela coloração CBB. Cada 
inflorescência apresenta média de 20 sementes maturas. O teste do 
tetrazólio e a viabilidade visual indicaram 86% e 88% de sementes 

viáveis, respectivamente. As sementes de P. sellowiana apresentaram 
conteúdo de água de 11 g H2O•g-1 DW. A curva de embebição 

demonstrou um padrão trifásico nas sementes tratadas com GA3, o 
tratamento com H2O não chegou a fase III, por não ocorrer a 
germinação. O tratamento com GA3 afetou significativamente a 

germinação das sementes de P. sellowiana, com uma porcentagem de 
germinação de 88,7% nas sementes provenientes do tratamento sem 
estratificação. Sementes estratificadas a 4°C por 20 dias e 40 dias e com 

GA3 apresentaram uma porcentagem de germinação de 86,7% e 83,3%, 



respectivamente. Da mesma forma na presença de GA3, o tratamento de 

alternância de temperaturas apresentou uma taxa de germinação de 
75,33%. Todos os tratamentos com H2O apresentaram baixos valores de 

germinação, com média de 1,0%. Os valores médios de IVG na presença 
de GA3 também foram significativamente superiores (1,46) quando 
comparados à ausência deste fator (0,01). Foi observado que a 

germinação das sementes se dá pela ruptura do tegumento e, após 
protrusão da radícula na região basal da semente, o consumo de reservas 
se inicia pela mesma região. Na semente germinada há um aumento na 

vascularização do embrião e observa-se uma deposição de amiloplastos 
na ponta da radícula. Putrescina (Put), cadaverina (Cad), espermidina 

(Spd) e espermina (Spm) foram as poliaminas (PAs) observadas nas 
diferentes fases de germinação. A Spd foi a PA observada com maior 
concentração na semente matura (26,61 µg.g-1 MF), o conteúdo de Spm 

reduziu a partir da semente matura (14,57 µg.g-1 MF) seguindo nas 
diferentes fases da germinação. Estes são os primeiros dados gerados 
sobre sementes desta espécie e estabeleceram as condições básicas e 

iniciais para o uso e propagação desta espécie nativa com potencial 
medicinal. 

 

Palavras-chave: Polygalaceae, Polygala sabulosa, ácido 
giberélico, dormência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Polygala sellowiana is a native species to the South Plateau field that 
has medicinal potential. The objective of this work was to study 

morphological characteristics, physiological quality and polyamines 
profile of P. sellowiana seeds in order to generate subsidies for the 

propagation and conservation of this species. The seeds were collected 
in Rancho Queimado / SC. After the collection, a thousand seeds 
weight, seed yield by infructescence, visual viability and tetrazolium test 

were determined. The seeds were submitted to the germination and 
dormancy breakage tests, in which the effects of gibberellic acid 500 
μM (GA3), temperature alternation (10/18 °C, with photoperiod of 12 

hours coinciding with the highest temperature) and stratification (5 ± 
2ºC for 20 and 40 days in the dark). For the morphological analysis, 
seeds with and without tegument, mature and germinated, were analyzed 

in light microscopy and scanning electron microscopy. Polyamines 
(PAs) were quantified during seed germination. P. sellowiana mature 

seeds have shown tegument covered by dense layer of uniseriate 
trichomes, bilobed appendix and elaiossome located in the basal region. 
Histological analysis showed that the seed of P. sellowiana is composed 

of tegument, endosperm and embryo. Tegument with cuticle, palisade 
cells and lacunar parenchyma consisting of polyphenolic substances. 
The fleshy endosperm covering the entire embryo consists of 2-6 layers 

of cells with protein reserve. The embryo is linear continuous, with two 
cotyledons, apical and root meristem region interconnected by the 

presence of procambium with presence of proteins, evidenced by CBB 
staining. Each inflorescence presents an average of 20 mature seeds. The 
tetrazolium test and visual viability indicated 86% and 88% of viable 

seeds, respectively. The seeds of P. sellowiana presented water content 
of 11% g H2O•g-1 dw. The imbibition curve showed a three-phase 
pattern in seeds treated with GA3, treatment with H2O did not reach 

phase III, because germination did not occur. The treatment with GA3 
significantly affected seed germination of   P. sellowiana, with a 

germination percentage of 88.7% in the seeds from the treatment 
without stratification. Seeds stratified at 4 °C for 20 days and 40 days 
and with GA3 presented a germination percentage of 86.7% and 83.3%, 

respectively. Similarly in the presence of GA3, the temperature 
alternating treatment had a germination rate of 75.33%. All treatments 
with H2O presented low germination values with a mean of 1.0%. The 

mean values of IVG in the presence of GA3 were also significantly 



higher (1.46) when compared to the absence of this factor (0.01). It was 

observed that seed germination occurs by tegument rupture and, after 
protrusion of the radicle in the basal region of the seed, the consumption 

of reserves starts from the same region. In the germinated seed, there is 
an increase in the vascularization of the embryo and a deposition of 
amiloplasts in the tip of the radicle is observed. Putrescin (Put), 

cadaverine (Cad), spermidine (Spd) and spermine (Spm) were the 
polyamines (PAs) observed in the different stages of germination. The 
Spd was the PA observed with the highest concentration in the mature 

seed (26.61 μg.g-1 MF), the Spm content reduced from the mature seed 
(14.57 μg.g-1 MF) following the different stages of germination. These 

are the first data generated on seeds of this species and established the 
basic and initial conditions for the use and propagation of this native 
species with medicinal potential. 

 

Key-words: Polygalaceae, Polygala sabulosa, gibberelic acid, 
dormancy.   
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1. Introdução Justificativa 

 

Polygala sellowiana A.St.-Hil. & Moq. é uma planta da família 

Polygalaceae, endêmica das zonas de campo do planalto meridional 
brasileiro. Assim como outras espécies da mesma família, P. sellowiana 
apresenta uso e importância medicinal (Duarte, 2007; Borges et al., 

2014) e, portanto, potencial de uso como fitoterápico. Considerando que 
a produção de fitoquímicos, na planta como um todo pode ser afetada 
por diversos fatores como altitude, temperatura e composição do solo 

(Rieger et al., 2008; Simões, 2003; Li, et al. 2012), exige-se uma 
padronização do material vegetal para um maior controle destas 

influências e posterior extração dos componentes bioativos de interesse 
(Pferschy –Wenzig & Bauer, 2015; Kunle et al., 2012). Alguns 
metabólitos secundários de interesse farmacológico já foram estudados 

para o gênero Polygala. Dentre eles destacam-se as saponinas, 
cumarinas, lignanas, flavonóides e esteróides (Cristiano et al., 2003) 
podendo apresentar efeitos do tipo ansiolítico, hipnosedativo e 

anticonvulsivante (Duarte, 2007). 
A semente é a principal unidade de propagação de diversas 

espécies, sendo um estágio essencial no ciclo de vida da planta para 
garantir sua sobrevivência como espécie (Bentsink & Koornneef, 2008). 
Os estudos que envolvem morfologia e fisiologia das sementes são 

essenciais para compreender o padrão de distribuição sazonal e espacial 
das plantas (Imbert, 2002). A análise da qualidade fisiológica de 
sementes tem sido um dos aspectos mais estudados, uma vez que as 

mudanças degenerativas de origem bioquímica, fisiológica e estrutural 
podem interferir na germinação e desenvolvimento da planta (Binotti et 
al., 2008).  

A germinação se inicia com a absorção de água pela semente, e 
finaliza com a protrusão da radícula embrionária, através dos tecidos 

que a circundam (Bewley et al., 2001). A finalização da germinação 
depende da expansão embrionária, principalmente devido ao 
alongamento celular, impulsionado pela absorção de água (Bentsink et 

al., 2007). No entanto, muitas sementes apresentam dormência, que é a 
incapacidade de germinar mesmo em condições favoráveis para sua 
ocorrência. Muitas espécies de plantas possuem semente caracterizadas 

dormentes inclusive Arabidopsis thaliana, planta modelo para diversos 
estudos com espécies vegetais. Esta dormência pode ser controlada por 
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diversos fatores ambientais como luz, temperatura ou tempo de 
armazenamento, isto serve também como uma maneira de controlar a 
germinação precoce (Bentsink & Koornneef, 2008). Estudos que visam 

aprimorar conhecimentos sobre o desenvolvimento da semente e a sua 
composição química são passos essenciais para garantir o 

estabelecimento de estratégias de uso e conservação de sementes 
(Nambara & Nonogaki, 2012). 

Mesmo sendo uma espécie nativa com potencial medicinal já 

comprovado, P. sellowiana ainda é pouco utilizada e explorada 
economicamente. Ainda não há estudos sobre a propagação e cultivo da 
espécie, os quais poderiam fornecer matéria-prima vegetal mais 

padronizada e homogênea para extração de compostos bioativos. Estes 
resultados permitem a compreensão dos aspectos fisiológicos das 
sementes desta espécie, podendo contribuir para sua cadeia produtiva e 

uso como planta medicinal. 
 

2. Revisão Bibliográfica  

 

2.1. Polygala sellowiana A. St.-Hil. & Moq. 

A família Polygalaceae compreende 19 gêneros, cerca de 1.300 
espécies e apresenta distribuição cosmopolita, ocorrendo 
predominantemente em regiões tropicais e temperadas (Lüdtke, 2008). 

No Brasil foram relatados oito gêneros, tais como, Acanthocladus 
Klotzschex Hassk., Barnhartia Gleason, Bredemeyera Willd., 
Diclidanthera Mart., Monnina Ruiz & Pav., Moutabea Aublet, Polygala 

e Securidaca L. (Lüdtke et al., 2013). Estes gêneros ocorrem em 
praticamente todas as formações vegetais do país, o que faz desta 
família um objeto de pesquisa adequado e interessante para estudos 

comparados entre as distintas formações vegetais brasileiras (Aguiar, 
2008). Existe também um grande interesse nesta família devido à sua 

importância medicinal, que ainda é economicamente pouco explorada. 
Dentre as espécies com potencial medicinal pode-se destacar Polygala 
sellowiana A. St.-Hil. & Moq. (Fig. 1), conhecida popularmente como 

“timuto-pinheirinho” e anteriormente a Pastore (2014) por Polygala 
sabulosa Bennett. As plantas do gênero Polygala são bastante utilizadas 
na medicina alternativa, para fins anestésicos de uso tópico, no 

tratamento de desordens do fígado e dos rins (Soldi et al., 2012 e Borges 
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et al., 2014). A quimiossistemática do gênero Polygala é atribuída à 
presença de xantonas.  

 
 Figura 1. Planta de Polygala sellowiana. Serra da Boa Vista, Rancho 

Queimado/SC. 

 
O odor característico da raiz das plantas de Polygala é oriundo 

das altas concentrações de salicilato de metila. Este constituinte é 
largamente utilizado no tratamento de dores, principalmente dores 

musculares. Este composto e seus derivados são conhecidos pela sua 
ação anti-inflamatória, sendo encontrados em muitas formulações 
farmacêuticas) (Rocha et al., 2012). 

P. sellowiana é uma erva perene, higrófita e heliófita, endêmica 
da zona de campos do Planalto Meridional, onde apresenta vasta e 
expressiva dispersão (Wurdack & Smith, 1971). Atualmente a espécie 

ocorre nos estados de Minas gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul (Lüdtke et al., 2013). A planta é encontrada 
preferencialmente em locais úmidos, brejos, turfeiras, campos 

graminosos e menos frequentemente ocorre em solos rasos, secos e 
rochosos (Wurdack & Smith, 1971; Lüdtke et al., 2013). A região de 

ocorrência de P. sellowiana, no Sul do Brasil, se caracteriza como de 
clima temperado úmido, com temperaturas que variam de 10 a 27°C 
(Almeida, 2009). A espécie possui inflorescências do tipo rácemo, 
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frutos do tipo cápsula e sementes púberulas. As sementes variam o seu 
tamanho de 1,2 a 2,2 mm, tem apêndice membranáceo bilobado e 
presença de elaiossomo, que auxilia na dispersão das sementes por 

formigas (Wurdack & Smith, 1971; Lüdtke, 2008).  
 

2.2. Qualidade fisiológica de sementes 
As sementes de angiospermas são compostas por embrião, tecido 

de reserva (perisperma ou endosperma) e tegumento (Bewley et al., 

2013). As reservas podem funcionar como fonte de energia para manter 
processos metabólicos e/ou formação dos tecidos vegetais durante a 
germinação ou constituir posteriormente a plântula. Em geral, os 

compostos de reserva acumulados nas sementes podem servir aos dois 
fins, pois os compostos de carbono normalmente acumulados em 
sementes podem ser utilizados tanto para fins energéticos quanto 

estruturais (Ferreira e Borghetti, 2004). Carboidratos e lipídeos, são 
importantes fontes de carbono, enquanto as proteínas são fonte de 

nitrogênio e enxofre, indispensáveis para a síntese de novas proteínas, 
enzimas, ácidos nucléicos e compostos do metabolismo secundário, 
podendo agir como proteção contra patógenos ou dessecação 

(Buckeridge, 2004).  
Ao final do processo de desenvolvimento, a semente é 

caracterizada pelo acúmulo de matéria seca e o baixo teor de umidade 

que ocorrem como resultado de alterações morfológicas, fisiológicas e 
bioquímicas desde a fertilização até o processo de separação da planta-

mãe (Brancalion & Marcos Filho, 2008). Neste momento, a taxa de 
deterioração da semente chega ao mínimo, podendo coincidir, ou não, 
com a máxima qualidade fisiológica, ou seja, máximo valor de 

germinação e vigor. A qualidade fisiológica pode ser definida pela 
capacidade de desempenhar funções vitais, através de análises de vigor e 
viabilidade, que indicam que estas sementes estão aptas a se manter em 

condições de campo (Popinigis, 1977). Cada semente em um lote pode 
estar num estado fisiológico ligeiramente diferente. Isto depende de 

fatores como as condições climáticas de maturação do fruto, localização 
do fruto na árvore, o número de sementes no fruto, localização das 
sementes no interior da cavidade carpelar, condições de armazenamento 

de sementes, entre outros (Carvalho & Nakagawa, 2012; Lewak, 2011).  
Os estudos que abordam os aspectos morfofisiológicos de 

sementes contribuem para a ampliação do conhecimento dos estágios 

iniciais do desenvolvimento vegetal, identificação de reservas e 
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descrição de estruturas internas e externas. Estes estudos podem permitir 
estimar as influências dos fatores bióticos e abióticos envolvidos no 
processo da germinação, assim como, avaliar métodos de superação de 

dormência e verificar o efeito do processamento e armazenamento sobre 
a qualidade de sementes (Baskin & Baskin, 2014).  

A germinação, o teor de água, matéria seca e os compostos de 
reserva são parâmetros que sofrem alterações e estão diretamente 
relacionados ao estádio de desenvolvimento da semente, ao processo de 

germinação e as condições do ambiente (Piña-Rodrigues et al., 2004). 
Testes de vigor e viabilidade os quais relacionam os aspectos acima 
mencionados são fundamentais para monitorar a qualidade fisiológica da 

semente e assim determinar o ponto de colheita, armazenamento e 
germinação (Brasil, 2009; Carvalho e Nakagawa, 2012).  

O processo de germinação inicia-se com a reativação do 

metabolismo a partir da entrada de água na semente, a embebição, que 
comumente segue um padrão trifásico (Bewley et al., 2013). A fase I é 

caracterizada por uma rápida absorção de água seguida pela posterior 
redução na absorção de água iniciando a fase II (Bewley et al., 2013). 
Na fase II, ocorre uma série de modificações metabólicas o que leva à 

fase III, ou seja, na protusão radicular, o momento em que a germinação 
se completa (De Castro et al., 2004). Em Polygalaceae estes estudos são 
escassos e não há registro na literatura da fisiologia do desenvolvimento 

e germinação de sementes de P. sellowiana.  
 

2.3. Dormência 
A dormência em sementes é dependente de uma ampla gama de 

fatores (temperatura, luz/escuro, CO2) os quais estão diretamente 

relacionados à história evolutiva e ecologia da germinação de cada 
espécie (Bewley et al., 2013; Baskin & Baskin, 2014). Quando a 
germinação de sementes não ocorre em condições ideais 

(disponibilidade de água, temperatura e condições atmosféricas 
adequadas), estas são consideradas dormentes (Cardoso, 2008). Segundo 

Baskin & Baskin (2014) a dormência em sementes pode ser do tipo 
exógena ou endógena, sendo que ambas se subdividem em diferentes 
classes.  

A dormência exógena pode ser causada pela impermeabilidade do 
tegumento ou envoltórios do fruto (extraembrionária). É subdivida em 
dormência física e química, sendo que a primeira se caracteriza pela 

impermeabilização dos envoltórios da semente, impedindo a difusão de 
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água ao embrião, como em espécies do gênero Adansonia, onde é 
necessária uma escarificação da semente para a protusão do embrião 
(Razanameharizaka et al., 2006). Resistência ou impermeabilidade dos 

envoltórios à difusão de água ou gases, ao embrião, e resistência 
mecânica são prováveis maneiras de manter a dormência exógena 

(Cardoso, 2004). A dormência química se caracteriza pela presença de 
inibidores químicos provenientes do tegumento da semente ou do fruto. 
Em sementes de Rubus sp. Este tipo de dormência ocorre juntamente 

com a dormência física, restringindo sua germinação devido à estrutura 
do tegumento e pela presença de flavonóides em sua composição 
química (Wada et al., 2011).  

A dormência endógena está relacionada a um possível bloqueio 
no embrião, podendo também envolver tecidos extraembrionários, se 
subdividindo em: dormência fisiológica, onde há uma inibição 

controlada pelo embrião e que se estende aos tecidos adjacentes a ele 
(Cardoso, 2004). Pawlowski (2009) identifica este tipo de dormência em 

Acer platanoides, considerando que suas sementes só germinam após 
estratificação a frio (3°C por 15 semanas), período suficiente para 
quebra de sua dormência. A dormência morfológica, outro tipo de 

dormência endógena, ocorre quando o embrião é subdesenvolvido ou 
indiferenciado (Baskin & Baskin, 2014) e acontece em Malus 
domestica. Sementes de maçã tem dormência morfológica, que pode ser 

quebrada com tratamento a frio (estratificação), por tratamentos 
hormonais e pode também ser afetada pela luz (Lewak, 2011); A união 

das dormências fisiológica e morfológica, a dormência morfofisiológica, 
é comum em espécies pertencentes à família Apiaceae e Liliaceae 
(Vivian et al., 2008). Em sementes de Symphoricarpos orbiculatus 

(possuem dormência morfofisiológica), submetidas a alternâncias de 
temperaturas, a estratificação a frio foi eficaz na quebra de dormência 
apenas após as sementes serem expostas a um período de temperaturas 

quentes (Hidayati et al., 2001).  
O balanço entre vários fitormônios (principalmente, giberelinas, 

etileno e ABA), inibidores químicos, resistência dos envoltórios e 
potencial de crescimento do embrião podem ser mecanismos prováveis 
que promovem o alívio da dormência e a indução da germinação 

(Cardoso, 2004; Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006). A dormência 
pode agir como aliada para a semente, sendo importante para sua 
dispersão, desenvolvimento do embrião e ainda pode inibir a 

germinação em condições desfavoráveis ao desenvolvimento da plântula 
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(Taiz & Zeiger, 2009). Em espécies dormentes de clima temperado, as 
sementes permanecem no solo durante todo inverno, fazendo com que, 
gradualmente, a dormência seja quebrada possibilitando sua germinação 

na primavera, quando as condições se tornam ideais (Bewley et al., 
2013).  

Segundo Finch-Savage & Leubner-Metzger (2006) o controle da 
dormência fisiológica depende, em grande parte, do balanço endógeno 
de ácido abscísico (ABA) e giberelinas (GA), um equilíbrio entre a 

síntese e catabolismo destes hormônios que estabelece um controle 
direto para vias de sinalização que regulam a dormência e germinação. 
A sinalização e síntese de ABA mantem o estado de dormência e a 

síntese e sinalização de GA assinalam a transição para a germinação. 
Baixas temperaturas podem regular positivamente a síntese de ABA, 
fazendo com que a semente se mantenha dormente durante este período. 

Com o decréscimo das temperaturas os níveis de ABA diminuem ao 
mesmo tempo em que os níveis de GA aumentam, favorecendo a 

germinação (Lado et al., 2016; Finkelstein et al., 2008, Bewley et al., 
2013).  

Em Polygalaceae foram reportados alguns estudos de dormência 

das sementes. Wilgen & Forsyth (1992) relataram dormência em 
sementes de Polygala bracteolata encontradas em bancos de semente de 
mais de 42 anos na África. Sementes de P. lutea e P. ambigua também 

foram encontradas vivas em bancos de sementes naturais de vários anos 
(Holm, 1929). Mattana et al. (2010) sugeriam que sementes de P. 

sardoa e P. sinisica apresentavam dormência fisiológica, mas 
confirmaram, com testes de germinação, que apenas a última apresenta 
esta dormência.   

Estudos sobre sementes de P. sellowiana ainda são incipientes, 
mas já propõem a existência de dormência fisiológica em sementes desta 
espécie (Costa, 2015 -dados não publicados).  

2.4.  Poliaminas 
 As poliaminas (PAs) são moléculas alifáticas de baixo peso 

molecular, com dois ou mais grupos amino. Essas moléculas participam 
de vários processos essenciais para o crescimento e desenvolvimento 
das plantas, tais como, controle da divisão e diferenciação celular, 

regulação da expressão gênica, floração, germinação, embriogênese 
somática e zigótica (Silveira et al., 2006; Santa-Catarina et al., 2006; 
Steiner et al., 2007; Pieruzzi et al., 2011). As principais PAs presentes 

nas plantas são a putrescina (Put), espermidina (Spd) e espermina (Spm) 



28 

 

(Bouchereau et al., 1999; Takahashi & Kakehi 2010). Contudo, em 
sementes de algumas espécies também pode ser encontrada a 
Cadaverina (Cad), como é o caso de Brassica rapa (Puga-Hermida et 

al., 2006).  
Diversos estudos têm relatado os efeitos fisiológicos das PAs, 

considerando-se não apenas os seus conteúdos individuais, mas também 
as combinações entre elas. Trabalhos associam a relação Put: (Spm + 
Spd) com o desenvolvimento embrionário e germinação (Silveira et al., 

2004; Dias et al., 2009). Durante o desenvolvimento embrionário e a 
germinação de sementes, os níveis de PAs são considerados 
importantes, pois mostram-se como ativadoras da síntese de proteínas 

no início da germinação (Silveira et al., 2004; Dias et al., 2009; Pieruzzi 
et al., 2011).  

 Os níveis de PAs totais e a razão entre PAs [Put/(Spd+Spm)] 

variam entre as espécies vegetais, órgãos, tecidos e durante os estádios 
de desenvolvimento (Kuznetsov et al., 2007). Estudos com plântulas de 

Arabidopsis demostraram que o conteúdo de PAs livres e conjugadas 
são maiores no início da germinação, durante o período de embebição, e 
decrescem quando há protrusão da radícula (Puga-Hermida et al., 2006). 

No estudo de Pieruzzi et al. (2011), foi sugerido que Spm e Spd 
poderiam desempenhar um papel importante no processo de germinação 
de sementes de Ocotea odorifera e A. angustifolia, uma vez que os 

conteúdos destas PAs aumentaram durante a germinação. Em contraste 
foi sugerido que a Put não participa deste processo, uma vez que o 

conteúdo endógeno desta não se alterou.  
A relação de PAs com a dormência em sementes foi relatada para 

Malus domestica, onde a síntese e acumulo de PAs específicas, 

juntamente com a geração de óxido nítrico, foram responsáveis pela a 
quebra de dormência do embrião e a transição para o estágio de 
germinação (Krasuska et al., 2017). Se opondo a isto, a embebição do 

embrião ou a estratificação das sementes na presença de Spm resultaram 
na manutenção da dormência nesta espécie (Krasuska et al., 2014).  

  
 

3. Objetivos 

3.1.  Objetivo Geral 
Estudar aspectos bioquímicos, morfohistológicos e da qualidade 

fisiológica, de sementes de P. sellowiana visando gerar subsídios para a 
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propagação e a possível conservação desta espécie nativa com potencial 
medicinal. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar as condições ideais germinação das sementes de P. 
sellowiana; 

 Avaliar a qualidade fisiológica e a dinâmica de germinação das 
sementes de P. sellowiana por meio de testes de vigor e 

viabilidade. 

 Caracterizar a morfohistologia das sementes e o início da 
germinação de P. sellowiana. 

 Caracterizar a dormência presente em sementes de P. 
sellowiana. 

 Quantificar poliaminas presentes em sementes maturas e 
durante a germinação de sementes de P. sellowiana.  

 

4. Material e Métodos 

4.1. Coleta e beneficiamento das sementes 

As coletas das sementes foram realizadas no alto da Serra da Boa 
Vista, no município de Rancho Queimado (27°40'54.2" de latitude sul e 

49°09'05.1" de longitude oeste), Santa Catarina, Brasil nos meses de 
novembro e dezembro de 2016 (durante o período de floração da 
espécie). Um espécime foi herborizado, identificado e armazenado no 

herbário Flor (UFSC) sob o número de registro FLOR 60993. 
Após coletadas, as infrutescências permaneceram expostas em 

bandejas plásticas a temperatura ambiente até a deiscência das sementes, 

as quais foram isoladas manualmente dos frutos. As sementes foram 
submetidas às avaliações histológicas, fisiológicas e bioquímicas. O 
peso de mil sementes foi obtido a partir da contagem ao acaso de dez 

repetições de 100 sementes e em seguida pesadas em balança de 
precisão (Brasil, 2009). 

Ainda durante a coleta foram recolhidas 50 inflorescências as 
quais foram armazenadas, individualmente em sacos, para posterior 
contagem da quantidade de sementes maturas por infrutescência. 

 

4.2. Teste do Tetrazólio 
Para o teste do tetrazólio foram utilizadas quatro amostras de 25 

sementes embebidas em água destilada durante 8,5 horas. Após este 
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procedimento, estas sementes tiveram seu tegumento rompido com 
auxílio de pinça (Costa, 2015). Em seguida as amostras foram imersas 
em solução de Cloreto de 2,3,5 Trifenil Tetrazólio 0,1% (TTC) a 25°C 

por 1 hora (Oliveira et al., 2009). As sementes foram classificadas em 
viáveis ou inviáveis de acordo com a coloração e aspecto dos tecidos, 

extensão dos danos, e pela localização destas colorações em relação às 
áreas essenciais ao crescimento (Brasil, 2009). Adicionalmente, quatro 
repetições de 25 sementes foram abertas e analisadas sob 

estereomicroscópio quanto a presença e integridade dos tecidos. As 
avaliações foram realizadas e registradas com estereomicroscópio Leica 
EZ4D (Wetzlar, Alemanha).  

 

4.3. Conteúdo de água na semente 
O conteúdo de água da semente foi determinado 

gravimetricamente em 6 repetições de 100 sementes por secagem em 
estufa a 103±2ºC por 24 horas (Brasil, 2009). O conteúdo de água foi 

expresso em peso seco (g H2O · g
-1

 DW) (Sun, 2002). 

4.4. Curva de embebição 
Para determinar a curva de embebição, foram realizados dois 

tratamentos, ambos com seis repetições de 30 sementes cada, que foram 
distribuídas em placas de Petri de 90 mm, sobre papel germitest 
umedecido. No primeiro tratamento as sementes foram umedecidas com 

água destilada (H2O) e no segundo, com solução de 500 µM de ácido 
giberélico (GA3). As placas foram acondicionadas em estufas tipo BOD, 

a temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 horas. Para a determinação 
do incremento de massa utilizou-se a metodologia proposta por Justo et 
al. (2007) e Davide et al. (2011), com modificações para a espécie. A 

massa das sementes foi monitorada a cada hora, nas primeiras 12 horas, 
a cada 12 horas nas próximas 60 horas e de 24 em 24 horas até 50% das 
sementes germinarem. Ao final de cada período de embebição as 

sementes foram retiradas, rapidamente secas com papel absorvente e 
pesadas obtendo-se seu peso úmido. 

 

4.5. Testes de germinação e quebra de dormência 
Para todos os testes a seguir as sementes foram previamente 

desinfestadas com álcool 70% por 30 segundos, e em seguida com 
solução de hipoclorito de sódio (1%, v/v), por 2 minutos. Cinco 
repetições de 30 sementes para cada tratamento foram dispostas sobre 

papel germitest umedecido com água destilada (controle) e em solução 
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de 500 µM de ácido giberélico (GA3). As sementes foram incubadas em 
placas de Petri de plástico de 90 mm de diâmetro e acondicionadas em 
câmaras de germinação (Eletrolab, EL212/4), equipada com lâmpadas 

LED (200 µmol m
-2

s
-1

). A contagem das sementes germinadas foi 
realizada diariamente, considerando-se como germinadas as sementes 

com a protrusão da radícula (Borghetti & Ferreira, 2004; Bewley et al., 
2013).  

 

4.5.1.  Teste com alternância de temperaturas e GA3 
Dados de temperaturas anuais, que incidem sobre região de coleta da 
espécie, foram fornecidos pela EPAGRI/CIRAM (estação meteorológica 

de Rancho Queimado, cod.1050). Por meio destes dados foi elaborado 
um gráfico, o qual permitiu identificar a variação de temperatura ao 
longo das estações do ano. Com base nestes dados foi determinado um 

teste de germinação com alternância de temperaturas semelhantes 
aquelas em que ocorrem no ambiente em que a espécie foi coletada 

(Fig.2). Foram realizados os mesmos procedimentos descritos no item 
3.5 quanto à germinação. As placas foram incubadas em câmara de 
germinação com alternância de temperaturas de 10/18°C com 

fotoperíodo de 12 horas coincidindo com a temperatura mais alta 
(Tabela 1). Após o início do teste, durante todo o período de avaliação, 
todas as placas foram mantidas úmidas apenas com adição de água 

destilada.  
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Figura 2. Temperaturas sazonais (2012-2015), máximas e mínimas, registradas 
para a área de coleta, município de Rancho Queimado/SC. Pontilhado: época de 

floração da espécie; ponto: Temperaturas máxima e mínima (18/10°C, 

respectivamente) escolhidas para o teste de alternância de temperaturas em 
sementes de P. sellowiana. Fonte: EPAGRI/CIRAM 

 

4.5.2. Teste de Estratificação a frio e GA3 

As sementes foram separadas em 3 tratamentos, estratificadas a 
frio à 5ºC ± 2ºC por 20 e 40 dias e não estratificadas. Após, foram 
submetidas aos mesmos procedimentos descritos no item 3.5. Neste 

teste a placas foram incubadas em BOD a temperatura de 25°C com 
fotoperíodo de 12 horas (Tabela 1). 

Tabela 1. Desenho amostral dos tratamentos utilizados na quebra de dormência 

e teste de germinação de sementes de P. sellowiana. 

Tratamento
Alternância de 

temperaturas
Estratificação

Temperatura 

de incubação

GA3-Alt x - 10/18°C

H2O-Alt x - 10/18°C

GA3-Amb - - 25°C

H2O-Amb - - 25°C

GA3-5°C/20dias - 5±2°C/20 Dias 25°C

H2O-5°C20dias - 5±2°C/20 Dias 25°C

GA3-5°C/40dias - 5±2°C/40 Dias 25°C

H2O-5°C/40dias - 5±2°C/40 Dias 25°C

 

GA3-Alt: sementes mantidas à temperatura ambiente, incubadas temperaturas 

alternadas de 10/18°C com GA3; GA3-Amb: sementes mantidas à temperatura 

ambiente, incubadas a 25°C com GA3; H2O-Amb: sementes mantidas à 
temperatura ambiente, incubadas a 25°C com H2O; H2O-Alt: sementes mantidas 

à temperatura ambiente, incubadas temperaturas alternadas de 10/18°C com 
H2O; GA3-5°C/20dias: sementes estratificadas à 5±2ºC por 20 dias, incubadas à 

25°C, com GA3; H2O-5°C/20dias: sementes estratificadas à 5±2ºC por 20 dias, 

incubadas à 25°C, com H2O; GA3-5°C/40dias: sementes estratificadas à 5±2ºC 
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por 40 dias, incubadas à 25°C, com GA3; H2O-5°C/40dias: sementes 
estratificadas à 5±2ºC por 40 dias, incubadas à 25°C, com H2O. 

 

4.6. Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 

As contagens de sementes germinadas foram realizadas 
diariamente, a partir do início do teste de germinação, e os dados foram 
utilizados para cálculo de IVG segundo a equação proposta por Maguire 

(1962): IVG = Σ (NSG/DAI). Onde: NSG: número não acumulado de 
sementes germinadas; DAI: número de dias após instalação do teste. 

 

4.7. Caracterização morfohistológica da germinação de 
sementes de Polygala sellowiana 

4.7.1. Morfologia  
Sementes maturas foram analisadas do ponto de vista estrutural, 

considerando as características internas e externas. Para análise de 

características internas, as mesmas foram submetidas a retirada do 
tegumento com auxílio de pinça. As amostras foram analisadas e 
fotografadas sob estereomicroscópio Leica EZ4D (Wetzlar, Alemanha).  

 

4.7.2. Microscopia Óptica (MO) 

Sementes, maturas e germinadas, com e sem a presença de 
tegumento, foram fixadas em solução de paraformaldeído (2,5%) e 
tampão fosfato de sódio (0,1M, pH 7,2) durante 24 horas no vácuo, 

desidratadas em série etílica gradual e infiltradas em 
hidroxietilmetacrilato (Leica Historesin, Heidelberg, Alemanha), 
conforme Gerrits & Smid (1983). Secções transversais e longitudinais (4 

μm) foram obtidas utilizando um micrótomo rotativo Leica RM2255 
(Nussloch, Alemanha) e coradas com azul de toluidina (ATO), para 

análise de anatomia geral e polissacarídeos ácidos (O'Brien et al., 1964), 
Azul Brilhante de Comassie (CBB) para proteínas totais (Gahan, 1984), 
Ácido Periódico de Shiff (PAS) para polissacarídeos neutros (Gahan, 

1984). O material foi analisado e fotografado em microscópio ótico 
Olympus IX83 (Tokyo, Japão) com sistema de captura de imagens 
(CellSens Dimension 1.12). 

 

4.7.3.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
Sementes maturas de P. sellowiana, foram fixadas em solução de 

glutaraldeído 2,5%, sacarose 2,0%, tamponadas com cacodilato de sódio 
0,1 M (pH 7,2), desidratadas em série de soluções aquosas de 

concentrações crescentes de álcool etílico (Horridge & Tamm, 1969) e 
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secas com hexametildisilazano (HMDS). Subsequentemente, as 
amostras foram aderidas a suportes metálicos e metalizadas com ouro 
(Metalizador Blatec, CED 030). Posteriormente, os espécimes foram 

visualizados e fotografados em MEV Jeol 6390 LV (JEOL Ltd., Tokyo, 
Japan, a 8 kV). 

 

4.8. Análise de Poliaminas Solúveis 
Para quantificação de poliaminas (PAs), três amostras (200 mg) 

de sementes provenientes das três fases da germinação nos tratamentos 
H2O-Amb e GA3-Amb (Tabela 1) foram analisadas. As amostras foram 
maceradas em 1,6 ml de ácido perclórico a 5% (v / v). As poliaminas 

livres e conjugadas foram extraídas, dansiladas e quantificadas, de 
acordo com Silveira et al. (2004) com modificações de Steiner et al. 
(2007). As poliaminas livres foram determinadas diretamente a partir do 

sobrenadante. Para poliaminas conjugadas, foram adicionadas HCl ao 
sobrenadante e aquecidas a 110 °C, secas e ressuspensas em ácido 

perclórico (5%). Para a derivatização das PAs livres e conjugadas foi 
utilizado cloreto de dansil e quantificadas por HPLC usando uma coluna 
de fase reversa C18 de 5 μm (Shimadzu Shin-Pack CLC ODS). A 

quantificação das PAs foi realizada utilizando um detector de 
fluorescência a 340 nm (excitação) e 510 nm (emissão). As áreas de 
pico e os tempos de retenção foram medidos em comparação com PAs 

padrão putrescina, cadaverina, espermidina e espermina, sendo utilizado 
1,7-diaminoheptano (DAH) como padrão interno.  

 

4.9. Analise dos dados 
O delineamento utilizado nos experimentos foi inteiramente 

casualizado. Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância e 
ao teste de Tukey a 5% de significância (Andrade & Ogliari, 2010). Para 
ajuste da curva aos dados de embebição foi usado um modelo não linear 

com maior coeficiente de determinação (R²). Foi estabelecida uma 
equação de 3° grau, que se ajustasse ao padrão trifásico da germinação e 

delimitasse o início, o final e a duração das fases do processo 
germinativo. Após a derivação da equação de 3° grau, determinaram-se 
as raízes da equação derivada de 2° grau e os pontos de inflexão das 

curvas expressas em porcentagem de incremento de massa por hora (%), 
considerando o ponto médio de cada intervalo para o valor de x. Para as 
análises qualitativas as imagens representam os processos biológicos as 

quais descrevem. 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. A semente de P. sellowiana é caracterizada pela 

presença de elaiossomo e suas reservas são do tipo proteicas 

 

O peso de mil sementes (PMS) de P. sellowiana é de 0,338 g. De 

acordo com Brasil (2009) as sementes que apresentam PMS menor que 
200 gramas são consideradas sementes pequenas, padrão no qual se 
incluem as sementes de P. sellowiana. Sementes maturas apresentam 

formato elipsoide e tegumento piloso de coloração marrom escura (Fig. 
3a, c) com dois apêndices membranáceos em sua base (Fig.3a, d). As 
sementes ainda apresentam hilo marcado longitudinalmente (Fig. 3b, e). 

As sementes apresentam 1,2-2,2 mm de comprimento e o elaiossomo 
(Fig.3b) está localizado na região basal, corroborando com dados de 

Lüdtke (2013) para P. sellowiana. As imagens de microscopia de 
varredura evidenciaram que o tegumento é recoberto por densa camada 
de tricomas unisseriados entrelaçados os quais conferem um aspecto 

piloso à semente (Fig. 3-c,e).  
De acordo com Kubitzki & Ziburski (1994), o tegumento piloso 

de sementes auxilia na dispersão proporcionando uma flutuabilidade em 

condições de alagamento ou chuva, facilitando seu deslocamento pela 
superfície do campo. Já o elaiossomo é caracterizado por uma estrutura 

membranácea carnosa localizada na base do apêndice, ocorrendo 
também em sementes de Amaryllidaceae, Liliaceae (Paoli, 2006). Castro 
et al. (2010) identificam que a presença do elaiossomo em plantas do 

gênero Polygala L. está relacionada com mecanismos de dispersão 
específicos como a mirmecocoria e, segundo estes autores, esta estrutura 
atrai formigas devido à sua riqueza em lipídios. Esta semelhança 

química com a hemolinfa do inseto caracteriza uma relação mutualística, 
já que a formiga se beneficia dos recursos nutritivos do elaiossomo e a 
planta com auxilio para a dispersão das sementes (Castro et al., 2010). 
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Figura 3. Análise da morfologia externa de sementes de P. sellowiana. a. Vista 
frontal, com apêndice bilobado, e posterior da semente com tegumento piloso. 

b. Detalhe da base da semente, evidenciando o elaiossomo e hilo. c. Imagem de 

MEV, detalhe do tegumento com tricomas entrelaçados. d. Em MEV, vista 
lateral, apêndice bilobado inserido na região basal (estrela: apêndice bilobado; 

ponta de seta preta: elaiossomo; ponta de seta branca: hilo). Barras: a: 500 µm; 

b: 250 µm; c: 20 µm; d-e: 200 µm. 

 

As análises histológicas evidenciaram que a semente de P. 
sellowiana é constituída por tegumento, endosperma e embrião (Fig. 
4a). O tegumento de sementes de P. sellowiana é formado por uma fina 

camada de cutícula seguida por uma camada de células paliçádicas e por 
parênquima lacunoso (Fig.4b). Estas células reagiram positivamente à 
coloração com ATO, pois são formadas por substâncias polifenólicas, 

tais como lignina e taninos (O'Brien et al., 1964), comumente 
encontradas em tegumentos de sementes. Estes componentes possuem a 

função de controlar a entrada e saída de água, as trocas gasosas e atuam 
também contra choques mecânicos e entrada de microrganismos 
(Gualtieri & Perez, 2004). Entre as células paliçádicas, que compõem o 
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tegumento de P. sellowiana, podemos observar lacunas (Fig. 4a), o que, 
segundo Fang et al. (2017), conferem uma certa permeabilidade ao 
tegumento, permitindo assim, a entrada de água. O tegumento é uma 

estrutura de proteção externa das sementes e tem função de preservar as 
estruturas internas da semente podendo atuar no controle da germinação 

e no processo de dispersão de sementes (Souza & Marcos-Filho, 2001), 
como é o caso de P. sellowiana.  

Internamente ao tegumento foi identificada a presença de 

endosperma carnoso, recobrindo todo o embrião (Fig 4a). As regiões 
calazal (que circunda a ponta dos cotilédones) (ce, Fig 4a) e micropilar 
(que circunda a ponta da radícula) do endosperma são compostas por 2-

3 camadas de células (me, Fig 4a). Já a região do endosperma periférico 
(região entre ce e me) tem de 3-6 camadas celulares (pe, Fig.4a). 
Sementes de L. sativum e A. thaliana também tem endosperma delgado, 

1-2 camadas de células, na região micropilar (Müller et al., 2006). A 
reação positiva ao CBB indica grande quantidade de reserva proteica nas 

regiões do endosperma e a reação positiva do PAS nas paredes celulares 
evidencia presença de polissacarídeos neutros (Fig. 4e), o que se estende 
por todo o endosperma. 

O embrião de P. sellowiana é contínuo linear, ou seja, 
cotilédones e eixo são contínuos e mantêm a mesma largura entre si, 
sendo que o tamanho das regiões hipocótilo-radicular e cotiledonar são 

equivalentes (Fig.4a). 
A região hipocótilo-radicular do embrião, formada pelo 

meristema apical radicular, hipocótilo e meristema apical caulinar, 
possui alta vascularização promovida pelo tecido procambial (Fig. 4d). 
As células do procâmbio são alongadas de paredes finas que reagem 

positivamente ao PAS, indicando presença de polissacarídeos neutros e 
citoplasma granular com reação positiva ao CBB, indicando presença de 
proteínas (Fig. 4e). O procâmbio interliga o meristema apical caulinar e 

o radicular, promovendo o transporte da reserva às regiões do 
crescimento. As regiões meristemáticas, apical caulinar (ma, Fig.4c) e 

radicular (mr, Fig.4f), bem definidas, são constituídas de células 
isodiamétricas, citoplasma denso e núcleos grandes. A região 
meristemática radicular é responsável pela formação dos tecidos da raiz 

principal e produção de todos os órgãos subterrâneos. Já a região 
meristemática apical é responsável por todos os tecidos do caule da 
planta e todos os órgãos acima do solo (Weigel & Jürgens, 2002; Basile, 

et al., 2017).  
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As células que compõem o tecido dos cotilédones apresentaram 
grande quantidade de proteínas reagindo positivamente ao CBB (Fig. 
4e). A reação positiva dos grânulos ao CBB sugere uma natureza 

proteica a esses grânulos, muito provavelmente ácida, já que também há 
regiões dos grânulos coradas pelo azul de toluidina (Fig. 4a, c). A 

quantidade de proteína na semente mostra-se uniforme tanto nas células 
do endosperma quanto nas células do embrião. A protoderme que 
circunda os cotilédones (Fig. 4c) é formada por uma camada de células 

grandes, levemente alongadas, de formato cuboide. Estes testes 
indicaram que as proteínas são a principal substância de reserva da 
semente de P. sellowiana, as quais possivelmente serão utilizadas para a 

nutrição do embrião e posteriormente mobilizadas para o 
desenvolvimento da plântula (Carvalho & Nakagawa, 2012). Este tipo 
de reserva também é observada em diversos tipos de sementes como de 

Olea europaea e Cedrela fissilis (Jimenez-Lopez et al., 2016; Aragão et 
al., 2016).  

O resultado observado para o embrião de P. sellowiana está de 
acordo com o descrito por Evert & Esau (2006) para embriões maturos 
de dicotiledôneas aptos à germinação, onde há um número limitado de 

partes: porção caulinar com cotilédones, a plúmula (meristema apical) e 
na sua extremidade apical inferior há o eixo radicular (representada pelo 
seu meristema radicular). 
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Figura 4. Análise, em microscopia de luz, de sementes maturas de P. 
sellowiana. Secções coradas com ATO (a,b,c,f), secção corada com PAS 
(d), secção corada com CBB+PAS (e). a. Vista geral da semente 

completa. b. Tegumento recoberto por cutícula, com dupla camada de 
células paliçádicas e parênquima lacunoso, seguido por endosperma. c. 

Detalhe do meristema apical e cotilédones recobertos por protoderme. d. 

Eixo embrionário com vascularização promovida pelo procâmbio. e. 

Endosperma e cotilédone, ambos com reação positiva ao CBB, 

indicando reserva proteica. f. Detalhe do ápice do meristema radicular. 
(Seta amarela: lacunas no tegumento; me: endosperma micropilar; ce: 
endosperma calazal; pe: endosperma periférico; Ponta de seta branca: 

cutícula; cp: células paliçádicas; pl: parênquima lacunar; en: 
endosperma; co: cotilédone; ma: meristema apical; seta dupla: 
procâmbio; ponta de seta preta: compostos de reserva; mr: meristema 

radicular; chave: células da protoderme). Barras: a: 200µm; b,e,f: 20µm; 
c: 5µm; d:10µm. 
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5.2. A análise morfológica visual das sementes de P. 
sellowiana é um indicador de viabilidade confirmada pela reação 

positiva ao teste do tetrazólio 

Por conter inflorescência do tipo rácemo, em P. sellowiana é 
possível encontrar, no mesmo ramo, botões, flores, frutos e sementes, 

amadurecendo a partir da base em direção ao ápice. As inflorescências 
coletadas apresentaram uma quantidade média de 20 (DV±7,26) 
sementes maturas (n=50). Considerando que na mesma inflorescência 

ainda pode-se observar diversos frutos e flores ainda imaturos. Segundo 
McDonald (2005) é comum que flores racemosas produzam um lote de 
sementes bastante variado, já que há uma assincronia no tempo de 

produção de sementes em um mesmo rácemo. Essas sementes também 
podem ser afetadas por condições ambientais diferentes durante o seu 
período de maturação.  

O teste do tetrazólio (TTC) indicou reação positiva em 86% das 
sementes de P. sellowiana (Fig. 5b). A reação positiva ao TTC é um dos 

testes indicadores de viabilidade em sementes (Brasil, 2009). Isto 
porque o teste de tetrazólio é um teste bioquímico que se baseia na 
atividade de enzimas desidrogenases que promovem a liberação de íons 

H+, durante a respiração celular. Estes íons precipitam o tetrazólio em 
um composto chamado trifenil formazam (de coloração vermelha), 
(Piña-Rodrigues et al., 2004) indicando respiração nas células coradas 

de vermelho (Peske et al., 2003).  
Adicionalmente, a análise morfológica visual (AV), indicou que 

88% das sementes continham tegumento rígido, tecidos e embrião 
úmidos de aspecto túrgido e íntegro ocupando todo o espaço dentro do 
tegumento (Fig. 5a). Estas sementes foram consideradas viáveis. Ao 

contrário disto, 12% das sementes apresentaram características como 
tegumento afrouxado (mole), endosperma colapsado ou inexistente e 
embrião deformado ou incompleto, gerando espaço vazio no interior do 

tegumento (Fig. 5c) sendo consideradas inviáveis. No presente trabalho, 
os dois testes realizados apresentaram resultados semelhantes indicando 

que as características morfológicas visuais da semente podem auxiliar e 
confirmam aquelas indicadas nas reações positivas ao teste do tetrazólio.  

Os valores de viabilidade observados em sementes de P. 

sellowiana são considerados altos e similares àqueles observados em 
diferentes lotes de Gleditschia amorphoides, onde as sementes sem 
tegumento obtiveram uma viabilidade de 86 a 96% (Fogaça et al., 

2006). De igual maneira, sementes de Solanum lycopersicum, em que os 



41 

 

autores consideraram o teste do tetrazólio adequado para a identificação 
de áreas críticas relacionadas à germinação, variaram de 84 a 100% de 
viabilidade (Santos et al., 2007).  

 
Figura 5. a. Sementes viáveis: Reação positiva ao teste de tetrazólio (%) e 

análise morfológica visual (%) em sementes de P. sellowiana. b. Sementes que 

não reagiram positivamente ao TTC. c. Semente classificada como inviável na 
análise morfológica visual (AV) d. Sementes viáveis, com reação positiva ao 

TTC. e. Semente classificada como viável após o teste de AV. Barras de erro 
representam o desvio padrão. TTC: Cloreto de Trifenil Tetrazólio; AV: Análise 

Morfológica Visual. Barras: 500µm.  

 
 

5.3. O GA3 promoveu a quebra de dormência e a 

germinação de sementes de P. sellowiana 

 
As sementes maturas de P. sellowiana apresentaram conteúdo de 

água de 0,11 g H2O·g
-1

 dw, o que equivale a aproximadamente 12% da 
massa total da semente. Estes valores são muito próximos aqueles 
observados em Emerantus incanus (Nery et al., 2014) com um conteúdo 

de umidade inicial de 11% e Calendula officinalis com ± 8,6% (Silveira 
et al., 2002). Para as sementes tratadas com GA3, foi observado um 
padrão trifásico de embebição, em que as fases I e II apresentaram 

duração média de 5 e 275 horas, respectivamente, e a fase III iniciou 
após 280 horas de embebição. Já as sementes do tratamento H2O, 

apresentaram a fase I com embebição rápida e após se mantiveram na 
fase II (Fig. 6). De acordo com Bewley et al. (2013), na fase I, a 
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reativação do metabolismo é caracterizada por uma rápida absorção de 
água que ocorre como resultado do potencial matricial dos vários tecidos 
das sementes (esta fase não depende da semente estar viável). Neste 

momento também há um aumento da respiração celular. Posteriormente 
há uma diminuição na absorção de água e inicia-se a fase II (Bewley et 

al., 2013). Nesta fase acontece a reativação de enzimas, a mobilização 
de açúcares, a expressão de genes relacionados a germinação, a síntese 
de proteínas a partir de RNAs armazenados, a hidrólise de proteínas de 

reservas. Todos esses processos levam à fase III, ou seja, a protrusão 
radicular, o momento em que a germinação se completa (Cardoso, 2008; 
De Castro et al., 2004).  

 
Figura 6. Curva de embebição de sementes de P. sellowiana embebidas em 
solução de Ácido giberélico 500µM (GA3) e água (H20), incubadas à 25°C, 

sobre papel germitest e fotoperíodo de 12 horas. (GA3: y=0,00001x³-

0,0051x²+0,539481x+121,29; R²=0,97; H2O: y=00000,26 x³-0,0016 x
2
+0,28) 

R
2
=0,35) 

 
A germinação das sementes de P. sellowiana, foi observada entre 

8 e 16 dias após a incubação (DAI) somente nos tratamentos em que o 
GA3 foi aplicado (Fig. 7). A utilização do ácido giberélico (GA3) afetou 
significativamente a germinação das sementes com maior valor para o 

tratamento GA3-Amb (88,7%). Na sequência os tratamentos GA3-
4°C/20dias e GA3-4°C/40dias apresentaram valores de 86,7% e 83,3%, 

respectivamente, com germinação a partir do 9º dia em ambos os 
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tratamentos (Fig. 7a). Ainda para o tratamento GA3-Alt10/18°C foi 
observada uma germinação de 75,33%, diferindo significativamente dos 
tratamentos anteriormente mencionados sendo que esta iniciou a partir 

do 16º dia (Fig. 7b). Nos tratamentos onde não foi aplicado o GA3 não 
foi observada germinação significativa das sementes (Tabela 2). 

 
Figura 7. Porcentagens de germinação de sementes de P. sellowiana. a. 
Incubadas a 25 °C, com GA3 ou H2O e estratificadas a 5±2°C por 0 (GA3-Amb / 

H2O-Amb), 20 (GA3-5°C / 20 dias, H2O-5°C/20 dias), 40 (GA3-5°C/40 dias; 
H2O-5°C/40 dias) dias b. Incubadas à temperatura alternada de 10/18°C (GA3-

Alt10/18°C; H2O-Alt10/18°C). Barras de erro representam o desvio padrão. 

 
Observou-se que, independente dos tratamentos de estratificação 

e alternância de temperaturas aplicados as sementes, quando estas foram 

submetidas ao GA3 apresentaram valores médios elevados de 
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germinação (83,50%) comparativamente ao tratamento com H2O (1,0%) 
(Tabela 2). 

O maior valor do índice de velocidade de germinação (1,81) foi 

observado para sementes do tratamento GA3-5°C/20 dias, se 
diferenciando estatisticamente apenas do tratamento GA3-Alt10/18°C 

(0,67), o qual apresentou menor velocidade (Tabela 2). O valor médio 
de IVG (1,46) na presença de GA3 indica que este hormônio influenciou 
significativamente este resultado, comparativamente a ausência deste 

fator (0,01), independente da estratificação ou alternância de 
temperatura (Tabela 2). Estes resultados são similares àqueles 
observados em Annona squamosa e as variedades A. cherimola e A. 

squamosa onde os valores de IVG foram significativamente superiores 
para as sementes tratadas com GA3 (50 e 100 ppm) (Stenzel et al., 
2003). O IVG é um teste de vigor que busca complementar os resultados 

obtidos a partir do teste de germinação (Carvalho & Nakagawa, 2012). 
Em sementes de P. sellowiana os dados do teste de germinação e IVG 

foram equivalentes, o que afirma o potencial de propagação desta 
espécie. 

 
Tabela 2. Valores médios das porcentagens de germinação e Índice de 
velocidade de germinação (IVG) de P. sellowiana nos tratamentos de 

estratificação e alternância de temperatura combinados a ausência ou presença 

de GA3 (500µM). Valores são representados pela média ±SD. 

Amb 88,67 ±3,80 Aa 0,0 ±0,0 Ab 1,56 ±0,15 Aa 0,0 ±0,0 Ab

5°C/20 Dias 83,33 ±8,50 Aa 2,0 ±3,0 Ab 1,81 ±0,15 Aa 0,03 ±0,04 Ab

5°C/40 Dias 86,67 ±4,08 Aa 0,0 ±0,0 Ab 1,79 ±0,10 Aa 0,0 ±0,0 Ab

Alt10/18°C 75,33 ±7,70 Ba 2,0 ±1,8 Ab 0,67 ±0,08 Ba 0,01 ±0,01 Ab

Média Geral 83,5 ±5,87 a 1,0 ±1,15 b 1,46 ±0,54 a 0,01 ±0,01 b

GERMINAÇÃO IVG

GA3 H2O GA3 H2O

 
Médias seguidas pela mesma letra não apresentam diferenças significativas a 
5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Letras maiúsculas se referem à 

avaliação na coluna e minúscula na linha. 

 
Um dos papeis do GA na germinação de sementes é a ativação de 

enzimas hidrolíticas que enfraquecem o revestimento de semente ou a 

cápsula de endosperma, induzindo a mobilização de compostos de 
reserva os quais são utilizados pelo embrião (Bewley et al., 2013). Em 
sementes de tomate, o GA estimula a expressão da endo-β-mananase, 
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uma enzima que quebra as reservas da parede celular no endosperma 
(Still e Bradford, 1997; Nonogaki et al., 2000). A ação do GA está 
relacionada à diminuição da expressão de genes responsivos ao ácido 

abscísico (que reprime a síntese de enzimas hidrolíticas) (Guerra & 
Rodrigues, 2013). O balanço dinâmico entre síntese e catabolismo de 

GA e ABA é o que rege a dormência em sementes, especialmente a 
fisiológica. Os fatores ambientais (como temperatura, pós 
amadurecimento e luz) afetam o equilíbrio ABA:GA e a sensibilidade a 

esses hormônios.  
A síntese e sinalização de ABA (catabolismo de GA) dominam 

no estado dormente, enquanto a síntese e sinalização GA (catabolismo 

de ABA) dominam na transição para a germinação (Finch-Savage & 
Leubner-Metzger, 2006). NCED (9-cis-epoxicarotenoide dioxigenase) é 
a enzima responsável pela biossíntese de ABA, na sua etapa final, já a 

enzima responsável pelo seu catabolismo é a ABA-8’-hidroxilase, 
codificada pela família de genes CYP707A (Taiz et al., 2017). A enzima 

envolvida na biossíntese de GA, na sua etapa final, é a GA3-oxidase 
(GA3ox) e a principal enzima que desativa o GA é a GA 2-oxidase 
(GA2ox) regulando negativamente a germinação através da redução do 

conteúdo de GA da semente (Buchanan et al., 2015). Outra família de 
proteínas envolvidas na germinação são as DELLA, que aumentam a 
expressão de proteínas promotoras da biossíntese de ABA e por isso 

precisam ser destruídas pelo GA, através de ubiquitinização, para que 
haja a liberação da dormência (Taiz et al., 2017) 

Como as sementes de P. sellowiana foram capazes de absorver 
água (Fig. 6) e seu embrião é completo (Fig. 4) podemos desconsiderar 
as dormências física e morfológica. e já que sua germinação foi 

promovida apenas com a utilização de GA3, considera-se que a mesma 
tenha uma dormência endógena do tipo fisiológica. Esta é a classe de 
dormência mais difundida filogeneticamente, desde gimnospermas e 

angiospermas basais até o clado das Rosídeas (Finch-Savage & 
Leubner-Metzger, 2006). 

Em diversas espécies, a dormência fisiológica pode ser quebrada 
por temperaturas altas ou flutuantes, estratificação quente e/ou fria e 
hormônios vegetais (Baskin & Baskin, 2004). Darrudi et al. (2015) 

observaram que em sementes dormentes de Rheum khorasanicum 
ocorreu a quebra de dormência com a utilização do GA3 (500 ppm) e 
também após submeter as sementes à estratificação a frio (2°C) por 30 

dias. Em Accer morrisonense a quebra de dormência das sementes 
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ocorreu após a estratificação a úmida e fria (2°C) por 12 semanas onde, 
durante a germinação, as sementes foram incubadas a uma alternância 
de temperatura (25/15°C) (Chen et al., 2015). Em sementes de 

Phellodendron amurense a quebra de dormência foi promovida pelo 
tratamento de 12 semanas de estratificação à frio (4°C) (Chen et al. 

2009).  
Em diferentes espécies de Caragana a utilização do GA3 

promoveu a quebra de dormência das sementes (Fang et al., 2017). Estes 

autores discutem que, para estas espécies, quanto menor a porcentagem 
de germinação maior é a concentração de ABA, sugerindo que a 
concentração deste hormônio poderia determinar a dormência 

fisiológica. Amooaghaie & Ahmadi (2017) sugerem que 15 semanas de 
estratificação de sementes de Bunium persicum produziram quantidades 
suficientes de GA endógeno necessárias para quebra de dormência e 

redução do conteúdo endógeno de ABA. Contudo os testes de 
estratificação com as temperaturas e tempos utilizados bem como a 

alternância de temperatura aplicados em sementes de P. sellowiana 
(Tabela1) não foram eficientes na quebra da dormência. O contrário foi 
observado para o tratamento com aplicação de GA3 o qual promoveu a 

quebra de dormência e a germinação de sementes de P. sellowiana. 
Estes resultados indicam que esta espécie apresenta dormência 
fisiológica e que a semente matura necessita de um estímulo externo que 

promova o aumento endógeno do GA.  
 

5.4. A protusão radicular e o estabelecimento da 

plântula são acompanhados por alterações celulares e mobilização 

de reservas  

 
No oitavo dia após o início do teste de germinação as sementes de 

P. sellowiana tratadas com ácido giberélico, iniciam a fase final da 
germinação, com a ruptura do tegumento na região basal da semente 

(Fig. 8a), a partir da qual observa-se o endosperma micropilar. No nono 
dia, pode-se observar a protusão da radícula através do endosperma (Fig. 

8b), e nos dias seguintes ocorre o alongamento do eixo hipocótilo 
radícula (Fig. 8c). Em sementes de N. tabacum, L. sativum e A. thaliana 
(Leubner-Metzger, 2002; Müller et al., 2006), a ruptura do tegumento e 

endosperma também ocorrem em momentos diferentes, onde em uma 
primeira etapa o endosperma micropilar é exposto, por uma ruptura do 
tegumento, e em seguida uma segunda etapa, onde há a ruptura do 
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endosperma e a emergência radicular. Para estas duas últimas espécies é 
relatado que o hormônio ácido abscísico inibiu a ruptura do endosperma, 
mas não controlou a ruptura do tegumento. A modificação da parede 

celular a partir do endosperma micropilar é uma estratégia comum para 
regular a germinação das sementes de dicotiledôneas. A parede celular 

forma uma complexa rede tridimensional composta de celulose, 
hemicelulose e pectina (Yan et al., 2014). Durante a germinação, há um 
declínio na resistência dessa camada, simultaneamente com o 

alongamento da radícula, facilitado por hidrolases de parede celular, tais 
como celulase, endo-b-mananase ou enzimas separadoras de células 
como as poligalacturonasas (Bewley, 2001). 

 

 
Figura 8. Morfologia da germinação de sementes de P. sellowiana. a. Ruptura 
no tegumento, após oito dias de incubação. b. Protusão da radícula através do 

endosperma micropilar e tegumento. c. Crescimento do eixo hipocótilo-

radícula. Ponta de seta branca: ruptura do tegumento; en: endosperma; te: 
tegumento; seta: protusão da radícula; hi: hipocótilo) Barras: a,b: 200µm; c: 

500µm. 

    

Sementes germinadas de P. sellowiana apresentaram consumo de 
reservas proteicas iniciando a partir do endosperma micropilar (Fig. 9 

a,b,e) e partindo gradualmente para a região do endosperma periférico 
(Fig. 9 a), contudo o consumo de reservas na região calazal ainda se 
manteve intacto nos primeiros dias após a protrusão da radícula. Pode-se 

observar neste mesmo tecido um afrouxamento na parede celular 
relacionado ao consumo de suas reservas e à absorção de água (Fig. 9 
b).  
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A região da radícula apresenta, igualmente, um afrouxamento da 
parede celular (Fig. 9 e) também relacionado ao consumo de reservas e 
absorção de água, mas com um principal efeito no alongamento celular. 

Corroborando com Bewley (2011) que afirma que a mobilização de 
algumas reservas pode ocorrer na radícula e seria importante para o 

crescimento inicial do eixo. Steinbrecher & Leubner-Metzger (2017) 
sugerem que o crescimento celular é dependente deste afrouxamento 
seguido pela absorção de água, o que leva ao alongamento do embrião. 

Sabe-se que as giberelinas induzem genes codificadores de enzimas 
modificadoras da parede celular, que estão envolvidas no afrouxamento 
da parede celular (Bewley, 2013). Neste período, foi observada que as 

reservas cotiledonares não são consumidas (Fig. 9 c), entretanto há um 
aumento expressivo na vascularização desta região, promovida pelo 
procâmbio (Fig. 9 d) que se estende da região da radícula aos 

cotilédones.  
Por meio da reação com o PAS, foi possível observar um 

acúmulo de grãos de amido na ponta da radícula, indicando uma 
deposição de amiloplastos na região da columela (Fig. 9 f). Assim como 
P. sellowiana, sementes germinadas de Pseudobombax munguba 

contém numerosos grânulos de amido denso nas células da coifa 
(Ferreira et al., 2017). Amiloplastos localizados nesta região auxiliam da 
percepção da gravidade, pela raiz da planta (Morita & Tasaka, 2004).  
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Figura 9. Análise em microscopia de luz de sementes germinadas de P. 
sellowiana. Secções coradas com ATO (a,c,d,f), secções coradas com 

CBB+PAS (b,e). a. Vista geral da semente germinada. b. Detalhe do consumo 
de reservas do endosperma periférico. c. Detalhe do endosperma calazal, 

próximo aos cotilédones. d. Região meristemática apical caulinar, com alta 

vascularização promovida pelo procâmbio. e. Região de alongamento da 
radícula, indicando alta vascularização e afrouxamento da parede celular. f. 

Deposição de amiloplastos na região da columela, corados com PAS. (me: 

endosperma micropilar; ce: endosperma calazal; pe: endosperma periférico; em: 
embrião; en: endosperma; co: cotilédone; seta preta: procâmbio; ponta de seta 

preta: parede celular; seta branca: grãos de amido). Barras: 200 µm. 
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5.5. O conteúdo de poliaminas livres e conjugadas 
durante a germinação de sementes de P. sellowiana é dinâmico.  

 
Putrescina (Put), cadaverina (Cad), espermidina (Spd) e 

espermina (Spm) foram as poliaminas (PAs) observadas nas diferentes 
fases de germinação de P. sellowiana. Todas essas PAs apareceram 

tanto em suas formas livres quanto conjugadas (com exceção de Cad).  
O conteúdo total de Put livre diminui na fase I, mantendo-se 

estável na fase II e um aumento significativo na fase III nas sementes 

tratadas com GA3, comparativamente às sementes tratadas com H2O, 
que se mantiveram como na fase II (Fig. 10a). O conteúdo elevado de 
Put livre na fase III (GA3) ocorreu, possivelmente porque esta PA está 

envolvida nos processos de divisão celular que ocorrem durante a 
germinação da semente. Sua enzima precursora (ornitina 

dexcarboxilase) está relacionada com a proliferação celular (Pegg, 
1988). Estes resultados se opõem aqueles observados em sementes de 
Mallus domestica onde aplicações exógenas de Put (5mM) inibiram a 

germinação (Sinska & Lewandowska, 1991).  
Em tomate, o tratamento com sementes previamente embebidas 

com Put também foi ineficaz para a germinação, o que foi relacionado à 

baixa atividade de enzima catalase (mecanismo de defesa antioxidante) 
(Afzal et al., 2009). Segundo Bezold et al. (2000) a Put é a principal PA 

envolvida no sequestro de ácidos fenólicos responsáveis pela 
lignificação do tegumento, que na fase III da germinação de P. 
sellowiana encontra-se enfraquecido devido protrusão da radícula. Em 

sementes de abóbora mutantes para diferenciação do tegumento, ocorre 
uma maior concentração de Put livre, justamente por a mesma não estar 
conjugada com os ácidos fenólicos que estariam compondo o tegumento 

(Bezold et al., 2000).  
A Spd foi a PA observada com maior concentração na semente 

matura (26,61 µg.g
-1

 MF), sendo que foi observada redução no seu 

conteúdo nas diferentes fases da germinação sem variação entre o 
tratamento com GA3 e H2O (Fig. 10b). Da mesma forma, foi observada 

a redução do conteúdo de Spm a partir da semente matura (14,57 µg.g
-1

 
MF) e nas diferentes fases seguintes da germinação, em ambos os 
tratamentos (Fig. 10c). Isto sugere que essas PAs são acumuladas no 

desenvolvimento tardio da semente nesta espécie. Assim como 
observado em sementes de Cedrela fissilis que apresentaram um alto 
conteúdo de Spd e Spm na semente matura e um decréscimo no 
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conteúdo das mesmas nas primeiras fases da germinação (Aragão et al., 
2015). No entanto, em sementes de Brasica rapa a Spd atingiu um pico 
endógeno, coincidindo com a emergência da radícula e com os níveis 

mais baixos de Put (Puga-Hermida et al., 2006). Em sementes de 
tomates pré embebidas com Spd e Spm houve um aumento na 

germinação, relacionado à ação destas PAs sobre a ativação das enzimas 
catalase e superóxido dismutase responsáveis pela atividade 
antioxidante na semente (Afzal et al., 2009). Isto indica que as PAs 

apresentam uma relação direta o desenvolvimento vegetal, no entanto, a 
ocorrência e a dinâmica do conteúdo das diferentes PAs é espécie 
dependente.  

Os níveis de Cad se mantém constantes em ambos os tratamentos, 
GA3 ou H2O, e entre as fases da germinação (Fig. 10d). Com uma via de 
síntese diferente das demais PAs, esta diamina sintetizada a partir da L-

lisina (Tomar et al., 2013; Buchanan et al., 2015), foi também 
encontrada em sementes de Vicia faba, Lathyrus sativus e Brassica rapa 

(Shalaby, 2000; Puga-Hermida et al., 2006). Ainda que a identificação 
desta PA não seja frequente entre as diferentes espécies vegetais, sua 
concentração foi relatada apenas para a forma livre (Jancewicz, 2000) e 

vem sendo descrita como precursora na biossíntese de alcaloides de 
quinolizidina (QAs). Estes compostos possuem aplicações potenciais no 
desenvolvimento de novos fármacos e no controle de pragas nas plantas 

(Bunsupa et al., 2012). Isto pode ser associado a identificação de Cad 
em sementes de P. sellowiana, uma vez que esta espécie possui 

compostos provenientes do metabolismo secundário, já identificados 
para fins fitoterápicos.  

O conteúdo total de PAs livres foi significativamente maior na 

semente matura e diminui a valores semelhantes nas fases I, II e III da 
germinação (Fig. 10e). Além dos papéis diretos no desenvolvimento e 
respostas ao estresse as PAs também podem estar envolvidas na 

regulação do metabolismo no desenvolvimento de sementes e na 
desintoxicação de ânions superóxido e H2O2 (Vigeolas, et al., 2008; 

Gupta et al., 2016). 
Em relação ao conteúdo de PAs conjugadas totais não foi 

observado modificações durante as diferentes fases da germinação (Fig. 

10f). No entanto, foi observado que as concentrações destas PAs foram 
inferiores àquelas observadas para PAs livres (Fig. 10e). Além disso, as 
concentrações de PA conjugadas totais não diferiram significativamente 

entre os dois tratamentos, GA3 ou H2O. Spd foi a PA conjugada que 
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apresentou maiores níveis, seguida por Spm e, em uma quantidade 
muito menor, Put (Fig. 10f). Segundo Gupta (2013) PAs conjugadas 
podem atuar como reserva de nitrogênio a ser utilizada na germinação 

da semente. 
 O maior conteúdo de PAs totais (livres+conjugadas) foi 

encontrado na semente matura (78,74 µg.g
-1

 MF), não havendo 
diferença significativa entre as fases I, II ou III nem entre os tratamentos 
H2O e GA3 (Fig. 10h). 
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Figura 10. Conteúdo endógeno de PAs (µg.g-1 MF) na semente matura e nas 
fases I, II, III da germinação de sementes de P. sellowiana, submetidas aos 

tratamentos com água (H2O) e ácido giberélico (GA3). a. Putrescina (Put) livre, 

b. Espermidina (Spd) livre, c. Espermina (Spm) livre, d. Cadaverina (Cad) livre, 
e. Poliaminas (PAs) livres totais, f. PAs conjugadas totais 

1
, g. Razão total 

Put(Spd + Spm)
-
, h. PAs totais (livres+conjugadas). Médias seguidas pela 
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mesma letra não apresentam diferenças significativas a 5% de probabilidade 
pelo teste de Tukey, barras de erro representam o desvio padrão. n=3. 

6. Conclusões e perspectivas  

 
Os resultados aqui presentes representam os primeiros dados 

obtidos acerca da morfologia, anatomia e aspectos fisiológicos de 
sementes de P. sellowiana. Foi possível identificar que: a) a semente de 
P. sellowiana é composta por elaiossomo, tegumento piloso, 

endosperma e embrião completo os quais são fundamentais para 
dispersão e estabelecimento da espécie no ambiente natural; b) as 

proteínas são as principais substâncias de reserva dos tecidos que 
compõem a semente; c) sementes recém coletadas apresentam alta 
viabilidade no teste do TTC, a qual também pode ser igualmente 

analisada por meio de observação visual o que facilita o beneficiamento; 
d) as sementes apresentam 0,11 g H2O g

-1
 DW e o peso de mil sementes 

é 0,338g; e) a semente de P. sellowiana possui dormência do tipo 

fisiológica, a qual pode ser quebrada por meio da aplicação de ácido 
giberélico (500 µM); f) na última fase de germinação há um consumo 

gradual das reservas presentes no endosperma micropilar, periférico e 
por ultimo o calazal; g) a germinação da semente se dá em diferentes 
fases, onde primeiro o tegumento se rompe, é exposto o endosperma e 

posteriormente há a protrusão radicular através do endosperma; h) o 
conteúdo endógeno de poliaminas solúveis varia de acordo com a fase 
de germinação e ao tratamento ao GA.  

Com relação as PAs, a Put livre foi a PA mais abundante na fase 
III (apenas no tratamento com GA, onde houve a germinação), a qual 

possivelmente auxilia nos processos de divisão celular que ocorrem 
durante a germinação. Spd e Spm foram as PAs encontradas em maior 
quantidade na semente matura, mas que foram, no passar das fases, 

diminuindo seus níveis. 
Como perspectivas para futuros trabalhos com esta espécie, 

indica-se que as estratificações sejam realizadas à úmido por um período 

maior. Quando combinado com análise ultraestrutural, quantificação 
hormonal e enzimática, a caracterização morfofisiológica pode fornecer 
informações sobre os processos biológicos envolvidos na quebra de 

dormência e germinação de sementes. Recomenda-se que as 
informações adquiridas neste estudo sejam utilizadas como uma base 

valiosa para futuros estudos sobre a germinação, propagação e quebra de 
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dormência de sementes de P. sellowiana. Este trabalho identificou os 
procedimentos bases e iniciais para o estabelecimento de estratégias de 
cultivo da visando à produção de matéria prima padronizada para a 

utilização e valoração do potencial medicinal da espécie. 
 

7. Referências bibliográficas 

 

AFZAL I.; MUNIR F.; AYUB C.M.; BASRA S.M.A.; HAMEED A.; 
NAWAZ A. 2009. Changes in antioxidant enzymes, germination 

capacity and vigour of tomato seeds in response of priming with 
polyamines. Seed Sci. Technol. 37: 765–770. 

AGUIAR A.C.A. 2008. Estudos morfológicos em cinco espécies de 

Polygala L. (Polygalaceae) com ênfase nas estruturas secretoras. Tese de 
Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 220p. 

ALMEIDA J.A. 2009. Fatores abióticos. In: BOLDRINI I.I. (org). 
Biodiversidade dos campos do planalto das araucárias. Brasília: 
MMA.240 p. 19-25. 

AMOOAGHAIE R. & AHMADI F. 2017. Triangular interplay between 
ROS, ABA and GA in dormancy alleviation of Bunium persicum seeds 
by cold stratification. Russian Journal of Plant Physiology 64: 588-599. 

ANDRADE D. F. & OGLIARI P. J. 2010. Estatística para as ciências 
agrárias e biológicas: com noções de experimentação. 3. ed. rev. e ampl. 

Florianópolis: Ed. da UFSC. 475 p. 

ARAGÃO V.P.M.; NAVARRO B.V.; PASSAMANI L.Z.; MACEDO 
A.F.; FLOH E.I.S.; SILVEIRA V.; SANTA-CATARINA C. 2015. Free 

amino acids, polyamines, soluble sugars and proteins during seed 
germination and early seedling growth of Cedrela fissilis Vellozo 
(Meliaceae), an endangered hardwood species from the Atlantic Forest 

in Brazil. Theor Exp Plant Physiol 27:157–169 

BASILE A.; FAMBRINI M.; PUGLIESI C. 2017. The vascular plants: 
open system of growth. Development Genes and Evolution. 227: 129-

157. 



56 

 

BASKIN J.M. & BASKIN C.C. 2004. A classification system for seed 
dormancy, Seed Sci. Res. 14:1-16. 

BASKIN C & BASKIN J.M. 2014. Seeds, ecology, biogeography and 

evolution of dormancy and germination. Academic Press. 

BENTSINK L. & KOORNNEEF M. 2008. Seed Dormancy and 

Germination. The Arabidopsis Book 6:e0119. 

BENTSINK L.; SOPPE W.J.J.; KOORNNEEF M. 2007. Genetic 
aspects of seed dormancy. In: Seed Development, dormancy and 

Germination, eds Bradford KJ, Nonogaki H (Blackwell Publishing, 
Oxford), 113–127. 

BEWLEY J.D. 2001. Seed germination and reserve mobilization. In: 

Encyclopedia of life sciences. Nature Publishing Group. 

BEWLEY J.D.; BRADFORD K.J.; HILHORST H.W.M.; NONOGAKI 
H. 2013. Seeds: Physiology of Development, Germination and 

Dormancy, 3rd Ed. New York: Springer 

BINOTTI F.F.S.; HAGA K.I.; CARDOSO E.D.; ALVES, C.Z.; SÁ 

M.E.; A.R.F O. 2008. Efeito do período de envelhecimento acelerado no 
teste de condutividade elétrica e na qualidade fisiológica de sementes de 
feijão. Acta Sci Agron. 30 (2), 247-254. 

BORGES F.R.M.; SILVA M.D.; CÓRDOVA M.M.; SCHAMBACH 
T.R.; PIZZOLATTI M.G.; SANTOS A.R.S. 2014. Anti-inflammatory 
action of hydro alcoholic extract, dichloromethane fraction and steroid 

α-spinasterol from Polygala sabulosa in LPS-induced peritonitis in 
mice. Journal of Ethno pharmacology 151, 144-150. 

BRANCALION P.H.S & MARCOS FILHO J. 2008. Distribuição da 
germinação no tempo: causas e importância para a sobrevivência das 
plantas em ambientes naturais. ABRATES, 1,2,3 (18), 11-17. 

BRASIL. 2009. Regras para análise de sementes. Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento. Secretaria Brasília: Mapa/ACS, 
399 p 



57 

 

BUCHANAN B. B.; GRUISSEM, W.; JONES, R. L. 2015. 
Biochemistry & molecular biology of plants. Rockville, MD: American 
Society of Plant Physiologists, 2nd ed. 1280p. 

BUCKERIDGE M.S.; AIDAR M.P. M., SANTOS H.P.; TINÉ M.A. S. 
2004. Acúmulo de reservas. In: Ferreira, A. G.; Borgheretti, F. (orgs). 

Germinação do básico ao aplicado. Porto Alegre:Artmed, p. 31-50. 

BUNSUPA S.; KATAYAMA K.; IKEURA E.; OIKAWA, A.; 
TOYOOKA, K.; SAITO K.; YAMAZAKI, M. 2012. Lysine 

Decarboxylase Catalyzes the First Step of Quinolizidine Alkaloid 
Biosynthesis and Coevolved with Alkaloid Production in Leguminosae. 
The Plant Cell, 24(3), 1202–1216. 

CARDOSO V. J. M. 2004. Dormência: Estabelecimento do processo. 
In: FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F (org.). Germinação: do básico 
ao aplicado. Porto Alegre, p. 95-108. 

CARDOSO V. J. M. Germinação. In: KERBAUY G. B. 2008. 
Fisiologia vegetal. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

CARVALHO N.M. & NAKAGAWA J. 2012. Sementes: ciência, 
tecnologia e produção. 5.ed. Jaboticabal: FUNEP, 590 p. 

CASTRO S.; FERRERO V.; LOUREIRO J.; ESPADALER X.; 

SILVEIRA P.; NAVARRO L. 2010. Dispersal mechanisms of the 
narrow endemic Polygala vayredae: dispersal syndromes and spatio-
temporal variations in ant dispersal assemblages. Plant Ecology. 207, 

359-372. 

CHEN S. Y.; CHIEN C. T.; BASKIN J. M; BASKIN C. C. 2009. 

Storage behavior and changes in concentrations of abscisic acid and 
gibberellins during dormancy break and germination in seeds of 
Phellodendron amurense var. wilsonii (Rutaceae). Tree Physiol. 30, 

275–284 

CHEN S-Y.; CHOU S-H.; TSAI C-C.; HSU W-Y.; BASKIN C. C.; 
BASKIN J. M.; CHEN C. T.; KUO-HUANG L. L. 2015. Effects of 

moist cold stratification on germination, plant growth regulators, 
metabolites and embryo ultrastructure in seeds of Acer morrisonense 

(Sapindaceae). Plant Physiology and Biochemistry, 94: 165-173. 



58 

 

CRISTIANO R.; PIZZOLATTI M.G.; DELLEMONACHE F.; 
REZENDE C.M.; BRANCO A. 2003.Two xanthones from Polygala 
paniculata and confirmation of the 1-hydroxy 2,3,5-trimethoxy-

xanthone at trace level by HRGC-MS. Z. Naturforsch. 58, 490– 494. 

DARRUDI R.; HASSANDOKHT M.R.; NAZERI V. 2015. Effects of 

moist stratification, GA3 and seed age on seed germination of Rheum 
khorasanicum B. Baradaran & A. Jafari. Journal of Applied Research on 
Medicinal and Aromatic Plants. 2(4), 168–173. 

DAVIDE A.C; TONETTI O.A.O; SILVA E.A.A.D. 2011. Improvement 
to the physical quality and imbibition pattern in seeds of candeia 
(Eremanthus incanus (Less.) Less.). Cerne 17(3): 321-326 

DE CASTRO R.D.; BRADFORD K.J.; HILHORST H. W. M. 2004. 
Desenvolvimento de sementes e conteúdo de água. In: FERREIRA, A. 
G.; BORGHETTI, F (org.). Germinação: do básico ao aplicado. Porto 

Alegre, p. 209-222. 

DOS SANTOS SILVEIRA, C. E.; PALHARES D.; BARROS K.; 

PEREIRA, D.; GOMES LUÍS, Z.; RODRIGUES PEREIRA, L. A. 
2016. Seed structure and initial development of Byrsonima basiloba 
Juss. (Malpighiaceae). Gayana. Botánica, 73(2), 355-368 

DUARTE F. S. 2007. Participação das dihidroestiril-2-pironas e estiril-
2-pironas nas ações centrais do tipo-benzodiazepínicas da planta 
Polygala sabulosa A. W. Bennett (Polygalaceae) em roedores. 

Florianópolis. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Ciências Biológicas. Programa de Pós-Graduação 

em Farmacologia. 

EVERT R. F; ESAU K. 2006. Esau’s Plant anatomy: meristems, cells, 
and tissues of the plant body: their structure, function, and development. 

New Jersey: John Wiley & Sons. 601 pp. 

FANG X.W.; ZHANG J.J.; XU D.H.; PANG J.; GAO T.P.; ZHANG 
C.H.; LI F.M.; TURNER N.C. 2017. Seed germination of Caragana 

species from different regions is strongly driven by environmental cues 
and not phylogenetic signals. Scientific Reports, 7: 11248. 



59 

 

FERREIRA C.S.; PIEDADE M.T.F; FRANCO A.C. 2017. 
Submergence, seed germination, and seedling development of the 
Amazonian floodplain tree Pseudobombax munguba: evidence for root 

oxytropism. Trees, 31: 705-716. 

FINCH-SAVAGE W.E. & LEUBNER-METZGER G. 2006. Seed 

dormancy and the control of germination. New. Phytol., 171 pp. 501–
523 

FINKELSTEIN R.; REEVES W.; ARIIZUMI T. & STEBER C. 2008. 

Molecular aspects of seed dormancy. Annu. Rev. Plant Biol. 59, 387–
415 

FOGAÇA C. A.; MALAVASI M. M.; ZUCARELI C.; MALAVASI U. 

C. 2006. Aplicação do teste de tetrazólio em sementes de Gleditschia 
amorphoides Taub. Caesalpinaceae. Rev. bras. sementes [online].28.3 
101-107. 

FU X.; LIU H.; XU J.; TANG J.; SHANG X. 2014. Primary metabolite 
mobilization and hormonal regulation during seed dormancy release in 

Cornus japonica var. chinensis. Scand J For Res.29:542– 51 

GAHAN P.B. 1984. Plant histochemistry and cytochemistry: an 
introduction. Academic Press. London 301 pp. 

GERRITS P.O. & SMID L. 1983. A new, less toxic polymerization 
system for the embedding of soft tissues in glycl methacrylate and 
subsequent preparing of serial sections. Journal of Microscopy 132:81-

85. 

GUERRA M.P.; RODRIGUES M.A. Giberelinas In: KERBAUY G. B. 

2008. Fisiologia vegetal. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

GUPTA K.; DEY A.; GUPTA B. 2013. Plant polyamines in abiotic 
stress responses. Acta Physiol. Plant., 35: 2015–2036. 

GUPTA K.; SENGUPTA A.; CHAKRABORTY M.; GUPTA B. 2016. 
Hydrogen Peroxide and Polyamines Act as Double Edged Swords in 
Plant Abiotic Stress Responses. Frontiers in Plant Science, 7, 1343.  



60 

 

HIDAYATI S.N.; BASKIN J. M.; BASKIN C.C. 2001. Dormancy-
breaking and germination requirements for seeds of Symphoricarpos 
orbiculatus (Caprifoliaceae). Am J Bot 88:1444–1451 

HOLM, T. 1929. Morphology of North American species of Polygala. 
Botanical Gazette. 88:167–185. 

HORRIDGE G.A. & TAMM S.L. 1969. Critical point drying for 
scanning electron microscopy study of ciliary motion. Science 163:817-
818 

IMBERT E. 2002. Ecological consequences and ontogeny of seed 
heteromorphism Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. 5:13–36 

JANCEWICZ A.L.; GIBBS N.M.; MASSON P.H. 2016. Cadaverine’s 

Functional Role in Plant Development and Environmental Response. 
Front. Plant Sci. 7:870. 

JIMENEZ-LOPEZ J.C.; ZIENKIEWICZ A.; ZIENKIEWICZ K; 

ALCHÉ J. D.; RODRÍGUEZ-GARCÍA M. I. 2016 Biogenesis of 
protein bodies during legumin accumulation in developing olive (Olea 

europaea L.) seed. Protoplasma 253: 517. 

JUSTO C.F; ALVARENGA A.D; NERY F.C; DELU F.N. 2007. 
Composição química, curva de embebição e efeito da temperatura sobre 

a germinação de sementes de Eugenia pyryformis Camb. (Myrtaceae). 
Revista Brasileira de Biociências 5(2): 510-512 

KRASUSKA U.; CIACKA K.; BOGATEK R.; GNIAZDOWSKA A. 

2014. Polyamines and nitric oxide link in regulation of dormancy 
removal and germination of apple (Malus domestica Borkh.) embryos. 

Journal Plant Growth Regulation 33:590-601 

KRASUSKA U.; CIACKA K.; GNIAZDOWSKA A. 2017. Nitric 
oxide-polyamines cross-talk during dormancy release and germination 

of apple embryos. Nitric Oxide. 68:38-50. 

KUBITZKI K. & ZIBURSKI A. 1994. Seed dispersal in flood plain 
forests of Amazonia. Biotropica 26:30-43 



61 

 

LADO J.; MANZI M.; SAINZ M. M.; SOTELO M.; ZACARÍAS L. 
2016. Involvement of Plant Hormones in Cold Stress Tolerance. In: 
AHAMMED G. J.; YU J.Q. Plant Hormones under Challenging 

Environmental Factors. Springer Netherlands. p. 23-49. 

MCDONALD M. B. 2005. Flower seed longevity and deterioration. In: 

MCDONALD M. B. & KWONG F. Y. Flower seeds: biology and 
technology. Wallingford: CABI Publishing. p. 187-205.  

LEUBNER-METZGER G. 2002. Seed after-ripening and over-

expression of class I ß-1,3-glucanase confer maternal effects on tobacco 
testa rupture and dormancy release. Planta 215: 959–968 

LEWAK S. 2011. Metabolic control of embryonic dormancy in apple 

seed: seven decades of research. Acta Physiol. Plant. 33:1–24 

LÜDTKE R. 2008. A família Polygalaceae na Região Sul do Brasil. 
Tese. Departamento de Botânica UFRGS. 

LÜDTKE R.; SOUZA-CHIES T. T.; MIOTTO S. T. S. 2013. O gênero 
Polygala L. (Polygalaceae) na região Sul do Brasil. Hoehnea 40(1), 1-

50. 

MAGUIRE J.D. 1962. Speed of germination aid in selection and 
evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2 (1),176-

177.  

MATTANA E.; DAWS M. I.; FENU G.; BACCHETTA G. 2010. 
Ecological and morphological seed traits of Polygala sardoa and P. 

sinisica: A comparative study on two endemic species of Sardinia. Flora 
205, 825-831. 

MORITA M.T.; TASAKA M. 2004. Gravity sensing and signaling. 
Current Opinion in Plant Biology 7(6):712–718 

MÜLLER K.; TINTELNOT S.; LEUBNER-METZGER G. 2006. 

Endosperm-limited Brassicaceae seed germination: Abscisic acid 
inhibits embryo-induced endosperm weakening of Lepidium sativum 
(cress) and endosperm rupture of cress and Arabidopsis thaliana. Plant 

and Cell Physiology; 47 (7): 864-877 



62 

 

NAMBARA E.E. & NONOGAKI H. Seed Biology. 2012. In: 21st 
Century: Perspectives and New Directions. Plant Cell Physiology;53(1) 
1-4.  

NERY M.C; DAVIDE A.C; SILVA E.A.A.D, SOARES G.C.M, NERY 
F.C. 2014. Seed storage behavior of forest tree species seeds. Cerne 

20(3): 477-483. 

NONOGAKI H.; GEE O.H.; BRADFORD K.J. 2000. A germination-
specific endo-β-mannanase gene is expressed in the micropylar 

endosperm cap of tomato seeds. Plant Physiology 123, 1235–1245. 

O'BRIEN T.P.; FEDER N.; MCCULLY M.E. 1964. Polychromatic 
staining of plant cell walls by toluidine blue. Protoplasma 59(2), 368-

373.  

OLIVEIRA C.M.G.; MARTINS C.C.; NAKAGAWA J. 2009. 
Concentração da solução de tetrazólio e período de coloração do teste 

para sementes de mamoneira. Revista Brasileira de Sementes, 31 (3), 
38-47. 

PAOLI A. A. S. Semente In: SOUZA, L. A. 2006. Anatomia do fruto e 
da semente. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 196p. 

PASTORE J.F.B. 2014. Saint-Hilaire’s Polygalaceae. Phytotaxa 158(3): 

201–223. 

PAWLOWSKI T.A. 2009. Proteome analysis of Norway maple (Acer 
platanoides L.) seeds dormancy breaking and germination: influence of 

abscisic and gibberellic acids; BMC Plant Biology 2009, 9:48 

PEREZ, S.C.J.G.A. Envoltórios. In: FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, 

F. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed, 
2004.p.125-134. 

PEGG A.E. 1988. Polyamine metabolism and its importance in 

neoplastic growth and a target for chemotherapy. Cancer Res. 48: 759–
774 

PIERUZZI F.P.; DIAS L.L.; BALBUENA T.S.; SANTA-CATARINA 

C.; DOS SANTOS A.L; FLOH E.I. 2011. Polyamines, IAA and ABA 



63 

 

during germination in two recalcitrant seeds: Araucaria 
angustifolia (Gymnosperm) and Ocotea odorifera (Angiosperm) Annals 
of Botany, 108:337–45. 

PIÑA-RODRIGUES F. C. M.; FILGLIOLIA M. B.; PEIXOTO M. C. 
Testes de qualidade. In: FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. (Org.). 

2004. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed. p.283-
297. 

PUGA-HERMIDA M.I.; GALLARDO M.; RODRIGUEZ-GACIO 

M.C. ;MATILLA A. J. 2006. Polyamine  contents, ethylene  synthesis, 
and  BrACO2  expression  during  turnip germination. Biologia 
Plantarum 50: 574-580. 

RAZANAMEHARIZAKA J., GROUZIS M., RAVELOMANANA D.; 
DANTHU P. 2006. Seed storage behaviour and seed germination in 
African and Malagasy baobabs (Adansonia species). Seed Science 

Research 16, 83–88. 

ROCHA J.L.C.; PASTORE J.F.B.; BRANDÃO H.N.; AZEREDO A.; 

DAVID J.P.; SANTOS E.O.; DAVID J.M. 2012. Quantificação de 
salicilato de metila em quatro gêneros de Polygalaceae, por CLAE-
DAD. Química Nova 35 (11) 2263-2266. 

SANTA-CATARINA C.; SILVEIRA V.; BALBUENA T.S.; VIANA 
A.M.; MARANHÃO M.E.E.; HANDRO W.; FLOH E.I.S. 2006. IAA, 
ABA, polyamines and free amino acids associated with zygotic embryo 

development of Ocotea catharinensis. Plant Growth Regulation 49: 237-
247. 

SEHGAL A.; KHURANA J.; SETHI M.; ARA H.; JAIN M. 2007. 
Organ identity of the thalloid plant body of Griffithella hookeriana and 
Polypleurum stylosum – Podostemoideae (Podostemaceae). Plant 

Systematics and Evolution. 267: 93-104. 

SHALABY A.R. 2000. Changes in biogenic amines in mature and 
germinating legume seeds and their behavior during cooking. Nahrung; 

44:23-7. 



64 

 

SILVEIRA M.A.M.; VILLELA F.A; TILLMANN M.A.A. 2002. 
Comparação de métodos para avaliação da qualidade fisiológica em 
sementes de calêndula. Revista Brasileira de Sementes 24(2): 24-30 

SILVEIRA V.; FLOH E.I.S.; HANDRO W.; GUERRA M.P. 2004. 
Effect of plant growth regulators on the cellular growth and levels of 

intracellular protein, starch and polyamines in embryogenic suspension 
cultures of Pinus taeda. Plant Cell Tiss Org Cult 76:53–60 

SILVEIRA V.; SANTA-CATARINA C.; TUN, N.N.; SCHERER 

G.F.E; HANDRO W.; GUERRA M.P.; FLOH E.I.S. 2006. Polyamine 
effects on the endogenous polyamine contents, nitric oxide release, 
growth and differentiation of embryogenic suspension cultures of 

Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze. Plant Science 171:91-98. 

SINSKA I.; LEWANDOWSKA U. 1991. Polyamines and ethylene in 
the removal of embryonal dormancy in apple seeds. Physiol Plant 

81:59–64. 

SOLDI C.; MORO A.V.; PIZZOLATTI M.G.; CORREIA C.R.D. 2012. 

Heck–Matsuda Arylation as a Strategy to Access Kavalactones Isolated 
from Polygala sabulosa, Piper methysticum, and Analogues. European 
Journal Organic Chemistry, 3607–3616. 

SOUZA F.H.D. & MARCOS-FILHO J. 2001. The seed coat as a 
modulator of seed-environment relationships in Fabaceae. Brazilian 
Journal of Botany, 24(4), 365-375. 

STENZEL N.M.C.; MURATA I.M.; NEVES C.S.V.J. 2003. Superação 
da dormência em sementes de atemóia e fruta-do-conde. Rev. Bras. 

Frutic., Jaboticabal, 25:2. 305-308.  

STEINBRECHER T.; LEUBNER-METZGER G. 2017. The 
biomechanics of seed germination. Journal of Experimental Botany, 68 

(4): 765-783. 

STEINER N.; SANTA-CATARINA C.; SILVEIRA V.; FLOH I.S.E.; 
GUERRA M.P. 2007. Polyamine effects on growth and endogenous 

hormones levels in Araucaria angustifolia embryogenic cultures. Plant 
Cell Tissue and Organ Culture 89:55-62. 



65 

 

STILL D.W. & BRADFORD K.J. 1997. Endo-β-mannanase activity 
from individual tomato endosperm caps and radicle tips in relation to 
germination rates. Plant Physiology 113, 21–29. 

SUN W.Q. 2002. Methods for the study of water relations under 
desiccation stress. In: BLACK, M.; PRITCHARD, H. (Ed.). Desiccation 

and survival in plants: drying without dying. Wallingford: CABI 
Publishing. p. 47-91. 

TAKAHASHI T., KAKEHI J. I. 2010. Polyamines: ubiquitous 

polycations with unique roles in growth and stress responses. Annals of 
Botany 105: 1-6. 

TAIZ L. & ZEIGER E. 2009. Fisiologia vegetal. 4ª ed. Porto Alegre: 

Artmed. 819p. 

TAIZ L.; ZEIGER E.; MØLLER I.M.; MURPHY A. 2017. Fisiologia e 
desenvolvimento vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed 858p. 

TOMAR P.C.; LAKRA N.; MISHRA S.N. 2013. Cadaverine: a lysine 
catabolite involved in plant growth and development Plant Signal 

Behav., 8, pp. 1-15. 

VIGEOLAS H.; CHINOY C.; ZUTHER E.; BLESSINGTON B.; 
GEIGENBERGER P.; DOMONEY C. 2008. Combined Metabolomic 

and Genetic Approaches Reveal a Link between the Polyamine Pathway 
and Albumin 2 in Developing Pea Seeds. Plant Physiology, 146(1), 74–
82. 

VIVIAN R.; SILVA A.A.; GIMENES, JR.M.; FAGAN E.B.; RUIZ, 
S.T. & LABONIA, V. 2008. Dormência em sementes de plantas 

daninhas como mecanismo de sobrevivência: breve revisão. Planta 
Daninha, 26(3), 695-706. 

WADA S., KENNEDY J.A., REED B.M., 2011. Seed coat anatomy and 

proanthocyanidins contribute to the dormancy of Rubus seed. Sci. Hort. 
130, 762–768. 

WEIGEL D. & JÜRGENS G. 2002. Stem cells that make stems. Nature. 

415: 751-754 



66 

 

WILGEN B.W. van, FORSYTH G.G. 1992. Regeneration strategies in 
fynbos plants and their influence on the stability of community 
boundaries after fire. In: WILGEN, B.W. van, RICHARDSON, D.M., 

KRUGER, F.J., HENSBERGEN, H.J. van (eds) Fire in South African 
mountain fynbos. Ecological Studies 93, chap.4. Berlin Heidelberg New 

York: Springer, pp. 54–80. 

WURDACK J.J. & SMITH L.B. 1971. Poligaláceas. In: R. Reitz (ed.). 
Flora Ilustrada Catarinense, Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí. p. 28-

31. 

YAN D.; DUERMEYER L.; LEOVEANU C.; NAMBARA E. 2014. 
The Functions of the Endosperm During Seed Germination. Plant Cell 

Physiol. 55(9): 1521–1533. 

 


