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Sinopse: 

Estudos morfoanatômicos e funcionais foram realizados em sementes de quatro espécies do 

gênero Inga Mill. (Fabaceae) durante a germinação e a pós-germinação. Uma abordagem 

sistemática foi dada à descrição das sementes e das plântulas, desde as estruturas das 

sementes quiescentes até a formação completa das plântulas analisando-se o comportamento 

fisiológico por meio da mobilização dos principais metabólitos de reservas e a atividade de 

suas respectivas enzimas hidrolíticas. Ademais, foi feita a prospecção de inibidores de 

tripsina, seguidos da purificação e caracterização destas moléculas provenientes de 

sementes quiescentes e, por último, os inibidores foram testados com vistas nos seus 

potenciais antimicrobianos. A expectativa é que os resultados desta tese possam aprimorar 

os conhecimentos conceituais e aplicados sobre as espécies de Fabaceae arbóreas estudadas. 

 

Palavras-chave: Morfoanatomia de sementes, mobilização de reservas, inibidores de 

proteases, sementes nativas. 
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Sendo assim... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota 

de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.  

(Madre Teresa de Calcutá) 

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar 

novas paisagens, mas em ter novos olhos”.  

(Marcel Proust) 
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RESUMO 

 

O gênero Inga Mill. é distribuído em Florestas Tropicais Úmidas, com 

aproximadamente 300 espécies. Suas sementes são recalcitrantes e comumente vivíparas. As 

características morfofisiológicas de sementes são relevantes para o entendimento de aspectos 

biológicos e a utilização dessas plantas na silvicultura. As sementes constituem tecidos de 

estocagem de proteínas e tem recebido maior atenção na área biotecnológica devido seu 

potencial de defesa biológica. O objetivo desse trabalho foi investigar as características 

morfoanatômicas e fisiológicas de sementes de quatro espécies do gênero Inga Mill. durante a 

germinação e a pós-germinação, bem como analisar o potencial antimicrobiano de inibidores 

de tripsina. As sementes têm elevado teor de água (≈50%). Poliembrionia foi observada em I. 

pezizifera (>50%), influenciando no vigor das plântulas. O tegumento influenciou o vigor de I. 

cinnamomea. As sementes são anátropas, elípticas e exalbuminosas; tegumento membranáceo 

(exceto I. cinnamomea, que é coriáceo); cotilédones com células angulares, amplas, de paredes 

finas e estocam carboidratos solúveis (3-6%), lipídios (≈1%), amido (44-57%) e proteínas (5-

21%). A germinação é fanerocotiledonar, semi-hipógea, com expansão do eofilo entre 13 a 19 

dias. As plântulas são recobertas por tricomas. Os eofilos de I. cinnamomea inicialmente são 

epinásticos e acobreados. As folhas são hipoestomáticas, com estômatos paracíticos e tricomas 

tectores e glandulares. Aspectos do mesofilo, da nervura central e do cilindro vascular são 

caracteres diagnósticos. O amido foi mais mobilizado em I. edulis (22%). As proteínas são 

estocadas como glóbulos em vacúolos e dispersos no citoplasma, sendo mais mobilizadas em 

I. edulis (37%). Para as lipases houve um pico significativo na protrusão da radícula de I. 

macrophylla e I. cinnamomea. A atividade proteolítica foi maior no alongamento do hipocótilo 

de I. edulis. As espécies I. edulis e I. macrophylla foram correlacionadas no uso das reservas. 

Os extratos proteicos apresentaram alta atividade inibitória (>90%). Os inibidores de tripsina 

purificados apresentaram bandas de aproximadamente 21 kDa e foram estáveis à variação de 

pH (2-12) e temperatura (98°C). Os inibidores de tripsina de I. pezizifera (ITIp), I. macrophylla 

(ITIm) e I. cinnamomea (ITIc) inibiram principalmente Candida albicans (50%) e Salmonella 

enterica (≈52%). Os atributos morfofuncionais determinados auxiliam a diferenção das 

espécies e a compreensão da germinação e do estabelecimento de plântulas. As sementes de 

Inga apresentam proteínas de defesa com ação fungicida e bactericida.  

 

Palavras-chave: Sementes florestais, mobilização de reservas, proteínas de defesa.  
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ABSTRACT 

 

The genus Inga Mill. is distributed in Tropical Moist Forests with approximately 300 

species. Its seeds are recalcitrant and commonly viviparous. The morphophysiological 

characteristics of seeds are relevant to the understanding of biological aspects and the use of 

these plants in forestry. The seeds constitute protein storage tissues and have received greater 

attention in the biotechnology area due to their potential for biological defense. The objective 

of this work was to investigate the morphological and physiological characteristics of seeds of 

four species of the genus Inga Mill. during germination and post-germination, as well as to 

analyze the antimicrobial potential of trypsin inhibitors. The seeds have high water content 

(≈50%). Polyiembrionia was observed in I. pezizifera (> 50%), influencing seedling vigor. The 

integument influenced the vigor of I. cinnamomea. The seeds are anthropogenic, elliptical and 

exalbuminous; membranous integument (except I. cinnamomea, which is leathery); cotyledons 

with large, thin-walled, angular cells store soluble carbohydrates (3-6%), lipids (≈1%), starch 

(44-57%) and proteins (5-21%). The germination is phanerocotyledonary, semihypogeal, with 

eophyll expansion between 13 to 19 days. The seedlings are covered with trichomes. I. 

cinnamomea eophylls are initially epinastic and coppery. The leaves are hypoestomatic, with 

paracitic stomata and tectors and glandular trichomes. Mesophyll, midrib and vascular cylinder 

aspects are diagnostic features. Starch was more mobilized in I. edulis (22%). The proteins are 

stored as globules in vacuoles and dispersed in the cytoplasm, being more mobilized in I. edulis 

(37%). For lipases there was a significant peak in the root protrusion of I. macrophylla and I. 

cinnamomea. The proteolytic activity was higher in the hypocotyl elongation of I. edulis. The 

species I. edulis and I. macrophylla were correlated in the use of reserves. Protein extracts 

showed high inhibitory activity (> 90%). Purified trypsin inhibitors had bands of approximately 

21 kDa and were stable at pH (2-12) and temperature (98 °C) variation. The trypsin inhibitors 

of I. pezizifera (ITIp), I. macrophylla (ITIm) and I. cinnamomea (ITIc) mainly inhibited 

Candida albicans (50%) and Salmonella enterica (≈52%). The determined morphofunctional 

attributes help the differentiation of the species and the understanding of germination and 

seedling establishment. Inga seeds have defense proteins with fungicidal and bactericidal 

action. 

 

Key words: Forest seeds, reserve mobilization, defense proteins. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O bioma amazônico quase sempre está relacionado a números grandiosos, mas um 

número em particular chama a atenção, considerando a elevada diversidade florística, na qual 

estima-se que existam em torno de 16.000 espécies arbóreas (Ter Steege et al. 2016). Dentre as 

famílias botânicas mais representativas, a família Fabaceae está representada por 

aproximadamente 770 gêneros e mais de 19.500 espécies, atualmente subdividida em seis 

subfamílias (Caesalpinioideae, Cercidoideae, Detarioideae, Dialioideae, Duparquetioideae e 

Papilionoideae), e a tradicionalmente conhecida subfamília Mimosoideae consiste, então, num 

clado dentro da subfamília Caesalpinioideae, enquanto aguarda a classificação formal de suas 

tribos (Azani et al. 2017). Na Amazônia, esta família reúne 1.241 espécies distribuídas em 148 

gêneros, ocorrendo em diferentes ambientes de florestas primárias e secundárias, terras-firmes, 

várzeas, igapós, campinaranas e savanas (Lima et al. 2007). 

Pertencente à Fabaceae-Mimosoideae, o gênero Inga Mill. compreende em torno de 300 

espécies, com extensa distribuição nas Américas Central e Sul, exclusivamente, nas áreas 

neotropicais, tipicamente em clareiras e margens de rios (Pennington 1977). As espécies de 

Inga são amplamente utilizadas na arborização urbana e no reflorestamento, devido à 

capacidade de fixação biológica de nitrogênio, subsidiando a fertilidade dos solos mediante o 

aporte da produção de biomassa e auxiliando na ciclagem de nutrientes (Almeida et al. 2013). 

Ainda sobre seu potencial aproveitamento, suas sementes possuem sarcotesta comestível e são 

consumidas pelo homem e pela fauna (Oliveira e Beltrati 1993). Desse modo, Inga tem 

importância ecológica na manutenção do equilíbrio natural, fornecendo néctar, pólen, frutos, 

sementes e sarcotesta para diferentes elos na cadeia alimentar (Possette e Rodrigues 2010). 

As espécies de Inga são caracterizadas por apresentar hábito arbóreo, folhas paripinadas, 

nectários entre cada par de folíolo, raque foliar alada ou não e fruto tipo legume indeiscente 

(Pennington 1977). A espécie Inga edulis, conhecida como ingá de metro ou ingá cipó, 

ocorrendo na América do Sul tropical, leste dos Andes, noroeste da Argentina e costa atlântica 

do Brasil. Árvores até 25 m de altura; ramos puberulentos; estípulas lanceoladas, caducas; 

pecíolos cilíndricos, não alados; nectários foliares reniformes, sésseis; raque alada, 7-20 cm 

compr.; folhas 4-6 jugas; folíolos puberulentos, elípticos, ápice agudo ou cuspidado, base 

arredondada ou assimétrica; folículo 30-180 x 2-5 cm, reto, curvado ou torcido, verde a 

castanho, nervações longitudinais, sulcado, coriáceo, tomentoso; inflorescências espiciformes, 

axilares; pedúnculos cilíndricos, puberulentos; brácteas ovais, caducas; flores sésseis; cálice 

tubular (Pennington 1977; Sousa et al. 2011; Souza 2012).  
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A espécie Inga macrophylla, denominada ingá peluda ou ingá chata, pode ser 

encontrada além do Brasil, em países como Bolívia, Colômbia e Peru. Árvores de até 25 m de 

altura; estípulas ovadas a lanceoladas, persistentes; pecíolo cilíndrico, raramente alado; raque 

alada, 4-19 cm compr.; nectários sésseis a estipitados, circulares; folíolos ovados a lanceolados, 

ápice cuspidado, base oblíqua, superfície serícea, com tricomas tectores e glandulares; 

inflorescência espiciforme; brácteas lanceoladas, persistentes; flores brancas, sésseis, 

pentâmeras; fruto legume nucóide 18-32,5x2,3-2,5 cm, base arredondada, ápice agudo a 

truncado, puberulento; 7-29 sementes (Souza 2012; Fernandes et al. 2016). 

Inga pezizifera, vulgarmente conhecida como ingarana ou ingá amarela, ocorre da Costa 

Rica a Venezuela, Guianas, Amazônia brasileira e Equador. Árvore atinge até 15 m de altura; 

ramos semicilíndricos, puberulentos; estípulas lanceoladas, puberulentas, caducas; pecíolos 

canaliculados, não alados; nectários foliares cupuliformes, sésseis ou estipitados; raque 6,3-14 

cm compr., canaliculada, puberulenta; folhas 3-6 jugas; folíolos cartáceos, discolores, glabros 

ou esparsamente puberulentos, elípticos, lanceolados ou ovais, ápice atenuado, base aguda; 

flores pediceladas; cálice cupuliforme ou tubular; legume 13-20 x 1,8-4 cm, reto, convexo, 

verde a amarelo, não sulcado, coriáceo, glabro, ápice e base arredondados (Pennington 1977; 

Sousa et al. 2011; Souza 2012). 

Inga cinnamomea, popularmente conhecida como ingá açú ou ingá chinela, é nativa da 

América do Sul, distribuída em igapós e várzeas da região amazônica, inclusive na Guiana 

Francesa, Peru e Suriname. Árvore de pequeno a médio porte, com cerca de 7 a 12 metros de 

altura, troncos grossos, com 7,4 cm de diâmetro; raque cilíndrica a canaliculada; folhas com 

três pares de folíolos; flores brancas, esféricas, sem odor (Souza 2012). 

A propagação da maioria das espécies de Fabaceae ocorre por meio de sementes, que 

são estruturas biológicas, geralmente, formadas pelo envoltório protetor (tegumento), tecido de 

reserva (perisperma, endosperma ou cotilédone) e embrião, composto pelos cotilédones e eixo-

embrionário (Beltrati e Paoli 2012; Peraza-Villarreal et al. 2018). A caracterização morfológica 

de sementes e plântulas é relevante para a identificação e catalogação das espécies, pois 

possibilita o reconhecimento nos bancos de sementes e plântulas do solo, auxiliando estudos de 

dispersão, propagação, regeneração natural e recuperação de áreas degradadas (Barretto e 

Ferreira 2011; Miguel et al. 2015). Adicionalmente, a microscopia como suporte de análises 

mais detalhadas de sementes em estudos morfoanatômicos, têm revelado grande diversidade na 

ultraestrutura e uma variedade de novas características antes não identificadas, as quais são de 

grande relevância para a taxonomia (Rashid et al. 2017).  
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No geral, sementes de Inga podem ser diferenciadas por suas características 

diagnósticas intrínsecas, uma vez que não apresentam a estrutura comumente encontrada na 

família Fabaceae (células de Malpighi, linha lúcida, células em ampulheta e pleurograma) 

(Corner 1976). As Inga spp. têm sementes anátropas, elipsóides, oblongas ou obovadas, 

superfície lisa a rugosa, unitegumentadas e exalbuminosas; tegumento constitui uma sarcotesta 

carnosa, esbranquiçada e adocicada, com epiderme diferenciada em pêlos unicelulares, uma 

camada intermediária com células coesas e alongadas de paredes celulósicas e taniníferas; 

embrião constituído por dois cotilédones carnosos, glabros, verde escuros a roxo escuros, 

devido à presença de compostos fenólicos; amido e taninos são acumulados no meristema 

fundamental; eixo embrionário bastante desenvolvido, reto e piloso, com idioblastos 

cristalíferos e taniníferos, principalmente, na protoderme e nas regiões apicais (Oliveira e 

Beltrati 1993; 1994; Oliveira 1999; Sousa et al. 2011; Braz et al. 2012). 

Junto com o conhecimento estrutural das sementes, os estudos sobre o teor de água, o 

tipo e a histolocalização das substâncias de reserva podem elucidar os mecanismos relacionados 

à germinação, ao armazenamento e ao estabelecimento da plântula em campo e, 

consequentemente, contribuir para a conservação das espécies (fauna e flora), assim como 

serem utilizados de forma ampla nas atividades florestais, em particular, na silvicultura 

(Caccere et al. 2013; Miguel et al. 2015; Mazzottini-dos-Santos et al. 2017). Durante o 

desenvolvimento das sementes, reservas nutritivas como carboidratos, lipídios e proteínas são 

armazenadas com a finalidade de fornecer energia e viabilizar processos metabólicos com vistas 

à produção de novas células e tecidos, requeridas durante a germinação e formação da plântula, 

até que esta se torne um organismo autotrófico (Buckeridge et al. 2004a; Nonogaki et al. 2010; 

Bewley et al. 2013).  

Sementes de espécies de Inga como I. vera acumulam elevado teor de carboidratos 

solúveis, amido e proteínas, bem como não passam pela fase de dessecação durante sua 

formação, passando do estádio de maturação diretamente para a germinação (Caccere et al. 

2013). Ademais, as sementes de Inga spp. são recalcitrantes, contendo alto teor de água no 

período da dispersão (≈50-70%), baixa tolerância à dessecação (teor de água crítico e letal 30-

40%), baixa longevidade (7 dias pós-colheita) e constante viviparidade (≈50%), ocorrendo a 

germinação precocemente, antes do amadurecimento do fruto e da dispersão das sementes 

(Pennington 1977; Bonjovani e Barbedo 2014; Schulz et al. 2014; Parisi et al. 2016). 

Do ponto de vista ecológico, a sobrevivência e perpetuação das espécies florestais são 

concretizadas por meio da germinação, um processo biológico, que inicia com a embebição da 

semente e reativação do metabolismo, com subsequentes reações bioquímicas e divisões 
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celulares, resultando no crescimento do eixo-embrionário e culminando com a protrusão da raiz 

primária (Nonogaki et al. 2010; Bewley et al. 2013; Holanda et al. 2015). As estruturas de 

entrada de água (micrópila, hilo, lente, calaza) são capazes de detectar sinais ambientais 

favoráveis para sinalizar o início da germinação, sendo a temperatura e a umidade os principais 

estímulos físicos detectados, embora os sistemas de percepção ambiental sejam diferentes entre 

as espécies (Geneve et al. 2018). Em sementes recalcitrantes, que tipicamente apresentam alto 

teor de água, curta viabilidade e ausência de dormência, como as das espécies de Inga, a 

embebição ocorre rapidamente, e por consequência, também a germinação (Ferraz et al. 2004; 

Maffra et al. 2011). 

Durante a germinação, a mobilização das reservas é iniciada a partir da emissão de sinais 

químicos pelo embrião, que envolve o transporte de hormônios, carboidratos e compostos 

nitrogenados, ativando hidrolases e a subsequente hidrólise dos compostos armazenados aos 

seus elementos constituintes, cujos produtos resultantes são transportados para o eixo-

embrionário, mediante diferentes padrões de crescimento, conforme a composição e o 

processamento dos metabólitos, bem como a ativação diferencial das enzimas (Buckeridge et 

al. 2004b; Jimenez-Lopez e Hernandez-Soriano 2013). 

A natureza das reservas das sementes e a forma de aproveitamento desses compostos 

podem variar entre as diferentes espécies florestais, desde o estádio pré-germinativo até a 

senescência dos cotilédones, uma vez que as plantas desenvolvem estratégias de crescimento e 

sobrevivência, conforme a quantidade e o tipo de reservas estocadas, padrões de translocação e 

alocação de biomassa (Corte et al. 2006; Soriano et al. 2013; Hu et al. 2017). Assim, os estudos 

acerca da fisiologia da germinação são mais esclarecedores, na medida em que se aprofundam 

no entendimento da mobilização das reservas e da regulação do metabolismo, os quais podem 

explicar eventos que ocorrem durante o ciclo biológico inicial das espécies, bem como podem 

subsidiar programas de gestão florestal, enriquecimento florestal e plantações florestais (Ataíde 

et al. 2013; Dabhade et al. 2016). 

As reservas das sementes, particularmente as proteínas, além das funções de estocagem, 

estrutural e metabólica, podem participar do sistema de proteção da planta (Nonogaki et al. 

2010; Cândido et al. 2011). As espécies de Fabaceae destacam-se como rica fonte de proteínas 

de defesa, as quais são expressas constitutivamente ou induzidas nos tecidos vegetais 

vulneráveis, como meio de prevenção e ação contra agentes bióticos fitopatogênicos ou 

abióticos específicos (Van den Bergh et al. 2002; Gallardo et al. 2008; Patthy et al. 2015). 

Os inibidores proteolíticos são proteínas responsáveis pela inibição da atividade de 

proteases, estando associados à regulação do metabolismo proteico nas sementes e à defesa 
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vegetal contra o ataque de insetos e patógenos (Nwoso et al. 2014; Macedo et al. 2015). No 

processo germinativo, a atuação regulatória dos inibidores de proteases é inibir a atividade 

dessas enzimas, que degradam as proteínas durante a germinação (Bewley et al. 2013). Em 

relação à ação antifitopatogênica, os inibidores interferem em proteases responsáveis pela 

síntese de componentes estruturais desses organismos, reduzindo as infecções causadas pelos 

agentes fitopatogênicos nos vegetais (Satheesh e Murigan 2011; Macedo et al. 2016).  

Inibidores proteolíticos têm sido isolados de plantas, especialmente de sementes de 

espécies de Fabaceae, com enfoque no seu potencial inseticida e antifúngico, visando ampliar 

e criar novas alternativas no combate contra microrganismos patogênicos, por meio de produtos 

fornecidos pela natureza e com benefícios diretos (Calderon et al. 2001; Calderon et al. 2010; 

Macedo et al. 2016; Bezerra et al. 2016; Dib et al. 2018). Considerando que muitos agentes 

patogênicos têm adquirido resistência a medicamentos, torna-se relevante a realização de 

estudos de caráter biotecnológico, que comprovem a atividade de constituintes naturais contra 

organismos e proporcionem a descoberta de novos agentes terapêuticos para o desenvolvimento 

de produtos capazes de substituir ou trabalhar sinergicamente com aqueles produtos 

convencionais (Guarneire et al. 2019). 

Diante do exposto, nesta tese, buscou-se evidenciar e aprofundar as inter-relações e 

transdiciplinaridade de conhecimentos morfoanatômicos, fisiológicos e bioquímicos, com 

vistas no entendimento das bases conceituais do processo germinativo, bem como abrir 

possibilidades de aplicações de produtos e de processos biotecnológicos utilizando-se sementes 

de espécies do gênero Inga provenientes da flora amazônica. 

Para tanto, foram elaborados quatro capítulos intitulados: 

1) Características morfológicas, anatômicas e histoquímicas de sementes de espécies 

de Inga Mill. (Fabaceae): implicações sobre a germinação. 

2) Análises comparativas de plântulas de espécies de Inga Mill. (Fabaceae) durante os 

estádios iniciais de desenvolvimento. 

3) Mobilização de reservas durante eventos de germinação e pós-germinação em 

sementes de espécies de Inga Mill. (Fabaceae). 

4) Purificação, caracterização e atividade antimicrobiana de inibidores de tripsina de 

sementes de espécies de Inga Mill. (Fabaceae).  
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2. HIPÓTESES 

 

 As características morfoanatômicas, histoquímicas e funcionais das sementes de 

espécies de Inga distinguem-se entre si, mesmo sendo espécies do mesmo gênero e, 

fundamentalmente, essas diferenças devem influenciar o processo germinativo das 

diferentes espécies; 

 

 A estrutura e a composição química das sementes de Inga, bem como o metabolismo 

das reservas estocadas estão relacionados e devem influenciar a precocidade e a 

velocidade de germinação, assim como apresentar diferenças na formação das plântulas; 

 

 Considerando que espécies fixadoras de nitrogênio são capazes de acumular proteínas 

em maior quantidade, em particular nos tecidos de estocagem, em sementes de espécies 

do gênero Inga é possível encontrar proteínas alvo regulatórias do processo germinativo 

e com aplicações biotecnológicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral  

 

 Investigar as características morfoanatômicas, histoquímicas e fisiológicas de sementes 

de diferentes espécies de Inga Mill. durante estádios de germinação e pós-germinação 

de sementes, bem como analisar o potencial antimicrobiano de inibidores de tripsina. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar os parâmetros físicos, morfoanatômicos e histoquímicos da semente 

(tamanho, massa, teor de água e estruturas morfológicas) de diferentes espécies de Inga 

Mill. e suas relações com a germinação; 

 

 Analisar os caracteres morfoanatômicos de plântulas de diferentes espécies de Inga 

Mill. durante o desenvolvimento inicial, que auxiliem na identificação das espécies e na 

diferenciação entre as mesmas, bem como do gênero. 

 

 Analisar qualitativa e quantitativamente a mobilização de reservas das sementes de 

diferentes espécies de Inga Mill. constituintes do metabolismo primário durante a 

germinação e pós-germinação; 

 

 Prospectar e caracterizar inibidores de tripsina, mediante isolamento e purificação, além 

de realizar ensaios de atividade inibitória com potencial antimicrobiano de extratos 

proteicos de sementes quiescentes de diferentes espécies de Inga Mill. 
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Resumo 

 

Sementes são estruturadas com atributos específicos, cujo funcionamento influencia 

diretamente na capacidade de estabelecimento do novo esporófito no ambiente. A 

caracterização morfológica de sementes auxilia o entendimento de processos de germinação, 

armazenamento, manejo e conservação, que são fundamentais para a silvicultura. As sementes 

de Inga são recalcitrantes e comumente vivíparas, fatos que “per si” sugerem alto metabolismo, 

não havendo uma fase de dessecação, seguindo diretamente para a germinação. O objetivo 

desse estudo foi caracterizar as sementes de espécies de Inga Mill. quanto à biometria, 

morfoanatomia e histoquímica, e investigar as relações dessas características com a 

germinação. As sementes apresentam elevado teor de água, acima de 40%. I. edulis teve 20% 

de viviparidade, em contraste com I. cinnamomea com 0,1%. A semente de I. pezizifera 

apresentou mais de 50% de poliembrionia, a qual teve influência no vigor das plântulas. O 

tegumento não exerceu influência sobre a porcentagem de germinação (≈100%). Entretanto, 

influenciou o tempo médio e a velocidade do processo, sobretudo, para I. cinnamomea, cujas 

sementes com tegumento germinaram em média de 16 dias, enquanto as demais espécies 

germinaram em 2 a 3 dias independente da presença do tegumento. Morfologicamente, as 

sementes são anátropas, elípticas e exalbuminosas. O eixo embrionário é bastante desenvolvido 

e densamente recoberto com pêlos. O tegumento, de consistência membranácea (exceto de I. 

cinnamomea, que é córiáceo), não possui barreira física à germinação. O cotilédone é formado 

por células arredondadas, amplas, contendo grandes vacúolos. Nos cotilédones e no eixo 

embrionário ocorre ampla distribuição de polissacarídeos neutros, amido e proteínas, sendo 

estas em forma de glóbulos condensados em grandes vacúolos e minúsculos corpos proteicos 

dispersos no citoplasma. Lipídios foram escassos. As sementes de Inga apresentam 

peculiaridades que as distinguem das demais espécies da família Fabaceae. Tais características 

contribuem para elucidar fatores relacionados à sua germinação acelerada e elevada, que 

refletem seu estabelecimento nas condições de seu habitat natural. 

 

Palavras-chave: Biometria, morfoanatomia, sarcotesta, metabólitos primários. 
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1. Introdução 

 

As plantas possuem especialidades estruturais e mecanismos de estabelecimento 

ambiental, inteiramente relacionados à sua função no ecossistema natural ao qual pertencem, 

podendo conferir uma vantagem evolutiva e adaptativa, que consistem em órgãos vegetativos 

e reprodutivos (Zirondi et al., 2019). Assim, o conhecimento biológico das sementes é 

fundamental para a compreensão dos processos ecofisiológicos das florestas tropicais, como o 

estabelecimento de plantas, sucessão e regeneração natural (Varela e Albornoz, 2013). Nesse 

sentido, a caracterização morfológica de sementes apresenta-se como uma eficiente ferramenta 

para auxiliar o entendimento de eventos relacionados à germinação e ao potencial de 

armazenamento, podendo direcionar à procedimentos adequados de tecnologia, manejo e 

conservação, os quais são grandemente úteis na silvicultura (Reis et al., 2016). No entanto, o 

comportamento diferenciado das espécies exige que estudos científicos sejam realizados com 

vista nas atividades de conservação e uso das espécies nativas. 

As espécies do gênero Inga apresentam importante valor ecológico, cujas árvores são 

fixadoras de nitrogênio e, por isso, bastante efetivas no que se refere aos ciclos biogeoquímicos 

(Jaquetti e Gonçalves, 2017). Ademais, o néctar, o pólen, os frutos e as sementes são 

consumidos pela fauna, contribuindo, assim, para a manutenção do equilíbrio natural (Possette 

e Rodrigues, 2010; Avila et al., 2015). As sementes de Inga são conhecidamente recalcitrantes 

e vivíparas, com elevado teor de água e alta porcentagem e velocidade de germinação (Schulz 

et al., 2014; Parisi et al., 2016; Barbedo, 2018). Tais sementes apresentam intenso metabolismo, 

como observado durante a maturação de sementes de Inga vera, em que as principais mudanças 

ocorrem nos estádios iniciais, observando-se grande produção de ácidos orgânicos, extensa 

vacuolização de células embrionárias, baixa proporção de arabinose na parede celular do eixo 

embrionário, os quais estão relacionados à falta de uma fase de dessecação, seguindo 

diretamente para a germinação (Caccere et al., 2013). 

As sementes constituem o principal componente que possibilita aos organismos vegetais 

sua propagação no espaço e persistência no tempo, por meio da germinação e da formação de 

uma nova plântula (Farnsworth, 2000). Estruturas especializadas para a entrada de água no 

tegumento, como calaza, lente, hilo e micrópila, ao serem estimuladas por sinais ambientais 

favoráveis, permitem que a semente passe do estado de quiescência ou dormência para a 

germinação (Geneve et al., 2018). Entretanto, o tegumento das sementes de Inga, 

particularmente, possuem características intrínsecas, que as distinguem absolutamente das 

demais espécies de leguminosas. O tegumento é constituído por uma sarcotesta, originada da 
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diferenciação da primeira camada da testa em tricomas hipertrofiados, cheios de água e 

carboidratos, seguidos de uma camada de tecido parenquimático contendo compostos fenólicos 

(Oliveira e Beltrati, 1994; Santos et al., 2016). Dessa forma, suas sementes são funcionalmente 

estruturadas para pronta germinação (Caccere et al., 2013).  

Os caracteres morfológicos, inicialmente utilizados pelos botânicos, têm recebido 

menor atenção, no entanto, estudos micromorfológicos têm revelado peculiaridades essenciais 

antes inexploradas, o que na literatura especializada se têm enfraquecido, e consequentemente, 

têm deixado um resíduo de dados sobre membros de famílias botânicas desigualmente 

pesquisados, particularmente os de Fabaceae (Rashid et al., 2017). Sendo assim, ressalta-se que 

os caracteres morfológicos são relevantes na identificação de espécies, mesmo de diferentes 

biomas, uma vez que esses elementos não são fortemente influenciados pelo ambiente e 

conservam seus atributos essenciais (Barbosa et al., 2015; Reis et al., 2016). Não obstante, 

informações morfobiométricas de sementes têm indiscutível valor ecológico, auxiliando na 

determinação da variabilidade da espécie, estudos de dispersão e de agentes dispersores 

(Oliveira e Beltrati, 1994; Possette e Rodrigues, 2010).  

Conforme algumas características previamente observadas nas sementes de espécies do 

gênero Inga, como poliembrionia, rápida germinação e reservas das sementes, consideramos as 

seguintes questões: 1) As características morfoanatômicas e histoquímicas das sementes de 

diferentes espécies de Inga distinguem-se entre si, mesmo sendo espécies do mesmo gênero e 

estão relacionadas com a precocidade da germinação? 2) O tegumento das sementes de Inga, 

embora não apresente nenhuma resistência física para a germinação, causaria alguma 

interferência na ocorrência do processo? 3) Sementes poliembriônicas apresentam o mesmo 

desempenho na germinação e formação de plântulas? Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 

foi investigar as características biométricas, morfoanatômicas e histoquímicas de sementes de 

diferentes espécies de Inga Mill. e suas implicações sobre a germinação. 
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2. Material e métodos 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus, Amazonas, Brasil. O estudo foi 

realizado com sementes maduras de Inga edulis Mart. (considerando-se o aumento na espessura 

dos frutos), Inga macrophylla Kunth, Inga pezizifera Benth. e Inga cinnamomea Spruce 

(considerando-se a mudança na coloração dos frutos de verde para amarelado). A coleta foi 

feita no período chuvoso até o início da vazante, entre os meses de janeiro a julho, selecionando-

se 5 matrizes de cada espécie, localizadas no Ramal do Pau Rosa, km 24, Rodovia BR-174, 

bem como no Ramal do Jandira, Estrada do Caldeirão, Rodovia AM-070, Manaus, Amazonas, 

Brasil. Após a marcação e o georreferenciamento das árvores-matrizes, foi coletado material 

botânico para a confecção de exsicatas, identificação e incorporação das espécies no herbário 

sob os números de registro 251926 (Inga edulis), 16126 (Inga macrophylla), 284926 (Inga 

pezizifera) e 284927 (Inga cinnamomea).  

As sementes foram beneficiadas manualmente, mediante a extração das sementes das 

vagens indeiscentes e a excisão dos embriões da sarcotesta, com o auxílio de uma lâmina de 

aço. Posteriormente, o número médio, máximo e mínimo de sementes por fruto, a porcentagem 

de viviparidade e a porcentagem de poliembrionia de uma amostra de 100 frutos foram 

contabilizados. Na sequência, a avaliação biométrica foi realizada numa amostra de 100 

embriões, dos quais foram mensurados o comprimento, a largura e a espessura com auxílio de 

paquímetro digital (0,01 mm), bem como a massa fresca e a massa seca com auxílio de balança 

semianalítica (0,001 g). O teor de água das sementes foi determinado em cada estrutura 

componente separadamente (tegumento, embrião, cotilédones e eixo embrionário), com cinco 

repetições de três unidades, utilizando-se o método de estufa a 103 ± 2ºC durante 17 horas 

(Brasil, 2009, adaptado).  

A caracterização morfológica da semente foi realizada, considerando-se aspectos como 

forma, tamanho, coloração, consistência e textura conforme as terminologias de Gunn (1984); 

Oliveira e Beltrati (1994); Barroso et al. (1999) e Beltrati e Paoli (2012). As observações foram 

feitas à vista desarmada e com auxílio de uma lupa binocular Zeiss Stemi DV4. As ilustrações 

foram documentadas por meio de fotografias em arquivos digitais. 

Para o estudo morfoanatômico, as amostras foram fixadas em formalina neutra 

tamponada (FNT) sob vácuo durante 2 h e mantidas na solução por 48 horas, conservadas em 

álcool etílico 70%, desidratadas em série etílica, incluídas em 2-hidroxietil-metacrilato 

(Historesin Leica®) e seccionadas em micrótomo rotativo em secções longitudinais e 
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transversais. Os cortes histológicos foram corados com Azul de Toluidina em tampão citrato 

pH 4,0, (O’Brien e McCully, 1981). As lâminas foram montadas com resina sintética 

(Permount®). 

Os testes histoquímicos realizados foram Lugol para corar o amido (Johansen 1940); 

Xilidine Ponceau para proteínas totais (O’Brien e McCully, 1981); Sudan III para lipídios totais 

(Brundett et al., 1991); Reagente de Schiff/ácido periódico (PAS) para polissacarídeos neutros 

(Feder e O’Brien, 1968); cloreto de ferro III para compostos fenólicos totais (Gabe 1968) e 

vanilina clorídrica para detecção de taninos (Mace e Howell, 1974). As observações e 

fotomicrografias foram realizadas em microscópio óptico Carl Zeiss AxioLab A1. 

Os carboidratos solúveis totais dos tegumentos foram determinados a partir de amostras 

de 200 mg de material pulverizado, que foram homogeneizadas em 4 mL de álcool 80%, 

seguido de banho-maria a 75°C durante 30 minutos e centrifugação a 10.000 x g durante 5 

minutos, repetindo-se esse processo três vezes. Os sobrenadantes foram homogeneizados, secos 

em estufa a 50°C e ressuspendidos em 2 mL de água destilada. A quantificação foi realizada a 

partir de uma alíquota de 100 µL da amostra ressuspendida, adicionando-se 900 µl de água 

destilada, 500 µl de fenol 5% e 2,5 mL de ácido sulfúrico. Na sequência, a solução foi 

homogenizada em vortex e, após o resfriamento, seguiu-se a leitura espectrofotométrica a 490 

nm, utilizando glicose (Sigma) como padrão (Dubois et al., 1956). 

Para avaliar a influência do tegumento na germinação foram semeadas quatro repetições 

de 25 sementes, com e sem a sarcotesta, em bandejas plásticas contendo areia lavada sob 

condições de viveiro. Além disso, as sementes poliembriônicas da espécie I. pezizifera foram 

analisadas, considerando-se o embrião principal e o embrião adventício, a partir de uma amostra 

de quatro repetições de 25 sementes sob as mesmas condições de semeadura. A viabilidade e o 

vigor das sementes dos dois experimentos foram avaliados contabilizando-se a porcentagem, o 

tempo médio e o índice de velocidade de germinação, tendo como critério de germinação a 

protrusão da raiz primária. Além disso, para o estudo de poliembrionia foi considerada ade 

emergência de plântulas mediante a expansão dos eofilos, bem como a formação de plântulas 

anormais conforme a má formação da parte aérea e radicular(Santana e Ranal, 2004). 

Os dados foram analisados em delineamento inteiramente casualizado. Os dados do teor 

de água foram arranjados em fatorial 4x4 (4 espécies e 4 estruturas) e os dados de germinação 

em 4x2 (4 espécies e 2 níveis de beneficiamento). Sequencialmente, foi feita a análise de 

variância e o teste de Tukey a 5% de probabilidade e para as sementes poliembriônicas foi 

realizado o teste t não pareado. O programa estatístico utilizado foi o Statistica 7.1.  
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3. Resultados 

 

3.1. Características físicas 

O número de sementes por fruto foi variável entre as espécies e dentro da mesma 

espécie, sendo a espécie I. macrophylla a que apresentou maior quantidade de sementes, 

seguida I. edulis. Em relação à porcentagem de sementes vivíparas, a espécie I. edulis foi a que 

apresentou maior viviparidade. Em contrapartida, a espécie I. cinnamomea foi a que teve menor 

viviparidade. A espécie I. pezizifera, por sua vez, foi a única espécie que apresentou 

poliembrionia (tabela 1).  

 

Tabela 1. Número médio, mínimo e máximo de sementes por fruto, porcentagem de viviparidade e porcentagem 

de poliembrionia de sementes de espécies de Inga Mill. 

 
Dados representam à média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Entre as sementes das espécies estudadas, Inga edulis, I. macrophylla e I. cinnamomea 

são sementes grandes em termos de tamanho e massa, diferentemente de I. pezizifera, a qual 

apresenta valores correspondentes à metade ou a um terço em relação às demais (tabela 2). 

Todas as espécies apresentaram elevado teor de água em todas as estruturas analisadas, 

destacando-se I. edulis com o maior teor de água em relação às demais espécies (74,6%). A 

sarcotesta corresponde à estrutura com o maior teor de água, em média 82,4%, seguido do eixo 

embrionário, com 65,7%. Não obstante, dentro de cada espécie é observado que os eixos 

embrionários possuem teor de água mais elevado comparado aos cotilédones e ao embrião, 

diferindo estatisticamente, sendo o maior valor registrado para I. edulis e o menor valor para I. 

pezizifera e I. cinnamomea. 
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Tabela 2. Características biométricas, teor de água e germinação de sementes de espécies de Inga Mill. G: 

porcentagem de germinação; TMG: tempo médio de germinação; IVG: índice de velocidade de germinação; 

SCTeg: semente com tegumento; SSTeg: semente sem tegumento. 

 
Dados representam à média ± erro padrão. Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes nas linhas e letras 

minúsculas diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

3.2. Teste de germinação 

 

Na avaliação da germinação foi verificado que a presença do tegumento não influenciou 

a germinação, uma vez que houve elevada porcentagem em todas as espécies, em torno de 100% 

(tabela 2). Entretanto, houve efeito do tegumento no tempo médio de germinação para a espécie 

I. cinnamomea, cujas sementes com tegumento germinaram em média de 16 dias após a 

semeadura. Nas outras espécies de Inga estudadas, o tempo médio de germinação não foi 

afetado pela presença do tegumento, ocorrendo rápida germinação, entre 2 e 3 dias após a 

semeadura. Quanto ao índice de velocidade de germinação houve variação entre as espécies, 

das quais I. edulis teve o maior índice nos dois níveis de beneficiamento, não diferindo de I. 

macrophylla. A espécie I. pezizifera diferiu entre os níveis de beneficiamento, sendo a 

germinação mais rápida nas sementes sem tegumento, bem como a espécie I. cinnamomea, a 

qual apresentou o maior índice de velocidade de germinação nas sementes sem tegumento 

(20,8), o qual foi significativamente superior, inclusive às suas sementes semeadas com 

tegumento (1,8). 
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No teste de germinação das sementes poliembriônicas de I. pezizifera, não houve 

diferença na porcentagem de germinação entre os embriões, os quais tiveram máxima 

germinação (tabela 3). Entretanto, houve razoável efeito sobre o tempo médio de germinação, 

uma vez que o embrião principal teve a germinação mais rápida e uniforme (2 dias após a 

semeadura). A emergência das plântulas foi significativamente influenciada, reduzindo mais da 

metade no embrião adventício, bem como, o tempo médio necessário para a emergência de 

plântulas foi maior. Além disso, houve elevada porcentagem de formação de plântulas anormais 

(46%) para o embrião adventício, com eofilos e raízes secundárias mal formados, enquanto para 

o embrião principal observou-se apenas 14%. 

 

Tabela 3. Germinação de sementes poliembriônicas de I. pezizifera. Os dados correspondem a média ± desvio 

padrão. G: porcentagem de germinação, TMG: tempo médio de germinação, E: porcentagem de emergência, TME: 

tempo médio de emergência, PAN: porcentagem de plântulas anormais, TMPAN: tempo médio de plântulas 

anormais. 

 
Médias seguidas de mesma letra nas linhas não diferem entre si pelo teste t não pareado a 5% de probabilidade. 

 

3.3. Morfologia 

 

As sementes das espécies I. edulis, I. macrophylla, I. pezizifera e I. cinnamomea 

exibiram algumas características morfológicas comuns (figura 1). As mesmas são anátropas, 

elípticas a oblongas, e exalbuminosas (figura 1a-d). O tegumento constitui uma sarcotesta 

pelugínea, esbranquiçada e úmida, com consistência membranácea, sendo de fácil remoção e 

ruptura, exceto em I. cinnamomea, que é coriáceo. O funículo é longo, achatado e 

esbranquiçado, desprende-se com facilidade da semente. O hilo é pouco perceptível devido ao 

volume de pelos. A rafe e antirrafe têm largura contínua em relação ao hilo, são convexas e 
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perceptíveis. A micrópila, por sua vez, é circular e levemente convexa, de difícil visualização 

devido à densidade de pelos do tegumento. Tais estruturas são mais visuais na parte interna do 

tegumento. 

Os embriões das sementes de Inga estudadas são totais, com cotilédones plano-

convexos, crassos, duros, invaginados, fendidos e criptorradiculares (figura 1e-h). Os 

cotilédones de I. edulis têm coloração roxo-escura, de I. macrophylla roxo-escuro azulado, de 

I. pezizifera verde-escuro e de I. cinnamomea verde a avermelhado. Em I. cinnamomea, a 

superfície é lisa e opaca e as margens dentadas, enquanto nas demais espécies a superfície é lisa 

e lustrosa e as margens inteiras.  

Os eixos embrionários são bem desenvolvidos, longos, retos, densamente pilosos, com 

todas as estruturas facilmente distinguíveis – plúmula, epicótilo, nó cotiledonar, hipocótilo e 

radícula (figura 1i-q). Os pêlos que recobrem todo o eixo embrionário variam de amarelos a 

castanhos-acobreados, sendo mais acentuados em I. pezizifera (Figura 1p). A plúmula constitui 

os primórdios de eofilos, estípulas e estipelas já estabelecidos, epicótilo alongado, nó 

cotiledonar com gemas axilares distintas e com primórdios foliares, hipocótilo alongado e 

radícula evidente com tom amarelado mais claro. A plúmula de I. edulis varia de amarelada a 

marrom-avermelhada (figura 1n). Enquanto I. macrophylla tem a plúmula arroxeada a marrom-

avermelhada (figura 1o). A plúmula de I. pezizifera, por sua vez, tem tons castanho-

esverdeados, bem como a radícula (figura 1p). Em I. cinnamomea, algumas características a 

distinguem das demais espécies, onde o eixo embrionário é tomentoso e de coloração verde-

claro opaco a pastel, e a plúmula é moderadamente desenvolvida, com estruturas menores e 

menos distinguíveis (figura 1q). 
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Figura 1. Morfologia de sementes de Inga spp. co: cotilédones; ep: epicótilo; fu: funículo; hp: hipocótilo; cn: nó 

cotiledonar; ra: radícula; sc: sarcotesta; po: poliembrião; pl: plúmula; tm: margem dentada; ponta de seta branca: 

eixo embrionário; ponta de seta preta: gema axilar do eixo embrionário. 

 

3.3. Anatomia 

 

O tegumento das sementes das quatro espécies estudadas é constituído de uma camada 

biestratificada (figura 2a-d). O extrato externo é formado por células longas, que consistem em 

tricomas tectores unicelulares, os quais formam a sarcotesta; o extrato interno é composto por 

células adensadas, oblongas, alongadas na região interna, menores e arredondadas na região 

externa (figura 2e-h).  Carboidratos solúveis foram detectados na sarcotesta, em média de 4,8% 

em I. macrophylla; 5,4% em I. cinnamomea; 5,5% em I. pezizifera e 6,8% em I. edulis. O 
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tegumento de I. edulis é mais espesso, formado, contudo, por células com paredes finas e 

disposição mais irregular e tamanhos variados. I. cinnamomea apresenta tegumento 

medianamente espesso, formado por células comprimidas, de paredes relativamente mais 

espessadas.  

A rafe é formada por um grande feixe vascular, sendo em I. pezizifera e I. cinnamomea 

do tipo colateral anficrival côncavo-plano, arranjado em dois arcos fechados, preenchidos por 

parênquima. Enquanto que em I. edulis e I. macrophylla, além desse tipo, também foi observado 

feixes arranjados em arcos invaginados bicolaterais anficrivais, com ilhas floemáticas 

distribuídas no centro (figura 2i-l).  

 

 

Figura 2. Anatomia do tegumento de sementes de Inga spp. te: tegumento; tr: tricoma; seta preta: micrópila; vb: 

feixe vascular. 

 

A micrópila consiste num estreito canal no tegumento delimitada pela protoderme e 

revestida pela camada correspondente à sarcotesta (figura 2m-p). Em I. edulis (figura 2m) e I. 

macrophylla (figura 2n) a sarcotesta apresenta-se com células esparsas, com limites que 

envolvem o mesmo contorno da entrada da micrópila, assim como também em I. pezizifera, 
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porém, nesta existe uma obstrução no lado interior ao canal, na forma de um tampão de células 

meristemáticas (figura 2o). Já em I. cinnamomea observa-se que a sarcotesta recobre a 

micrópila de maneira contínua, formando uma película de revestimento (figura 2p). Idioblastos 

contendo compostos fenólicos são observados no tegumento, sobretudo no tecido fundamental 

em volta da rafe, da micrópila e do grande feixe vascular próximo à micrópila. 

Os cotilédones são formados por células de paredes finas e lume amplo, com tamanhos 

variados, porém grandes em sua maioria (figura 3). As células desse tecido aparentam o mesmo 

aspecto em secção longitudinal (figura 3a-d) e transversal (figura 3e-h). Em I. edulis, os 

cotilédones são constituídos por células mais arredondadas, com pequenos espaços 

intercelulares (figura 3a, e). As demais espécies apresentam células. A epiderme dos 

cotilédones das quatro espécies é revestida por uma fina cutícula, mais evidente em I. edulis 

(figura 3i-p). A epiderme dorsal dos cotilédones de I. edulis e I. macrophylla é constituída de 

células pequenas, quadráticas e adensadas, diferenciando-se da epiderme ventral, que tem 

células maiores, retangulares e levemente arredondadas (figura 3i-l). A espécie I. pezizifera 

apresenta epiderme dorsal com células estreitas e alongadas, enquanto a epiderme ventral 

assemelha-se às anteriores (figura 3m-n). I. cinnamomea tem epiderme dorsal e ventral com 

células levemente quadradas e/ou arredondadas, respectivamente (figura 3o-p).  

Cristais são observados agrupados e distribuídos em toda a extensão dos cotilédones, 

sobretudo, no entorno dos feixes procambiais colaterais (figura 3q-v). Em I. pezizifera, cristais 

também foram vistos ao longo das camadas corticais abaixo da epiderme (figura 3s). Ademais, 

foi verificada a ocorrência de elementos traqueais do xilema primário do tipo escalariforme em 

I. edulis e I. macrophylla (figura 3r). Vale ressaltar que o tecido cotiledonar de I. cinnamomea 

apresenta ampla quantidade de compostos fenólicos nos vacúolos celulares, os quais também 

são translocados pelos feixes vasculares (figura 3u-v). 
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Figura 3. Anatomia dos cotilédones de sementes de Inga spp. de: epiderme dorsal; ve: epiderme ventral; asterisco: 

secção transversal de feixes procambiais; seta preta: cristais; ponta de seta: compostos fenólicos. 

 

O eixo embrionário das sementes das espécies de Inga estudadas são constituídos de 

células de paredes finas, lume amplo e núcleo evidente, em processo de divisão e 

desenvolvimento (figura 4). Tais espécies diferenciam-se no tamanho das células, sendo I. 

edulis, a espécie com maiores dimensões, seguida de I. cinnamomea. 

A protoderme é demasiadamente recoberta por tricomas tectores e glandulares (figura 

4a-d), contendo compostos fenólicos. O epicótilo é formado por células organizadas em fileiras, 

devido às divisões celulares anticlinais, sobretudo nas espécies I. edulis (figura 4e) e I. 

pezizifera (figura 4g). Contudo, I. macrophylla (figura 4f) e I. cinnamomea (figura 4h) 

apresentam divisões anticlinais e periclinais, dispondo as células em arranjo irregular no sentido 

longitudinal. 
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Figura 4. Anatomia dos eixos embrionários de sementes de Inga spp. am: meristema apical caulinar; asteriscos: 

segundo eofilo; eo: primeiro eofilo; cr: cristais; is: espaços intercelulares; pc: compostos fenólicos; st: estípulas; 

tr: tricomas; vb: feixe vascular; ponta de seta branca: pontoações; ponta de seta preta: gema axilar caulinar.  

 

O nó cotiledonar é diferenciado por ter células mais arredondadas e organizadas 

irregularmente, observando-se pequenos espaços intercelulares, principalmente, em I. 

macrophylla, além de muitos idioblastos contendo cristais agrupados (figura 4i-l). A radícula é 

formada por células de formato quadrangular a retangular, organizadas em fileiras (figura 4m-

p). É importante ressaltar que também foi observado depósito de compostos fenólicos na região 

da parte aérea de I. edulis e I. pezizifera. Entretanto, em I. cinnamomea esse composto é 

amplamente distribuído em todas as estruturas do eixo embrionário (figura 4h, i, p). 

 

3.4. Histoquímica 

 

Nos cotilédones, os testes histoquímicos detectaram a presença de metabólitos primários 

como polissacarídeos neutros, geralmente associados a proteínas solúveis (figura 5a-d). Em I. 

edulis, esse composto acumula-se nas primeiras camadas dos cotilédones abaixo da epiderme.  
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Figura 5. Testes histoquímicos aplicados nos cotilédones de sementes de Inga spp. Polissacarídeos neutros corados 

de magenta (a-d). Grânulos de amido corados de preto (e-h). Gotículas de lipídios corados de laranjado (i-l). 

Proteínas coradas de vermelho (m-p). Compostos fenólicos totais corados de marrom a verde-musgo (q, s, u, w). 

Taninos corados de vermelho e marrom esverdeado (r, t, v, x). li: lipídios; pn: polissacarídeos neutros; cf: 

compostos fenólicos; pt: proteínas; am: amido; tn: taninos. 

 

Grãos de amido foram detectados em todo o tecido cotiledonar, sendo que, em I. edulis 

esses são concentrados na periferia da célula, uma vez que a presença de grandes vacúolos 

proporciona esse deslocamento. Nas demais espécies, a distribuição demasiada e uniforme de 

grãos de amido dificulta a visualização (figura 5e-h). Lipídios também foram observados apesar 

de baixo acúmulo, presentes em todo o tecido na forma de gotículas de óleo (figura 5i-l). Em 

relação às proteínas totais solúveis, as mesmas foram verificadas tanto em forma de corpos 

proteicos acumulados em vacúolos quanto em minúsculos cristaisproteicos dispersos no 

protoplasto (figura 5m-p). Vale ressaltar que, em I. cinnamomea foi verificado o acúmulo 

separado de proteínas e compostos fenólicos, uma vez que não foi detectado na mesma célula 

a ocorrência simultânea dessas duas substâncias (figura 5p). Os compostos fenólicos gerais e 
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taninos, por sua vez, foram constatados nas camadas mais externas dos cotilédones, exceto em 

I. cinnamomea, onde a distribuição foi praticamente uniforme (figura 5q-x). 

No eixo embrionário, polissacarídeos neutros foram observados (figura 6a-d), sendo em 

I. edulis detectados principalmente na plúmula e meristema apical caulinar, enquanto em I. 

macrophylla e I. pezizifera foram detectados na porção do epicótilo próxima à epiderme. Em I. 

cinnamomea esse metabólito é mais concentrado na região do nó cotiledonar. O amido também 

foi detectado em toda a extensão do eixo embrionário, acumulando-se mais na região do nó 

cotiledonar próximo ao procâmbio (figura 6e-h), contudo, foi menos abundante em I. edulis em 

relação às demais espécies. Em I. pezizifera, o amido tem distribuição uniforme por todo o lume 

celular e em I. macrophylla e I. cinnamomea acumula-se na periferia celular. A detecção dos 

lipídios foi mais evidente, embora também armazenados na forma de pequenas gotas de óleo 

(figura 6i-l).  

Quanto às proteínas solúveis, houve ampla distribuição na forma de corpos proteicos 

mais condensados ou em minúsculos cristais proteicos armazenados tanto em vacúolos como 

dispersos no protoplasto (figura 6m-p). Compostos fenólicos gerais foram detectados na 

protoderme de I. edulis e I. macrophylla, enquanto que em I. pezizifera foi verificada a 

distribuição além da protoderme, no córtex e procâmbio. Em I. cinnamomea foram visualizados 

grande quantidade de compostos fenólicos em todo tecido fundamental (figura 6q-t). 
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Figura 6. Testes histoquímicos aplicados nos eixos embrionários de sementes de Inga spp. Polissacarídeos neutros 

corados de magenta (a-d). Grânulos de amido corados de preto (e-h). Gotículas de lipídios corados de laranjado 

(i-l). Corpos proteicos corados de vermelho (m-p). Compostos fenólicos totais corados de marrom a verde-musgo 

(q-t). li: lipídios; pn: polissacarídeos neutros; cf: compostos fenólicos; pt: proteínas; am: amido.  
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4. Discussão 

 

As sementes das espécies de Inga estudadas apresentaram baixa variação biométrica. O 

conhecimento dessas variações e correlações físicas como tamanho e massa pode ser útil para 

programas de melhoramento genético e deve ser considerado na formação de lotes mais 

homogêneos, visando uma produção em escala comercial (Pêgo e Grossi, 2016).  

O elevado teor de água das sementes de Inga, acima de 40%, corrobora a classificação 

destas como recalcitrante. Comumente, sementes desse gênero são recalcitrantes e não toleram 

o dessecamento a baixos teores de água, dificultando seu armazenamento por longos períodos 

e a baixas temperaturas, fato que compromete sua viabilidade (Schulz et al., 2014; Parisi et al., 

2016; Barbedo, 2018). Inga vera, cujas sementes inicialmente apresentavam 62% de teor de 

água, teve mais de 50% de sua viabilidade reduzida após a secagem e redução do teor de água 

para 34% (Parisi et al., 2016).  

O habitat típico das espécies de Inga são matas ciliares, ou seja, ambientes úmidos ou 

alagados, favorecendo a propagação de suas sementes, que não são naturalmente expostas à 

secagem (Farnsworth 2000; Faria et al. 2004). Somado a isso, esse elevado teor de água pode 

contribuir para que as sementes germinem logo após a dispersão ou mesmo antes, uma vez que 

a viviparidade é uma característica comum dentro do gênero, sendo a ocorrência variável entre 

e dentro das espécies (Farnsworth, 2000; Santos et al., 2016). Sementes maduras e imaturas de 

I. laurina apresentaram em torno de 50% de viviparidade, as quais tinham teor de água de 55% 

na maturidade (Schulz et al., 2014). A espécie I. edulis apresentou a maior porcentagem de 

viviparidade (20%), assim como o maior teor de água (74%). Por outro lado, I. cinnamomea 

teve a menor ocorrência de viviparidade (0,1%), bem como o menor teor de água (58%). 

A germinação precoce das sementes ainda ligadas à planta-mãe é uma característica de 

muitas sementes deficientes de substâncias inibitórias, como ácido abscísico (ABA), que são 

substâncias reguladoras de crescimento, com função de regular a maturação, bem como o início 

e a manutenção da dormência, atuando como um antagônico das giberelinas, auxinas e 

citocininas (Taiz et al., 2017). Existem evidências de que tanto a biossíntese, quanto a 

percepção do ABA são necessárias para suprimir a germinação durante o desenvolvimento da 

semente, que compreende um processo complexo de sinalização, mediado por compostos, 

como carotenoides, proteínas e expressão de genes específicos (Bewley et al., 2013; Vishal e 

Kumar, 2018; Yang et al., 2019).  

A sarcotesta, estrutura mais úmida das sementes de Inga, pode auxiliar a manutenção 

das sementes recalcitrantes, sensíveis ao dessecamento. A entrada de água nas sementes é 
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mediada por estruturas especializadas na superfície do tegumento, conhecidas como lacunas 

hídricas (hilo, micrópila ou calaza), constituídas por complexos formados por células e tecidos 

auxiliares especializados morfoanatomicamente para a abertura e embebição das sementes 

(Geneve et al., 2018).  

Nas sementes das espécies de Inga estudadas, observa-se a micrópila inteiramente 

recoberta por uma fina camada de células túrgidas da sarcotesta, a qual não dispõe de nenhuma 

impermeabilidade. Além da complexidade da estrutura, a composição química do tegumento 

das sementes pode estar relacionada com a permeabilidade ou não à água, como verificado em 

Glicine max, em que foram identificados diferentes tipos de ácidos graxos hidroxilados na 

cutícula da testa, os quais podem estar relacionados à sua associação com carboidratos, que são 

hidrofílicos (Smýkal et al., 2014). Nesse sentido, a rica composição em carboidratos solúveis 

do tegumento das sementes de Inga também pode justificar o elevado teor de água inicial. 

O maior teor de água no eixo embrionário quando comparado com o dos cotilédones 

também foi observado em sementes maduras de I. vera (cotilédones: 54%; eixo: 60%), que 

somado à diversas mudanças metabólicas durante os estágios iniciais de desenvolvimento 

sugere a ausência de uma fase de dessecação, influenciando diretamente na maturação e 

germinação precoce (Caccere et al., 2013). Nas espécies avaliadas no presente estudo também 

houve discrepância do teor de água do eixo embrionário em relação aos cotilédones, com 

variação entre 5 e 12%, dependendo da espécie, indicando o metabolismo mais ativo no eixo 

embrionário. 

O embrião recalcitrante das espécies de Inga e as características estruturais do 

tegumento dificultam o armazenamento das suas sementes. Estudos sobre o teor de água das 

sementes de espécies tropicais é de fundamental importância para o aprimoramento de 

tecnologias relacionadas ao armazenamento de sementes, sobretudo, para espécies 

recalcitrantes, que são sensíveis à dessecação, o que dificulta a inclusão de espécies como de 

Inga em programas de reflorestamento ou mesmo para uso comercial, os quais exigem 

quantidade e qualidade fisiológica das sementes em períodos específicos (Bonjovani e Barbedo, 

2014). Sendo assim, o teor de água das sementes, além das condições de temperatura do 

ambiente, está inteiramente ligado à velocidade do processo de deterioração, tratando-se de um 

fator determinante para a longa ou curta longevidade (Bonjovani e Barbedo, 2019). 

O teste de germinação constatou que não houve influência do tegumento para a 

ocorrência da germinação. Contudo, houve interferência no tempo médio do processo, 

especialmente, para a espécie I. cinnamomea, o que pode estar relacionado, dentre outros 

fatores bioquímicos, à composição estrutural e histoquímica do tegumento, conforme relatado 
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anteriormente, onde a consistência do tegumento de I. cinnamomea é coriáceo, formado por 

tecido com células de paredes espessadas. Portanto, em se tratando dessa espécie, embora na 

região da micrópila não haja barreira física que impeça a protrusão da radícula, podem ter outros 

elementos químicos que regulam o evento, como carboidratos constitutivos da parece celular. 

As peculiaridades estruturais do tegumento das sementes de Inga favorecem a 

germinação rápida e regular, uma vez que os mesmos são estruturalmente flexíveis, permeáveis 

e sem nenhuma barreira mecânica à protrusão da radícula na região da micrópila, além de 

apresentar amplos feixes vasculares que formam a rafe e circundam toda a extensão da semente, 

que facilitam a ruptura do tecido. Diferentemente de outras espécies de Fabaceae, como 

Chamaecrista viscosa, Harpalyce sp., Mimosa echinocaula, M. foliolosa, M. leiocephala e M. 

somnians, que possuem sementes com tegumentos rígidos e impermeáveis à água, os quais 

conferem resistência à altas temperaturas e precisam de escarificação para superar a dormência 

física e quantificar a viabilidade (Zirondi et al., 2019).  

Em I. fagifolia, a testa foi distinta em três estratos: uma epiderme diferenciada em longos 

pelos unicelulares, uma camada intermediária de células coesas poliédricas alongadas de 

paredes pouco espessas, e uma camada interna composta de células contíguas de paredes 

irregularmente espessas; as paredes celulares desse tegumento são celulósicas e taniníferas, 

sendo apenas o estrato interno composto de paredes pécticas (Oliveira e Beltrati, 1994). Em I. 

laurina, as células da camada parenquimática da testa são preenchidas por compostos fenólicos, 

os quais podem estar associados à proteção da semente e do embrião durante o 

desenvolvimento, bem como durante o estabelecimento da plântula contra patógenos e 

herbívoros (Santos et al., 2016).  

Como tais características também não sustentam impedimento à germinação, vale 

ressaltar que as sementes de Inga são bastante diferenciáveis por suas características 

diagnósticas intrínsecas, e não apresentam a complexa estrutura comumente encontrada na 

família Fabaceae, tais como uma cutícula contínua, as células de Malpighi formada por 

macroesclereídes (camada paliçádica), a linha lúcida (reforço das paredes da epiderme), as 

células em ampulheta (camada de osteoesclereídes), células desintegradas (parênquima 

esponjoso) e o pleurograma (linha fissural na testa); características tais que conferem a 

consistência típica do tegumento das sementes das espécies, particularmente, das demais 

Mimosoideae, que têm um tegumento seco, córneo ou pétreo (Corner, 1976; Gunn, 1984; 

Smýkal et al., 2014). 

Considerando que os frutos de Inga são indeiscentes e secos, os mesmos são 

dependentes da ação de agentes dispersores para a sua propagação, em razão de a senescência 
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dos frutos e das sementes ocorrer quando estes ainda estão presos à planta-mãe. Assim, a função 

da sarcotesta estrategicamente atrativa para a dispersão pela fauna é corroborada. Considerando 

que o gênero Inga é recente na história evolutiva das espécies tropicais (cerca de 3 a 6 milhões 

de anos), os frutos indeiscentes de suas espécies podem ser derivados, considerando que a 

tendência evolutiva conduz a essas características (Oliveira e Beltrati, 1994; Richardson et al., 

2001). Além disso, os frutos e as sementes evoluíram impulsionados, pelo menos em parte, por 

agentes de dispersão abundantes em habitats específicos, o que também implica na típica 

ocorrência das espécies de Inga em ambientes florestais densos e matas ciliares, onde a 

dispersão é zoocórica (Lorts et al., 2008; Palow et al., 2012). 

Com relação à poliembrionia, a sua função biológica ainda não está completamente 

elucidada, contudo, sugere-se que a ocorrência de embriões e plântulas extranumerários em 

espécies de Inga, por exemplo, seja uma estratégia ecológica de sobrevivência adicional, que 

pode aumentar a tolerância contra o impacto da predação de sementes, devido mais de um 

embrião poder desenvolver-se (Santos et al., 2016). Esse é um traço que também foi visto em 

I. fagifolia, I. feuillei, I. vera e I. laurina, observando-se vários embriões dentro de um único 

envoltório seminal, com cotilédones irregulares, fortemente incrustados uns nos outros (Corner, 

1976; Oliveira e Beltrati, 1994; Caccere et al., 2013; Schulz et al., 2014). Sendo assim, embora, 

as sementes poliembriônicas de I. pezizifera tenham tido máxima germinação, o vigor do 

embrião principal é muito superior ao dos embriões secundários, o que pode refletir no 

desempenho do estabelecimento das plântulas em campo.  

Em I. fagifolia, as sementes poliembriônicas também germinaram, formando duas a 

quatro plântulas, porém eram menores e com desenvolvimento defasado (Oliveira e Beltrati, 

1992). Em contrapartida, a poliembrionia em sementes de Carapa surinamensis proporciona 

vantagens na produção de mudas, devido à maior quantidade de plântulas formadas com o 

mesmo número de sementes, embora haja competição entre as mesmas, pois seus eixos 

embrionários compartilham as mesmas reservas dos cotilédones fundidos (Ferreira et al., 2019). 

Nesse sentido, é fundamental a seleção das sementes visando a produção de mudas de qualidade 

superior. Não obstante, essa vantagem ecológica de reprodução requer pesquisas mais 

detalhadas, como desde a ontogenia das sementes poliembriônicas e sua relação com a 

propagação e estabelecimento nos respectivos habitats (Santos et al., 2016). 

A alocação de nutrientes em sementes de Inga, especialmente nitrogênio, cuja 

quantidade depende das condições de nutrição do solo, pode refletir na seleção para diferentes 

estratégias de estabelecimento de plântulas em solos férteis versus menos férteis (Palow et al., 

2012). No presente estudo foi averiguado que dos metabólitos estocados, destacam-se as 
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reservas de amido, seguido das proteínas, que estão acumuladas na forma de corpos proteicos 

condensados e na forma de minúsculos cristais, contidos em vacúolos, dispersos no protoplasto 

e nos feixes procambiais dos cotilédones. Dessa forma, pode-se inferir que o metabolismo das 

proteínas seja ativo, pois as mesmas encontram-se em sua forma hábil para mobilização, tanto 

como fonte de substratos para construção de novos tecidos da plântula em desenvolvimento, 

quanto para atividade de enzimas responsáveis pela degradação dos metabólitos primários.  

O tecido fundamental dos cotilédones e do eixo embrionário das espécies de Inga 

estudadas são constituídos de células com lume amplo e paredes finas, bastante vacuoladas e 

túrgidas. Em sementes de I. vera, embora as mudanças ultraestruturais e metabólicas 

(vacuolização, depósito de reservas, nucléolo e mitocôndrias bem desenvolvidos, dictiossomos 

e um retículo endoplasmático visível, aumento de ácidos orgânicos e aminoácidos, composição 

da parede celular) ocorram principalmente durante os estádios iniciais da maturação, o 

metabolismo não decresce em seguida, sendo consistente com a falta de uma fase de 

dessecação, sugerindo que o processo é ininterrupto desde a maturação até a germinação, antes 

da dispersão da semente (Caccere et al., 2013). Segundo os autores, essas características 

condizem com a alta disponibilidade de água no ambiente natural da espécie e refletem as 

estratégias ecofisiológicas da germinação de sementes recalcitrantes. 

Compostos fenólicos e taninos também foram detectados tanto nos cotilédones quanto 

nos eixos embrionários, sobretudo, próximos à protoderme, os quais podem atuar como 

mecanismo de defesa contra herbivoria. É interessante ressaltar que nas sementes de I. 

cinnamomea foi observada uma compartimentalização das proteínas e dos compostos fenólicos 

em células distintas. Contudo, em I. fagifolia foi averiguada a ocorrência de uma protoderme 

com paredes celulósicas e impregnadas de taninos, além do meristema fundamental, cujas 

células também possuem muito amido e idioblastos com cristais e taninos (Oliveira e Beltrati, 

1994). Segundo essas autoras a coloração vermelho-arroxeada na face convexa dos cotilédones 

dessa espécie, restrita às três primeiras camadas após a protoderme, correspondem a 

antocianinas. Conforme estudo recente, foi confirmado que o embrião de I. edulis apresenta a 

coloração roxa devido aos pigmentos de antocianinas, e que pode ser considerado como fonte 

de compostos bioativos, os quais têm forte atividade antioxidante, apesar de novas 

bioprospecções devam ser realizadas para elucidar a sua função biológica e aplicação 

biotecnológica, uma vez que sementes de espécies desse gênero tipicamente acumulam tais 

substâncias (Lima et al., 2019). 
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5. Conclusão 

 

Os caracteres morfoanatômicos descritos auxiliam na identificação e diferenciação das 

espécies dentro do gênero Inga, destacando-se as diferenças na coloração e tamanho dos 

cotilédones, aspectos do eixo embrionário, formato das células fundamentais e epidérmicas dos 

cotilédones, histolocalização de metabólitos como amido e proteínas, e células especializadas 

na estocagem de compostos fenólicos.  

Algumas características em conjunto sugerem relações com a germinação precoce e 

rápida, tais como as peculiaridades do tegumento (umidade, flexibilidade, espessura total e 

espessura das paredes celulares), o alto teor de água nas estruturas da semente, os cotilédones 

fendidos, o eixo embrionário bem desenvolvido e os metabólitos primários prontamente 

mobilizáveis.  

O tegumento não afeta a germinação, no entanto, para I. cinnamomea o mesmo 

apresentou características particulares, como a consistência coriácea, que pode ter influenciado 

no tempo de germinação.  

As sementes poliembriônicas da espécie I. pezizifera tiveram performance diferenciada 

na germinação e formação de plântulas, sendo os embriões principais mais vigorosos, enquanto 

os embriões secundários tiveram baixa porcentagem de emergência de plântulas e alta 

porcentagem de plântulas anormais. 
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Resumo 

 

As fases de desenvolvimento pós-seminal consistem em etapas críticas do ciclo de vida 

dos vegetais, e a caracterização morfológica das estruturas componentes das plântulas é 

essencial para o reconhecimento taxonômico de espécies em campo e também para a 

compreensão de seus mecanismos de estabelecimento no ambiente. Além disso, estas 

informações podem auxiliar as tomadas de decisões do ponto de vista silvicultural, por exemplo 

da qualidade de mudas nos viveiros. O objetivo desse trabalho foi analisar comparativamente 

os principais caracteres morfoanatômicos das estruturas constituintes da plântula de Inga edulis, 

I. macrophylla, I. pezizifera e I. cinnamomea. Características comuns entre as espécies foram 

observadas, como germinação fanerocotiledonar, semi-hipógea, rápida formação de plântulas 

(13 a 19 dias) e em taxas elevadas (acima de 90%), além de tricomas em toda extensão da parte 

aérea, hipocótilo e raiz. Contudo, a coloração das estruturas é uma distinção marcante entre as 

espécies (hipocótilo, tricomas do epicótilo e eofilos). Além da exposição dos eofilos na ocasião 

da emissão da parte aérea, bem como quanto aos eofilos epinásticos e vermelho-acobreados de 

I. cinnamomea, enquanto as demais espécies já expandem suas folhas. Ademais, as folhas são 

hipoestomáticas, com estômatos paracíticos, tricomas tectores nas nervuras e bordas, e tricomas 

glandulares na extensão do limbo. Entretanto, I. cinnamomea é tomentosa, cujos eofilos têm 

escassos tricomas glandulares. O mesofilo é densamente preenchido por compostos fenólicos. 

Outros caracteres distintivos foram as características do mesofilo dos eofilos e dos pecíolos, a 

forma e disposição das células do parênquima lacunoso, arquitetura da nervura central, presença 

de periciclo esclerenquimático no epicótilo, tamanho do córtex e do cilindro vascular radicular, 

forma e espaços intercelulares das células corticais radiculares. Os traços morfofuncionais 

analisados trazem informações que permitem a identificação e diferenciação das plântulas das 

espécies de Inga, constituindo atributos conservados ao longo do desenvolvimento inicial e 

podem ser efetivos para o seu estabelecimento no ambiente. 

 

Palavras-chave: Germinação; morfoanatomia de plântulas; eofilos; caracteres 

morfofuncionais. 
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1. Introdução 

 

A família Fabaceae compreende cerca de 770 gêneros, distribuídos em mais de 19.500 

espécies, na qual o gênero Inga comporta 300 espécies lenhosas, distribuídas exclusivamente 

na região neotropical, nativas de matas ciliares, embora se desenvolva bem em variados tipos 

de florestas, como campos secos e ambientes de terra firme (Pennington 1997; Caccere et al., 

2013; Longui et al., 2018). As espécies desse gênero despertam o interesse por serem 

acumuladoras de carbono e nitrogênio. Além disso, grande parte das Fabaceae são fixadoras do 

nitrogênio atmosférico e ocorrem em solos aluviais ou residuais pouco férteis, sendo utilizadas 

em programas de restauração florestal, arborização e sistemas agroflorestais em diferentes 

partes do globo, com destaque para as áreas tropicais e subtropicais (Leblanc et al., 2006; Palow 

et al., 2012; Lamarca e Barbedo, 2015; Jaquetti e Gonçalves, 2017). 

As espécies de Inga apresentam hábito arbóreo, folhas paripinadas, nectários entre cada 

par de folíolo, raque foliar alada ou não e fruto tipo legume indeiscente; I. edulis (ingá cipó) 

tem árvores de até 25 m de altura; ramos puberulentos; estípulas lanceoladas; nectários 

reniformes; raque alada; folhas 4-6 jugas; folíolos puberulentos, elípticos, ápice cuspidado, base 

assimétrica; folículo reto, curvado, verde a castanho, nervações longitudinais, sulcado, 

coriáceo; inflorescência espiciforme, axilares; flores sésseis; cálice tubular; I. macrophylla 

(ingá peluda) apresenta árvores com cerca de 25 m de altura; estípulas ovadas; pecíolo 

cilíndrico, raramente alado; raque alada; nectários sésseis a estipitados, circulares; folíolos 

ovados, ápice cuspidado, base oblíqua, superfície serícea; inflorescência espiciforme; flores 

brancas, sésseis; fruto legume nucóide, base arredondada, ápice agudo a truncado, puberulento; 

I. pezizifera (ingarana) produz árvores de até 15 m de altura; ramos semicilíndricos, 

puberulentos; estípulas lanceoladas, puberulentas; pecíolos canaliculados; nectários 

cupuliformes; raque puberulenta; folhas 3-6 jugas; folíolos discolores, glabros, elípticos, ápice 

atenuado, base aguda; flores amarelas; legume reto, convexo, verde a amarelo, coriáceo, glabro, 

ápice e base arredondados; I. cinnamomea (ingá açú) constitui árvores de pequeno a médio 

porte, com cerca de 7 a 12 metros de altura, troncos grossos, com 7,4 cm de diâmetro; raque 

cilíndrica a canaliculada; folhas com três pares de folíolos; flores brancas, esféricas, sem odor 

(Pennington, 1997; Sousa et al., 2011; Souza, 2012; Fernandes et al., 2016). 

O desenvolvimento pós-germinativo consiste numa das fases mais críticas no ciclo de 

vida dos vegetais, em que estruturas específicas das plântulas podem desempenhar função 

essencial para a efetividade do seu estabelecimento, nas fases juvenis em resposta às diversas 

condições ambientais (Oliveira et al., 2014; Menezes et al., 2018). Em estudos ecológicos tem 
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sido observado que variações nos aspectos morfológicos dos cotilédones das plântulas pode 

refletir diferentes estratégias de estabelecimento entre espécies lenhosas, no que se refere à sua 

especialização, seja fotossintética nos cotilédones foliáceos ou fornecedora de reservas 

primárias nos cotilédones armazenadores (Garwood, 1996). 

A morfologia de plântulas tem sido relevante fonte de dados taxonômicos, em que 

caracteres como cotilédones, hipocótilo, epicótilo e eofilos são úteis para distinguir taxas em 

diferentes níveis, bem como avaliar relações entre gêneros estreitamente próximos (Rodrigues 

et al., 2019). Sob uma perspectiva florística, a descrição morfológica de plântulas subsidia a 

identificação de espécies em estádios iniciais de desenvolvimento, contribuindo, assim, para 

estudos ecológicos, sistemáticos e filogenéticos (Hartmann e Rodrigues, 2016; Abozeid et al., 

2017). O tipo de germinação constitui um atributo expressivo para caracterizar espécies, 

enquanto que a morfologia minuciosa das estruturas das plântulas e plantas jovens pode auxiliar 

na distinção de famílias, gêneros e espécies, sendo aplicada em inventários florísticos de 

regeneração em regiões tropicais (Duke, 1965; Gurgel et al., 2012; Pastório et al., 2018). 

Características anatômicas, particularmente quanto a epiderme, estômatos, indumentos, 

nervura central foliar, cilindro vascular do pecíolo, dentre outros, têm sido primordiais para 

distinguir taxas complexos de difícil delimitação, que possuam maior homogeneidade 

morfológica e, portanto, carecem de uma análise mais minuciosa (Seixas et al., 2019). Além 

disso, de maneira geral, a anatomia de plântulas é pouco conhecida quando comparada à de 

órgãos vegetativos adultos. Nesse contexto foram levantadas as seguintes questões: 1) Até que 

ponto características morfoanatômicas poderiam servir de indicadores para distinguir espécies 

de gênero Inga? 2) Estas características se mantêm ao longo do desenvolvimento inicial das 

plântulas? 3) Qual a função destes traços específicos em termos de ganhos competitivos? 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar o desenvolvimento inicial de plântulas de 

diferentes espécies de Inga, avaliando comparativamente os principais caracteres 

morfoanatômicos das estruturas constituintes da plântula. 
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2. Material e métodos 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil. Sementes maduras de Inga 

edulis Mart. (considerando-se o aumento da espessura do fruto), Inga macrophylla Kunth, Inga 

pezizifera Benth. e Inga cinnamomea Spruce (considerando-se a mudança da coloração do fruto 

de verde para verde amarelado) foram coletadas selecionando-se 5 matrizes de cada espécie 

para a coleta dos frutos. O material vegetal foi coletado no Ramal do Pau Rosa, Km 24, Rodovia 

BR-174, bem como no Ramal do Jandira, Estrada do Caldeirão, Rodovia AM-070, Manaus, 

Amazonas, Brasil. Após marcação e georreferenciamento das árvores, material botânico foi 

coletado para confecção de exsicatas, identificação das espécies e incorporação no herbário sob 

os registros 251926 (Inga edulis), 16126 (Inga macrophylla), 284926 (Inga pezizifera) e 

284927 (Inga cinnamomea). 

As sementes foram beneficiadas manualmente, mediante a extração das sementes das 

vagens e a excisão dos embriões da sarcotesta, com o auxílio de uma lâmina de aço. 

Posteriormente, foi feita a caracterização cronológica e morfológica da plântula durante a 

germinação a partir de 5 repetições de 25 sementes semeadas em bandejas plásticas contendo 

areia umedecida diariamente até a capacidade de campo, mantidas em viveiro. 

O desenvolvimento das plântulas foi analisado considerando: embriões quiescentes 

(EQ), emissão da raiz primária (RP), alongamento do hipocótilo (HP), emissão da parte aérea 

(PA), alongamento do epicótilo (EP) e expansão do primeiro par de eofilos (EO). Os parâmetros 

observados e a terminologia empregada seguirão as metodologias de Duke (1965), Vogel 

(1980), Oliveira e Beltrati (1992), Ressel et al. (2004), Appezzato-da-Glória e Carmello-

Gurerreiro (2012). A porcentagem e o tempo médio de cada estádio morfológico foram 

determinados (Edwards 1934). As observações morfológicas foram feitas à vista desarmada e 

com auxílio de uma lupa binocular Zeiss Stemi DV4. As ilustrações foram documentadas por 

meio de fotografias obtidas com auxílio de máquina fotográfica digital (Samsung ST64). 

O estudo anatômico foi realizado em amostras da plântula no estádio de EO (eofilo, 

epicótilo, hipocótilo e raiz primária) fixadas em formalina neutra tamponada (FNT) durante 48 

horas, conservadas em álcool etílico 70%, desidratadas em série etílica, incluídas em 2-

hidroxietil-metacrilato (Historesin Leica®) e seccionadas em micrótomo rotativo em secções 

longitudinais e transversais. Os cortes histológicos foram corados com Azul de Toluidina em 

tampão citrato pH 4,0, (O’Brien e McCully, 1981). As lâminas foram montadas com resina 

sintética (Permount®).  
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As epidermes foliares foram analisadas de plântulas com 23 dias de idade, em razão da 

sensibilidade dos folíolos, que foram dissociados em solução de peróxido de hidrogênio 30% e 

ácido acético glacial P.A. (1:1) (Franklin, 1945), aquecidas em estufa a 40oC, coradas com 

safrablau (9:1) e montadas em glicerina 50% entre lâmina e lamínula. As observações e 

fotomicrografias foram obtidas com auxílio de microscópio óptico Zeiss Axio Lab.A1 e câmera 

fotográfica digital Axio Cam ERc5s.  
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3. Resultados 

 

3.1. Morfologia e cronologia da plântula em desenvolvimento 

 

A germinação das espécies de Inga avaliadas é do tipo semi-hipógea, ocorrendo em alta 

porcentagem, e iniciando rapidamente aos 2 dias após a semeadura. Houve variação nos 

estádios de desenvolvimento da plântula entre as espécies somente a partir da emissão da parte 

aérea (Figs. 1-4). 

 

 

Fig. 1. Desenvolvimento inicial de plântulas de Inga edulis. EQ: embrião quiescente; RP: emissão da raiz primária; 

HP: alongamento do hipocótilo; PA: emissão da parte aérea; EP: alongamento do epicótilo; EO: expansão do 

eofilo. (a) Detalhe dos eofilos durante a emissão. (b) Detalhe do epicótilo. (c) Detalhe das estípulas e do pecíolo 

alado. (d) Detalhe do nectário foliar. co: cotilédones; eo: eofilo; ep: epicótilo; et: estípula; fc: fenda cotiledonar; 

hp: hipocótilo; ne: nectário; pfo: primórdios foliares; pse: primórdio foliar do segundo eofilo; rp: raiz primária; rs: 

raiz secundária; tr: tricomas; pea: pecíolo alado.  
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Inga edulis (Fig. 1) – O embrião constitui cotilédones carnosos roxo-escuros, fendidos 

na base, frente à região de emissão da radícula (EQ), o qual após o ligeiro intumescimento 

depois da semeadura propicia a germinação com a protrusão da raiz primária axial 

esbranquiçada (RP), seguida do hipocótilo densamente coberto por pelos castanhos (HP). Por 

conseguinte, ocorre a emissão da parte aérea (PA) com eofilos verdes e pilosos, ápice 

acobreado, apresentando um par de estípulas lanceoladas em cada lado da base do pecíolo 

variando de verde a roxo, achatados, bem como estípulas simples filiformes de mesma 

coloração (Fig. 1a). A emissão de raízes secundárias ocorre simultaneamente. Na sequência, o 

epicótilo (Fig. 1b) e as raízes secundárias alongam-se (EP). A expansão dos eofilos ocorreu aos 

13 dias (EO), cuja plântula formada apresenta eofilos ovados-laceolados, verde-escuros, 

compostos, bifoliolados e opostos, ápice cuspidado de coloração acobreada e base aguda ou 

obtusa a oblíqua, folíolos sésseis, pecíolos amplamente alados, dois pares de estípulas e 

estipelas puberulentas, acuneadas e verdes (Fig. 1c), epicótilo piloso, com tricomas 

esbranquiçados, nectários foliares reniformes (Fig. 1d). 

Inga macrophylla (Fig. 2) – Os cotilédones do embrião são carnosos de coloração roxa-

azulada (EQ), cuja fenda na base abre-se para a protrusão da raiz primária axial esbranquiçada 

(RP), hipocótilo piloso, porém com tricomas mais claros (HP). Até a emergência da parte aérea 

não se observa a emissão de raízes secundárias (PA), as quais ocorrem somente após o 

alongamento do epicótilo (EP). No início do desenvolvimento, a plântula já emite folhas bem 

desenvolvidas, com eofilos verdes, ápice caldado, estípulas pubescentes, ovais a lanceoladas, 

coloração verde a marrom-avermelhada e estipelas filiformes (Fig. 2a). O epicótilo é bastante 

recoberto por tricomas brancos (Fig. 2b), bem como os primórdios do segundo eofilo (Fig. 2c), 

os pecíolos alados e o limbo eofilar (Fig. 2d). Os dois pares de estípulas estão na base do pecíolo 

e as estipelas na base de cada par de folíolos. Os eofilos se expandem aos 15 dias (EO), 

formando uma plântula bem desenvolvida, com eofilos ovais a lanceolados, verdes mais claros, 

compostos, bifoliolados e opostos, ápice cuspidado e base cordada e oblíqua, nectário circular, 

saliente e borda espessa (Fig. 2d). Raízes secundárias são mais curtas e em menor densidade. 
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Fig. 2. Desenvolvimento inicial de plântulas de Inga macrophylla. EQ: embrião quiescente; RP: emissão da raiz 

primária; HP: alongamento do hipocótilo; PA: emissão da parte aérea; EP: alongamento do epicótilo; EO: 

expansão do eofilo. (a) Detalhe dos eofilos durante a emissão. (b) Detalhe do epicótilo. (c) Detalhe das estípulas 

e dos primórdios do segundo eofilo. (d) Detalhe do nectário foliar. co: cotilédones; eo: eofilo; ep: epicótilo; et: 

estípula; fc: fenda cotiledonar; hp: hipocótilo; ne: nectário; pfo: primórdios foliares; pse: primórdio foliar do 

segundo eofilo; rp: raiz primária; rs: raiz secundária; tr: tricomas; pea: pecíolo alado; pontas de seta: estipelas. 

 

Inga pezizifera (Fig. 3) – Os cotilédones carnosos, verde-escuros, fendidos (EQ), cuja 

fenda abre-se após o breve intumescimento e ocorre a emissão da raiz primária (RP), amarelo-

acobreada, recoberta por pelos, bem como o hipocótilo (HP), cujos tricomas são castanho-

escuros. A parte aérea na ocasião da emissão consiste num pequeno eofilo (PA), menos 

desenvolvido em relação aos anteriores (Fig. 3a), ocasião em que ocorre alongamento da raiz 

primária e do hipocótilo visivelmente contrastantes, seguido do alongamento do epicótilo e da 

raiz primária (EP). O epicótilo é piloso recoberto por tricomas amarelo-acobreados (Fig. 3b). 

As raízes secundárias foram mais curtas nos estádios analisados. Os eofilos expandiram aos 16 

dias (EO), ovados-laceolados, verde-amarelados, compostos, bifoliolados e opostos, ápice 

cuspidado e base cordada e oblíqua, com pecíolos alados curtos, um par de estípulas e estipelas 

filiformes castanhas densamente pilosas (Fig. 3c), nectário raso, arredondado, com borda 

espessa (Fig. 3d). 
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Fig. 3. Desenvolvimento inicial de plântulas de Inga pezizifera. EQ: embrião quiescente; RP: emissão da raiz 

primária; HP: alongamento do hipocótilo; PA: emissão da parte aérea; EP: alongamento do epicótilo; EO: 

expansão do eofilo. (a) Detalhe dos eofilos durante a emissão. (b) Detalhe do epicótilo. (c) Detalhe das estípulas 

e estipelas, do pecíolo alado e limbo foliar. (d) Detalhe do nectário foliar e dos tricomas nas margens. co: 

cotilédones; eo: eofilo; ep: epicótilo; et: estípula; fc: fenda cotiledonar; hp: hipocótilo; ne: nectário; pfo: primórdios 

foliares; rp: raiz primária; rs: raiz secundária; tr: tricomas; pea: pecíolo alado; pontas de seta: estipelas. 

 

I. cinnamomea (Fig. 4) – A raiz primária é esbranquiçada no ápice (RP) e mais 

amarelada no comprimento, hipocótilo verde-claro, glabro (HP). No início, a parte aérea (PA) 

é composta por eofilos pequenos, pouco desenvolvidos, os quais são cobertos por um par de 

estípulas foliares maiores de coloração acobreada (Fig. 4a). Neste estádio já são observadas 

raízes secundárias. No estádio seguinte de desenvolvimento (EP), o epicótilo tomentoso alonga-

se (Fig. 4b) e o eofilo castanho-acobreado é liberado das estípulas (Fig. 4c), ao passo que as 

raízes secundárias se alongam. Após 19 dias, a plântula em desenvolvimento (EO) apresentou 

um par de eofilos epinásticos, ovados-lanceolados, castanho-acobreados, simples e bifoliolados 

(raramente compostos), ápice cuspidado e base obtusa, escassos tricomas, pecíolo marginado 

longo, constituindo uma ala estreita, um par de estípulas oblongas na base do pecíolo e uma 
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estipela filiforme na base dos folíolos de coloração cobre-esverdeado a avermelhado, nectário 

elíptico a ovado, borda fina (Fig. 4d). 

 

 

Fig. 4. Desenvolvimento inicial de plântulas de Inga cinnamomea. EQ: embrião quiescente; RP: emissão da raiz 

primária; HP: alongamento do hipocótilo; PA: emissão da parte aérea; EP: alongamento do epicótilo; EO: eofilo 

epinástico. (a) Detalhe dos primórdios durante a emissão. (b) Detalhe da emissão dos eofilos a partir das estípulas. 

(c) Detalhe do epicótilo tomentoso. (d) Detalhe do pecíolo marginado, do nectário foliar e das estipelas. co: 

cotilédones; eo: eofilo; ep: epicótilo; et: estípula; fc: fenda cotiledonar; hp: hipocótilo; ne: nectário; pfo: primórdios 

foliares; pm: pecíolo marginado; rp: raiz primária; rs: raiz secundária; tr: tricomas; pea: pecíolo alado; pontas de 

seta: estipelas.  
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3.2. Anatomia da plântula 

 

3.2.1. Epiderme dos eofilos 

As características anatômicas das plântulas variaram entre as quatro espécies estudadas 

(Quadro 1 e Fig. 5). Os eofilos apresentam epiderme unisseriada, revestida por uma fina 

cutícula e constituída de células de paredes anticlinais sinuosas, em vista frontal (Fig. 5a-h). 

Em secção transversal, as células da epiderme são cuboides, menores na face abaxial, de 

paredes finas, sendo a superfície periclinal externa da epiderme adaxial um pouco mais 

espessada (Fig. 6a-d). As folhas são hipoestomáticas, com estômatos paracíticos (Fig. 5e-h), 

densamente recobertas por tricomas tectores e glandulares em I. edulis, I. macrophylla e I. 

pezizifera (Fig. 5i-n). A espécie I. cinnamomea apresenta somente esparsos tricomas 

glandulares (Fig. 5o). 

 

Quadro 1. Características anatômicas principais de plântulas de Inga spp. NC: nervura central; LF: lâmina foliar; 

NV: nervura central do pecíolo; PP: parênquima paliçádico. 
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Fig. 5. Epiderme do eofilo de plântulas de Inga spp. Face adaxial do eofilo com células epidérmicas de paredes 

sinuosas (a-d). Face abaxial do eofilo com estômatos paracíticos (e-h). Tricomas tectores e glandulares (i-o). es: 

estômato; fad: face adaxial; fab: face abaxial; tt: tricoma tector; tg: tricoma glandular. 

 

3.2.2. Mesofilo e nervura central dos eofilos 

O mesofilo dos eofilos é dorsiventral, diferenciado em parênquima paliçádico 

unisseriado e parênquima esponjoso com três a quatro camadas de células adensadas (Fig. 6a-

d). Em I. edulis as células do parênquima esponjoso são similares entre si com aspectos pequeno 

e quadrado (Fig. 6a), enquanto que I. macrophylla (Fig. 6b) e I. pezizifera (Fig. 6c) têm a 

primeira camada subepidérmica constituída de células mais alongadas e retangulares, 

preenchidas de compostos fenólicos, diferenciando-se das camadas medianas do mesofilo, as 

quais formam um parênquima paravenal. Em I. cinnamomea, o parênquima esponjoso 

apresenta espaços típicos (Fig. 6d). Em todo o tecido foliar ocorre grande concentração de 

compostos fenólicos.  

Numerosos tricomas tectores unisseriados, unicelulares e pluricelulares ocorrem nos 

eofilos, sendo que nos bordos e na nervura central estes tricomas estão voltados para cima e 

enfileirados da base ao ápice (Figs. 5i-j, l-m; 6f-h, j). Abundantes tricomas glandulares ocorrem 

na extensão do mesofilo, principalmente, constituídos por pedúnculo unisseriado e pluricelular, 

cabeça bisseriada e pluricelular (Figs. 5k, l, n-o; 6e, g, i, k), com aspecto oblongo a cônico em 

I. edulis, I. macrophylla e I. pezizifera. Em I. cinnamomea não foram observados tricomas 

tectores, porém foram observados poucos glandulares com cabeça multisseriada e pluricelular 

com aspecto arredondado. 
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Fig. 6. Anatomia do eofilo de plântulas de Inga spp. Mesofilo do eofilo (a-d). Tricomas na extensão do limbo 

foliar (e-k). Bordo foliar (f, h, j, l). Nervura central do eofilo (m-p). cf: compostos fenólicos; fab: face abaxial; 

fad: face adaxial; eab: epiderme abaxial; ead: epiderme adaxial; en: endoderme; es: estômato; fv: feixe vascular; 

nc: nervura central; pe: periciclo; ponta de seta: floema; pp: parênquima paliçádico; ps: parênquima esponjoso; 

seta: xilema; tr: tricoma; tt: tricoma tector; tg: tricoma glandular. 

A nervura central tem formato convexo em ambas as superfícies foliares, sendo mais 

pronunciado na face adaxial (Fig. 6m-p). O sistema vascular compreende feixes colaterais, 

organizado em dois ou três arcos com tecido floemático ou parenquimático na medula. Nessa 

região observam-se tricomas glandulares e tectores, com exceção de I. cinnamomea que é 

glabra (Fig. 6p). As células epidérmicas da nervura central são pequenas e preenchidas por 

compostos fenólicos. As células corticais são parenquimáticas e circulares, compondo em torno 

de três camadas face abaxial, em I. pezizifera (Fig. 6o) a seis nas demais espécies, organizadas 

de modo irregular devido à variação do tamanho. Em I. macrophylla as células corticais são 

ligeiramente sinuosas (Fig. 6n). A endoderme em I. edulis é distintamente delimitada por uma 

bainha fenólica (Fig. 6m), porém nas demais espécies esse tecido é composto por células 

parenquimáticas, não nitidamente individualizadas (Fig. 6n-p). 

 

3.2.3. Pecíolo 

O pecíolo é alado, constituído por nervura e lâmina foliar (Fig. 7a-c), exceto de I. 

cinnamomea, que tem um pecíolo marginado (Fig. 7d). A epiderme é formada por células 

pequenas variando de arredondadas, cuboides e ovais. O mesofilo é distinto em parênquima 

paliçádico e esponjoso, sendo em I. pezizifera o parênquima paliçádico interpolado por espaços 
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(Fig. 7c). Entretanto, em I. cinnamomea, esse tecido não se distingue perfeitamente, onde é 

observada uma continuidade do parênquima cortical da nervura central, formando uma 

hipoderme, tornando-o com aspecto homogêneo, e na região mediana do mesofilo, onde se 

albergam os feixes vasculares, células espaçadas formam uma porção lacunosa e outras mais 

tabulares assemelham-se com células paliçádicas (Fig. 7d). O feixe vascular do pecíolo é 

convexo em ambas as faces, contudo em I. cinnamomea a face adaxial é côncava (Fig. 7e-h). 

O sistema vascular é colateral arranjado em arcos e anel descontínuo contendo ilhas floemáticas 

no centro (Fig. 7i-l), tendo em I. cinnamomea câmbios adicionais (Fig. 7l). 

 

 

Fig. 7. Anatomia do pecíolo do eofilo da plântula de Inga spp. Mesofilo do pecíolo (a-d). Pecíolos alados de I. 

edulis, I. macrophylla e I. pezizifera (e-g). Pecíolo marginado de I. cinnamomea (h). Nervura central do pecíolo 

(e-h). Detalhe da nervura do pecíolo (i-l). eab: epiderme abaxial; ead: epiderme adaxial; en: endoderme; fab: face 

abaxial; fad: face adaxial; fl: floema; fv: feixe vascular; me: mesofilo homogêneo; md: medula; mg: margens do 

pecíolo; nc: nervura central; pe: periciclo; pp: parênquima paliçádico; ps: parênquima esponjoso; tr: tricoma; xi: 

xilema; asterisco: câmbio; setas: hipoderme; ponta de seta branca: células tabulares; ponta de seta: preta: 

compostos fenólicos; arco tracejado: câmbio adicional. 

 

3.2.4. Epicótilo 

O caule primário da plântula das espécies de Inga em secção transversal têm aspecto 

elíptico a losangular em I. edulis (Fig. 8a), cilíndrico a losangular em I. macrophylla (Fig. 8b), 

cilíndrico em I. pezizifera (Fig. 8c), triangular em I. cinnamomea, sendo os tecidos dérmico, 

fundamental e vascular distinguíveis (Fig. 8d).  

A epiderme do epicótilo é unisseriada, recoberta por tricomas tectores e glandulares 

(Fig. 8a-c) exceto em I. cinnamomea, na qual os tricomas são mais esparsos e escassos (Fig. 
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8d). As células contêm compostos fenólicos e são circulares a ovoides, pequenas, exceto em I. 

pezizifera, as quais são quase do mesmo tamanho das células do córtex (Fig. 8g). O córtex é 

parenquimático, percorrido por idioblastos fenólicos em I. pezizifera e I. cinnamomea (Fig. 8g-

h). A endoderme é parenquimática e dificilmente distinta, podendo conter esporádicos grãos de 

amido. O cilindro vascular é delimitado por um periciclo contínuo oriundo do floema não-

funcional, sendo parenquimático somente em I. edulis (Fig. 8e), enquanto nas demais espécies, 

é fibroso (Fig. 8f-h). Os feixes vasculares são colaterais, compostos por várias unidades 

conectadas, constituindo dois a quatro feixes principais nas laterais do cilindro, bem como 

demais unidades secundárias, que se desenvolvem ao longo do epicótilo preenchendo o sistema 

com xilema e floema mais diferenciados. A medula é parenquimática, formando um eustelo, 

preenchida por idioblastos fenólicos, exceto em I. macrophylla. Em todas as espécies, foi 

verificada intensa atividade cambial, demonstrando o início de crescimento secundário. 

 

 

Fig. 8. Anatomia do epicótilo de plântulas de Inga spp. Visão geral do epicótilo em secção transversal (a-d). 

Detalhe do feixe do cilindro vascular do epicótilo evidenciando o periciclo fibroso, exceto em I. edulis (e-h). ep: 

epiderme; ca: câmbio; co: córtex; cv: cilindro vascular; en: endoderme; ep: epiderme; fl: floema; id: idioblasto; 

me: medula; mxi: metaxilema; pe: periciclo; pxi: protoxilema; tr: tricoma 

 

3.2.5. Raiz 

Em corte transversal, a raiz apresenta epiderme unisseriada, formada por células 

circulares, pequenas, de paredes finas, as quais são eliminadas com parte do córtex externo (Fig. 

9a-d). O córtex é composto por parênquima e espaços intercelulares proeminentes. A 

endoderme é conspícua, formada por células quadrangulares, de paredes finas e sem espaços 

intercelulares. O periciclo é parenquimático composto por uma a duas camadas de células em 

intensa atividade meristemática, visto que estão em processo de divisão logo acima do floema 

primário (Fig. 9e-h). O floema é circundado por células parenquimáticas de parede espessada, 

como em I. edulis (Fig. 9e), ou por fibras, como nas demais espécies (Fig. 9f-h). Logo abaixo, 
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é observado o câmbio formado por duas a quatro camadas e a atividade cambial é evidenciada, 

estando o câmbio fascicular já estabelecido e o interfascicular iniciando. A medula radicular é 

parenquimática, uma vez que o xilema não se diferencia no cerne.  

O meristema apical radicular é do tipo aberto, uma vez que a protoderme, córtex e coifa 

apresentam as mesmas células iniciais comuns (Fig. 9i-l). Em secção longitudinal a raiz 

apresenta epiderme com células alongadas, de paredes finas (Fig. 9m-p). O córtex varia entre 

as espécies, podendo ser formado por células oblongas em I. edulis (Fig. 9m), retangulares com 

ângulos mais retos e adensadas em I. macrophylla (Fig. 9n), retangulares com extremidades 

arredondadas em I. pezizifera (Fig. 9o), enquanto em I. cinnamomea são ligeiramente sinuosas, 

devido maior espaço intercelular (Fig. 9p). As células da endoderme e do periciclo são curtas e 

compactas, e as do cilindro vascular são longas e comprimidas.  

 

 

Fig. 9. Anatomia da raiz primária de plântulas de Inga spp. Visão geral da raiz, evidenciando os tecidos dérmico, 

fundamental e vascular em secção transversal (a-d) e secção longitudinal (i-p). Detalhe do cilindro vascular (e-h). 

Meristema apical radicular (i-l). ca: câmbio; co: córtex; cv: cilindro vascular; en: endoderme; ep: epiderme; fi: 

fibras; fl: floema; me: medula; mf: meristema fundamental; pc: procâmbio; pd: protoderme; pe: periciclo; tr: 

tricoma; xi: xilema. 
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4. Discussão 

 

A germinação de sementes de Inga ocorre em alta porcentagem, em poucos dias após a 

semeadura e com baixa variação ao longo do tempo, como já verificado em outras espécies do 

gênero, como I. uruguensis, I. fagifolia, I. ingoides, I. striata, I. laurina e I. vera (Oliveira e 

Beltrati, 1992; Braz et al., 2012; Mata et al., 2013; Schulz et al., 2014; Bonjovani e Barbedo, 

2019). No presente estudo verificou-se que as plântulas têm alta porcentagem de formação de 

cada estádio morfológico e completam rapidamente seu desenvolvimento inicial, expandindo 

os eofilos entre 10 e 21 dias, ou como no caso de I. cinnamomea, aos 26 dias, cujo eofilo se 

encontra ainda em condição epinástica. O bom desempenho em termos de crescimento das 

plântulas formadas sugerem adequada qualidade fisiológica das sementes e o potencial para a 

produção de mudas, que são fundamentais para a conservação in situ e ex situ de espécies 

tropicais (Paulo e de Paula, 2018). 

Atrelado aos atributos fisiológicos, a cronologia e morfologia de plântulas em 

desenvolvimento são úteis para produção de mudas de qualidade, pois estas informações 

revelam o período propício para repicagem e transplantio para ambientes adequados, 

manejando mudas com idade e tamanho adequados para plantio definitivo. A formação de 

plântulas autotróficas de espécies de Inga varia e pode ser averiguada pela exaustão das reservas 

dos cotilédones e a senescência dos mesmos, como observado em I. fagifolia, aos 35 dias e I. 

uruguensis aos 100 dias (Oliveira e Beltrati, 1992). Nas espécies de Inga estudadas 

possivelmente não houve esgotamento das reservas até o estádio morfológico observado, visto 

que os cotilédones permaneciam ligados à plântula ainda em estado maciço. Assim, as plântulas 

podem estar em estádio de transição entre a heterotrofia e autotrofia e, portanto, até o estádio 

EO ainda não há necessidade de repicagem das plântulas. 

A germinação de Inga é considerada fanerocotiledonar e semi-hipógea também por 

outros autores, uma vez que os cotilédones se inclinam para cima, mas permanecem ao nível 

do substrato, bem como se encontram inseridos no tegumento durante a emissão da radícula, 

porém, logo após são liberados e abrem-se (Oliveira e Beltrati, 1992; Gurgel et al., 2012). A 

morfologia das plântulas está ligada às estratégias ecológicas de estabelecimento, o que pode 

explicar o comportamento de espécies de Fabaceae como Mimosa daleoides, M. orthacantha e 

M. dolens, que exibem rápido desenvolvimento e dispõem de cotilédones fotossintetizantes 

(Oliveira et al., 2014).  

Ressel et al. (2004) classificaram as plântulas de I. affinis e I. fagifolia como faneo-

semihipógeo-armazenador, relacionando as características morfofuncionais destas espécies 
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com o grupo sucessional ao qual pertencem (clímax exigente de luz e clímax tolerante à sombra, 

respectivamente), além das sementes serem mais pesadas, e as plântulas acumularem maior 

biomassa, como as espécies cripto-hipógeo-armazenador, que acumulam mais reservas e 

podem sobreviver no sub-bosque por longos períodos. As espécies I. edulis e I. macrophylla, 

rapidamente formaram plântulas com eofilos expandidos e verdes (entre 13 e 15 dias, 

respectivamente), com plântulas morfoanatomicamente bem desenvolvidas, o que indica o 

maior desempenho no estabelecimento dessas espécies. 

O aspecto das primeiras folhas têm sido caractere diagnóstico para distinguir vários taxa 

em diferentes níveis (Rodrigues et al., 2019). Três das espécies estudadas de Inga expõe seus 

eofilos imediatamente na ocasião da emissão da parte aérea. Mas, o eofilo de I. cinnamomea 

permanece recoberto pelas estípulas, que constituem folhas maiores, configurando proteção até 

que o eofilo se desenvolva. Estípulas e estipelas são comumente encontradas em espécies de 

Inga, assim como são observadas em eofilos e folhas bipinadas de outras Fabaceae nas suas 

respectivas subfamílias Caesalpinioideae, Mimosoideae e Faboideae, como Ormosia 

paraenses, Entada polyphylla e Schnella outimouta (Rodrigues, 2015; Silva et al., 2015; Pereira 

et al., 2018).  

A capacidade de se reconhecer as plântulas e plantas jovens na floresta pode ser de 

grande valor para compreender a dinâmica de populações e definir o manejo silvicultural dessas 

espécies (Braz et al., 2012). Além disso, a morfologia funcional de plântulas auxilia no 

reconhecimento do estado sucessional da vegetação, conforme a diversidade das espécies e 

indivíduos dominantes, e contribui para a identificação das diferentes estratégias de 

estabelecimento das plântulas durante esse processo (Oliveira e Beltrati, 1992; Gogosz e 

Boeger, 2019). Aparentemente, as funções morfológicas das plântulas no processo de 

estabelecimento limitam-se ao primeiro estágio de desenvolvimento, seguido de novas 

características morfológicas que se desenvolvem, e a plântula passa a ser condicionada pelo 

ambiente (Ressel et al., 2004). Eofilos são folhas transitórias no indivíduo, trazem informação 

do desenvolvimento inicial das plântulas, e, portanto, enquanto análises complementares dos 

metafilos poderiam fornecer informações adicionais mais ligadas às adaptações ao ambiente 

(Oliveira et al., 2014). 

Embora as características morfológicas das plântulas de Inga auxiliem na identificação 

das espécies sem grandes dificuldades, as informações anatômicas são fundamentais, pois 

fornecem suporte adicional à sua taxonomia e filogenia. Grupos de plantas em que a morfologia 

externa se sobrepõe torna a identificação bastante difícil, como em Bauhinia cheilantha, B. 

pentandra, B. ungulata e Schnella outimouta, nas quais a descrição de caracteres anatômicos 
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foliares sustentaram de forma mais segura a delimitação das espécies (Pereira et al., 2018). 

Ademais, a morfoantomia atua como importante ferramenta em estudos ecológicos, que 

busquem explicar as estratégias de aclimatação de plantas, por meio de sua resposta de 

sobrevivência em condições adversas do ambiente, possibilitando identificar espécies 

potenciais para o uso no reflorestamento (Lemos et al., 2018). 

A sinuosidade das paredes anticlinais das células epidérmicas dos eofilos variou entre 

as espécies de Inga, sendo mais acentuada em I. pezizifera, o que é atribuído à variação 

taxonômica das espécies, já que as plântulas foram submetidas às mesmas condições de 

crescimento. Tal característica pode ocorrer devido tensões ou endurecimento cuticular durante 

a diferenciação, para propiciar maior superfície de contato entres células e ampliar a resistência 

dérmica e sua eficiência na transferência de substâncias, podendo variar nas faces abaxial e 

adaxial, porém isso pode ser influenciado por condições de luminosidade (Moreira-Coneglian 

e Oliveira, 2006, Lemos et al., 2018). Dessa forma, essa característica em estudos epidérmicos 

não seria fortemente indicada para fins taxonômicos, devendo ser usado com restrições 

(Oliveira et al., 2014). No entanto, esse atributo também tem sido utilizado com confiança para 

separação em nível de gênero, como feito em Bauhinia e Schnella (Pereira et al., 2018).  

É típico que as folhas jovens e adultas de Inga anatomicamente têm epiderme 

unisseriada, são hipoestomáticas, com estômatos paracíticos, além do mesofilo dorsiventral 

(Silva et al., 2012; Freitas et al., 2015). Contudo, em estudo com I. marginata e I. cylindrica 

foi possível observar o mesofilo isobilateral e em uma espécie de Inga não identificada 

verificou-se parênquima paliçádico disposto em três camadas (Silva et al., 2012). No presente 

estudo, em que foram analisados os eofilos, embora a camada subepidérmica na face abaxial 

assemelhe-se com células paliçádicas, em I. edulis, I. macrophylla e principalmente em I. 

pezizifera, consideramos que são apenas células mais compactas, mas que não constituem uma 

segunda camada paliçádica, pois estas células são menores e menos retangulares.  

A distribuição e os morfotipos de tricomas encontrados nos eofilos das espécies de Inga 

diferenciaram-se entre si, sendo os eofilos de I. edulis, I. macrophylla e I. pezizifera densamente 

recobertos por tricomas tectores (especialmente nos bordos e nervuras) e glandulares (extensão 

do limbo) preenchidos de compostos fenólicos, os quais são fundamentais para defesa da planta 

contra herbivoria. Além disso, os eofilos inicialmente verde-acobreados de I. pezizifera, bem 

como os eofilos vermelho-acobreados e epinásticos de I. cinnamomea, a qual dispõe apenas de 

tricomas glandulares, podem ser atribuídos principalmente ao acúmulo de antocianinas 

conforme observado em plântulas de I. uruguensis (Oliveira e Beltrati, 1992). 
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Estruturas e células secretoras têm valor taxonômico, sendo que em eofilos de Fabaceae 

tem sido documentada a ocorrência de cavidades secretoras em Copaifera langsdorffii e 

Hymenaea stilbocarpa, idioblastos mucilaginosos em Copaifera langsdorffii e Dimporphandra 

mollis, idioblastos fenólicos em Bauhinia forficata, Hymenaea stilbocarpa, Peltophorum 

dubium, Pterogyne nitens e Senna multijuga, e idioblastos cristalíferos em Copaifera 

langsdorffii, Hymenaea stilbocarpa, Peltophorum dubium, Pterogyne nitens e Senna multijuga 

(Moreira-Coneglian e Oliveira, 2006).  

A caracterização de indumentos foliares tem sido útil para a separação mais clara de 

taxas complexos como Eriosema campestre (Papilionoideae), cujas variedades E. campestre 

var. campestre; E. campestre var. macrophyllum e E. campestre var. delicatula, têm folhas com 

numerosos tricomas glandulares, que conforme a distribuição, morfologia e histoquímica destes 

foi possível sugerir que se tratam de espécies distintas (Seixas et al., 2019). Essas estruturas 

podem ser ecologicamente importantes no sentido de influenciar alguns componentes de 

tolerância a condições ambientais adversas, como por exemplo alta irradiância, altas 

temperaturas ou herbivoria (Martínez-Natarén et al., 2018). Assim, as plântulas de Inga são 

bastante visitadas por formigas, abelhas e outros insetos, devido a atração pelos nectários 

foliares, e os tricomas representam a primeira barreira protetora contra esses agentes. 

O mesofilo da folha é a projeção do córtex caulinar modificado para desempenhar a sua 

função de síntese de substâncias orgânicas (Menezes et al., 2012). Nos eofilos das espécies de 

Inga foi observada grande quantidade de compostos fenólicos, que tornaram difícil a 

visualização das células. Esses compostos atuam na defesa adicional contra herbivoria e 

parasitas. O parênquima foliar de folhas de Inga spp. é rico em compostos bioativos e atuam 

como agentes antioxidante e antiproliferante (Dias et al., 2010, Tauchen et al., 2016).  

O arranjo da nervura central dos eofilos e do pecíolo diferiram entre as espécies, 

principalmente, em relação ao pecíolo de I. cinnamomea, que tem o aspecto 

marginado/canaliculado, que é uma característica importante para distinção de espécies dentro 

do gênero Inga, que podem ter pecíolo alado ou não (Sousa et al., 2011). Não foi observado 

tecido esclerenquimático ao redor dos feixes vasculares, diferente do verificado em outras 

Fabaceae, onde ocorre a presença de fibras, embora Bauhinia forficata tenha preponderância 

de idioblastos fenólicos no feixe vascular, especialmente no floema (Moreira-Coneglian e 

Oliveira, 2006), como observado nas Inga analisadas, exceto em I. macrophylla. A arquitetura 

da nervura central de folhas tem sido considerada como aspecto distintivo entre gêneros, 

espécies e variedades (Lemos et al., 2018; Pacheco Seixas et al., 2019; Pereira et al., 2018). 
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No epicótilo, a espécie I. edulis se diferencia principalmente pelo periciclo 

parenquimático, enquanto as demais têm o periciclo fibroso. Mas esse aspecto pode ser em 

decorrência do estádio inicial de desenvolvimento da plântula. Em plantas juvenis de Inga 

laurina fibras no caule com paredes relativamente espessas e menos parênquima em 

comparação com as raízes parecem fornecer força destinada à sustentação da parte aérea 

(Longui et al., 2018). O início do crescimento secundário em plântulas de Inga ocorre 

rapidamente, como observado pelo câmbio em intensa divisão, sendo nas raízes o câmbio 

fascicular e o interfascicular mais claramente distintos, e no epicótilo mais incipientes. O 

câmbio vegetal é formado pelo procâmbio, que permanece indiferenciado entre o xilema e o 

floema primários, e pelo periciclo, que volta a se dividir e origina o câmbio intersfascicular, 

que se conecta com o câmbio fascicular (Appezzato-da-Glória e Hayashi, 2012).   

Para as raízes das espécies estudadas, não houve variações marcantes, embora para I. 

pezizifera tenha sido verificado córtex bem mais amplo e cilindro vascular e medula reduzidos. 

Em plantas jovens de I. subnuda, foram descritas raízes com epiderme unisseriada e hipoderme, 

córtex radiado, onde é possível distinguir o córtex externo (pouco espaço intercelular e constitui 

a maior porção) e o córtex interno (células do parênquima cortical e da endoderme) (Freitas et 

al., 2015). Em indivíduos juvenis de I. laurina foi averiguado que a maior proporção de células 

parenquimáticas nas raízes proporciona maior capacidade de armazenamento de amido, que 

pode auxiliar na disponibilidade de metabólitos para a recuperação da planta após injúrias 

ambientais e períodos de baixa atividade fotossintética (Longui et al., 2018).   
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5. Conclusão 

 

Os caracteres morfoanatômicos diagnósticos das espécies do gênero Inga foram: 

germinação semi-hipógea, nectários foliares na base dos folíolos, pecíolos alados, ápice 

cuspidado dos eofilos, estômatos paracíticos e células epidérmicas sinuosas. Os caracteres 

principais que podem auxiliar na distinção entre as espécies foram: coloração das estruturas, 

puberulência (hipocótilos, epicótilos, eofilos e estípulas), base oblíqua ou não dos eofilos, tipos 

e distribuição dos tricomas, densidade das células do parênquima lacunoso, periciclo fibroso ou 

parenquimático, idioblastos fenólicos no parênquima foliar, na nervura foliar e na medula do 

epicótilo.  

As características observadas são conservadas ao longo do desenvolvimento inicial das 

plântulas, as quais podem ajudar no reconhecimento das espécies desse gênero em seus 

ambientes naturais, bem como assegurar maior capacidade de proteção e sobrevivência, visto 

que o desenvolvimento é rápido e eficiente em todos os estádios morfológicos avaliados, 

sobretudo nas espécies I. edulis e I. macrophylla. 

Alguns atributos podem ser essenciais para o estabelecimento efetivo das plântulas no 

ambiente, conforme as particularidades de cada espécie, como a intensidade da sinuosidade das 

células epidérmicas, presença de fibras no sistema vascular da parte aérea e maior proporção 

de parênquima na raiz podem auxiliar a alocação de recursos e proporcionar resistência em 

períodos adversos. 

Informações obtidas permitem a identificação e diferenciação das espécies de Inga 

estudadas em sua fase inicial de desenvolvimento, podendo subsidiar estudos taxonômicos, 

sistemáticos, filogenéticos e ecológicos do gênero, bem como da família Fabaceae. 
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Resumo 

 

Sementes de espécies do gênero Inga estocam grandes quantidades de reservas orgânicas nos 

cotilédones armazenadores. Tais espécies apresentam germinação rápida e produzem plântulas 

estruturalmente completas. Este trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica de 

mobilização de reservas durante diferentes estádios germinativos e pós-germinativos de 

sementes de quatro espécies de Inga, a fim de compreender mecanismos relacionados à 

regulação em termos de germinação e crescimento inicial das plântulas versus demandas 

metabólicas. Dessa forma, análises histoquímicas e bioquímicas de carboidratos solúveis, 

amido, lipídios e proteínas, bem como de atividades das enzimas α-amilase, lipases e proteases 

foram realizadas. O amido consiste na reserva majoritária em todas as espécies (44-57%), o 

qual foi principalmente mobilizado por I. edulis e I. pezizifera. As reservas proteicas foram 

mais consumidas por I. macrophylla. Durante o crescimento e desenvolvimento das plântulas 

de I. cinnamomea houve acúmulo de lipídios e proteínas, e redução no teor de amido. Esta 

espécie apresentou aumento significativo na atividade de α-amilase, enquanto as demais 

apresentaram variações ao longo do processo. A atividade de lipases foi marcada por um pico 

significativo durante a protrusão da radícula de I. macrophylla e I. cinnamomea, seguida de 

declínio. A atividade proteolítica foi intensa no alongamento do hipocótilo de I. edulis, porém 

decresceu logo em seguida, não afetando a mobilização das reservas proteicas. Em 

contrapartida, I. macrophylla apresentou maior dinâmica na atividade proteolítica. No geral, as 

espécies I. edulis e I. macrophylla foram mais correlacionadas quanto ao uso das reservas, 

enquanto as outras espécies não compartilharam os mesmos mecanismos, agrupando-se. Os 

metabólitos exerceram efeitos diferenciados sobre a germinação das sementes com diferentes 

padrões nos estádios germinativos dentre e entre as espécies. Não houve esgotamento das 

reservas até a expansão dos eofilos, cujos cotilédones ainda continham considerável quantidade 

de metabólitos, sugerindo que a plântula se mantenha inicialmente com as reservas do próprio 

eixo embrionário, demandando pouca quantidade de reserva nesse período.  

 

Palavras-chave: Atividade enzimática, metabolismo, amido, lipídios, proteínas de reserva. 
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1. Introdução 

 

A germinação, o crescimento e o desenvolvimento inicial de plântulas são influenciados 

pelas reservas estocadas, portanto, as diferenças quantitativas e qualitativas nesses metabólitos 

podem estar relacionadas às características desses processos, que são importantes para 

compreender o papel das reservas como recursos energéticos e/ou estruturais durante a 

germinação de plantas (Zhao et al., 2018). A mobilização de reservas nutritivas dos tecidos de 

estocagem (cotilédones, endosperma e/ou perisperma), encarrega-se de fornecer energia e 

assimilados essenciais para o crescimento da plântula, até que esta torne-se autotrófica 

(Pritchard et al., 2002). 

O conteúdo e a composição das reservas de sementes (carbono, nitrogênio e 

micronutrientes) armazenados durante o desenvolvimento das sementes a partir da planta-mãe 

podem estar correlacionados com a porcentagem e/ou velocidade de germinação (Penfield et 

al. 2006; Soriano et al. 2014). Diversos fatores fisiológicos e ambientais podem afetar a 

mobilização de reservas durante o crescimento inicial das plântulas, como genótipo e inibidores 

hormonais (Yang et al., 2018), envoltórios da semente (Patui et al., 2014), disponibilidade 

hídrica (Reis et al., 2012), toxicidade do solo (Muccifora e Bellani, 2013), idade da semente e 

estratificação a frio (Ratajczak et al., 2015), temperatura ótima (Ataíde et al., 2016), entre 

outros, que estão relacionados ao processo germinativo. Contudo, as sementes são 

extremamente heterogêneas em termos bioquímicos e, portanto, estudar a composição 

bioquímica e o modelo de mobilização das reservas estocadas durante diferentes estádios de 

germinação é determinante para o desempenho do processo a partir de eventos sequenciados, 

porém, não obrigatoriamente sincronizados entre as espécies e dentro delas (Zhao et al., 2018). 

A mobilização de reservas é regulada pela atividade de enzimas hidrolíticas pré-

existentes ou sintetizadas nas sementes, conforme as demandas metabólicas são desencadeadas 

durante o processo, no qual essas enzimas catabolizam os polímeros constituintes dos 

metabólitos estocados (Bewley et al., 2013). As amilases destacam-se pela hidrólise do amido, 

ocorrendo anabolismo e catabolismo ao mesmo tempo após a germinação ser completada, 

facilitada pela desintegração da membrana do amiloplasto, fazendo com que os grãos de amido 

sejam expostos à ação de enzimas citosólicas, liberando dextrinas, maltose e glicose (Bewley 

et al., 2013; Damaris et al., 2019). Os lipídios de reserva de sementes estão armazenados na 

forma de triacilgliceróis em oleossomos e as lipases constituem as enzimas que catalisam a 

clivagem hidrolítica das ligações éster dos ácidos graxos, resultando em glicerol e ácidos graxos 

livres, produtos que serão convertidos a ácidos orgânicos, os quais após digestão na 
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mitocôndria, são exportados para o citosol para síntese de sacarose (Bewley et al., 2013; Zhao 

et al., 2018). As proteínas são estocadas na forma de corpos proteicos armazenados em vacúolos 

ou livres no citoplasma e são hidrolisadas pelas proteases (Gonçalves et al., 2016). Inicialmente, 

as endopeptidases clivam ligações peptídicas internas das proteínas, formando estruturas 

menores e mais solúveis para proteólises subsequentes, executadas por demais endopeptidases, 

aminopeptidases e carboxipeptidases, liberando oligopeptídeos e aminoácidos para o citosol 

(Bewley et al., 2013; Ratajczak et al., 2015). A sacarose e as amidas resultantes do metabolismo 

dos carboidratos e das proteínas de reservas são transportadas para o eixo embrionário em 

crescimento (Buckeridge et al., 2004). 

Em linhas gerais, os estudos sobre o metabolismo das moléculas de carboidratos, 

lipídios e proteínas guardam estreitas relações com a regulação do processo de germinação e, 

por conseguinte, fazem parte do entendimento sobre a propagação de plantas. O interesse pela 

propagação de espécies é importante tanto para a conservação quanto para o uso em diferentes 

demandas silviculturais e agrícolas. Para estas finalidades, as Fabaceae se destacam pelos seus 

atributos funcionais, dentre as quais, espécies do gênero Inga têm sido utilizadas em estudos de 

restauração florestal na Amazônia, apresentando excelente desempenho fotossintético, melhor 

aproveitamento nutricional e maior crescimento (Jaquetti et al., 2016). As espécies desse gênero 

são amplamente distribuídas nas Américas Central e Sul, sendo valorizadas em plantios 

agrícolas e florestais devido à capacidade de fixação biológica de nitrogênio (N), além do 

aproveitamento tanto do nitrogênio molecular quanto mineral, melhorando, assim, o acúmulo 

de biomassa, o teor de matéria orgânica e a fertilidade do solo (Nichols e Carpenter, 2006; 

Lojka et al., 2012; Omena-Garcia et al., 2015). 

Assim, estudos que avaliem o ciclo biológico inicial de sementes e plântulas são 

fundamentais para conhecer o comportamento destas espécies acumuladoras de N em relação 

ao uso de suas reservas estocadas, as quais podem influir em possíveis respostas às condições 

ambientais limitantes, como fornecimento de luz, água e nutrientes, ocasião em que as plântulas 

passam a não mais depender das reservas disponíveis nos tecidos de reserva, em particular, de 

espécies arbóreas da flora amazônica, sobre as quais as informações são bastante pulverizadas, 

carecendo de maior aprofundamento. Face à demanda conceitual e aplicada sobre os 

mecanismos de propagação sexuada de espécies nativas, o objetivo deste trabalho foi investigar 

a dinâmica de mobilização de reservas de sementes de diferentes espécies de Inga Mill., 

analisando os metabólitos primários e as quantidades destas macromoléculas que são mais 

importantes nos estádios germinativos, bem como a atividade das enzimas responsáveis pela 

degradação dos carboidratos, lipídios e proteínas.   
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2. Material e métodos 

 

2.1. Material vegetal e instalação do experimento 

 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil. Sementes maduras de Inga 

edulis Mart. (considerando o aumento na espessura do fruto), Inga macrophylla Kunth, Inga 

pezizifera Benth. e Inga cinnamomea Spruce (considerando a mudança na coloração do fruto 

de verde para verde-amarelado), foram coletadas de cinco matrizes, localizadas no Ramal do 

Pau Rosa, Km 24, Rodovia BR-174, e no Ramal do Jandira, Estrada do Caldeirão, Rodovia 

AM-070, Manaus, Amazonas, Brasil. Após marcação e georreferenciamento das árvores, 

material botânico foi coletado para confecção de exsicatas, identificação das espécies e 

incorporação no herbário sob os números de registro 251926 (Inga edulis), 16126 (Inga 

macrophylla), 284926 (Inga pezizifera) e 284927 (Inga cinnamomea).  

O estudo de mobilização de reservas durante a germinação e o crescimento inicial da 

plântula foi realizado considerando os estádios de embrião quiescente (EQ), emissão da raiz 

primária (RP), alongamento do hipocótilo (HP), emissão da parte aérea (PA), alongamento do 

epicótilo (EP) e expansão do eofilo (EO). No caso da espécie I. cinnamomea, foi considerado 

o eofilo epinástico. A semeadura foi feita sob condições de viveiro utilizando-se amostras de 

150 sementes semeadas em bandejas plásticas contendo areia lavada, umedecida com água até 

a capacidade de campo. Para cada estádio morfológico foram coletadas 25 amostras das quais 

os cotilédones foram removidos para as análises histoquímicas e bioquímicas, que foram 

realizadas em triplicatas. 

 

2.2. Análises histoquímicas 

 

Amostras dos cotilédones foram fixadas em formalina neutra tamponada (FNT) durante 

48 horas, conservadas em álcool etílico 70%, desidratadas em série etílica, incluídas em 2-

hidroxietil-metacrilato (Historesin Leica®) e seccionadas em micrótomo rotativo em secções 

longitudinais na região do nó cotiledonar. Quando necessário foram realizados cortes em 

material fresco, com auxílio de micrótomo de mesa e lâmina de barbear. Na sequência, foram 

aplicados os testes histoquímicos: Lugol para amido (Johansen, 1940); Xilidine Ponceau para 

proteínas totais (O’Brien e McCully, 1981); Sudan III para lipídios totais (Brundett et al., 1991); 

Reagente de Schiff/Ácido periódico (PAS) para polissacarídeos neutros (Feder e O’Brien, 
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1968); cloreto de ferro III para detecção de compostos fenólicos gerais (Gabe, 1968) e vanilina 

clorídrica para detecção de taninos (Mace e Howell, 1974). As observações e fotomicrografias 

foram realizadas em microscópio óptico Carl Zeiss Axio Lab A1. 

 

2.3. Análises bioquímicas de metabólitos primários 

 

Os cotilédones destinados para as análises bioquímicas foram congelados com 

nitrogênio líquido e armazenados em freezer -80°C. Os cotilédones foram separados do eixo 

embrionário, liofilizados e triturados em moinho analítico (Ika-Werke/M20), até a obtenção de 

material finamente pulverizado. 

 

2.3.1. Determinação de carboidratos solúveis totais e amido 

Amostras de 200 mg do material pulverizado foram homogeneizadas em 4 mL de álcool 

80% e, posteriormente, mantidas em banho-maria a 75°C durante 30 minutos e, em seguida, 

centrifugadas a 10.000 x g durante 5 minutos, repetindo-se esse processo três vezes. Os 

sobrenadantes foram homogeneizados e posteriormente secos em estufa a 50°C, ressuspendidos 

em 2 mL de água destilada, o qual foram destinados às análises de carboidratos solúveis e os 

precipitados, após secos em estufa, utilizados para determinação de amido (Black et al., 1996 

modificado). 

Os açúcares solúveis foram quantificados a partir de uma alíquota de 100 µL da amostra 

ressuspendida em 2 mL de água destilada. Nesta alíquota, foram adicionados 900 µl de água 

destilada, 500 µl de fenol 5% e 2,5 mL de ácido sulfúrico. Posteriormente, a mesma foi 

homogenizada em vortex e, após o resfriamento, seguiu-se a leitura espectrofotométrica a 490 

nm, utilizando glicose (Sigma) como padrão, conforme metodologia de Dubois et al. (1956). 

A extração de amido foi realizada a partir de 20 mg da amostra após a extração dos 

carboidratos solúveis, adicionando-se 1 mL de ácido perclórico 35%, seguido de agitação em 

vortex e deixando digerir durante 15 minutos. Após a digestão as amostras foram centrifugadas 

em centrífuga a 10.000 x g, durante 5 minutos. Então, o sobrenadante foi coletado e utilizado 

na quantificação do amido. Alíquotas de 500 µL do sobrenadante foram misturadas à 500 µL 

água destilada, 500 µL de fenol 5% e 2,5 mL de ácido sulfúrico absoluto. Posteriormente, foram 

homogenizadas em vortex, seguido de leitura espectrofotométrica a 490 nm, após 15 minutos, 

utilizando glicose (Sigma) como padrão, conforme metodologia de Dubois et al. (1956). 
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2.3.2. Determinação de lipídios 

Os lipídios foram extraídos a frio pelo método de Bligh e Dyer (1959, adaptado), a partir 

de 9 g de amostras do material pulverizado, diluídas em clorofórmio (10 mL), metanol (10 mL), 

água destilada (5 mL), homogeneizadas em agitador rotativo durante 30 minutos. Após, 

adicinou-se 10 mL de clorofórmio e 10 mL de sulfato de sódio 1,5%, e homogeneizado durante 

5 minutos. Após a separação das fases, o metanol e a água foram coletados com um sifão e 

descartados. O restante foi filtrado em papel qualitativo duplo contendo 1 g de sulfato de sódio 

entre papel. A partir do volume filtrado, foram coletados 5 mL do clorofórmio contendo os 

lipídios, e acondicionados em erlenmeyers previamente pesados e secos em estufa a 60ºC 

durante 30 minutos. Após o resfriamento em dessecador o erlenmeyer foi pesado e o teor de 

lipídios foi estimado pela diferença de massa da amostra seca inicial e final. 

 

2.3.3. Determinação de proteínas solúveis e totais 

A determinação de proteínas solúveis foi feita a partir do material finamente pulverizado 

e submetido à extração em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 (10% p/v), sob homogeneização 

durante duas horas à temperatura ambiente (24 ± 3ºC), seguida de centrifugação a 10.000 x g 

durante 20 minutos a 10ºC. O sobrenadante foi dialisado contra água destilada durante 48 horas 

e liofilizado para obtenção do extrato proteico total. A concentração de proteínas foi 

determinada a partir da incubação de 20 μL das amostras com 2,5 mL do reagente de Bradford 

(BioAgency) durante 10 minutos à temperatura ambiente (24 ± 3ºC), utilizando-se a albumina 

sérica bovina (BSA, BioAgency) de acordo com o método descrito por Bradford (1976). O teor 

de proteína foi determinado por meio de leituras espectrofotométricas a 595 nm (UV/Visível 

Ultrospec 2100 pro, Armesham Biosciences). 

A partir de amotras obtidas da análise de N total foi determinado o teor de proteínas 

totais, utilizando o fator de correção 5,5 (Ezeagu et al., 2002). 

 

2.3.4. Análises de nutrientes 

As análises de nutrientes dos cotilédones foram realizadas conforme metodologia 

descrita no Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes da Embrapa (1999). 

Nitrogênio – O nitrogênio total foi determinado pelo método de Kjeldahl. Amostras de 100 mg 

do material finamente pulverizado foram homogeneizadas com 5 mL de solução digestora. A 

digestão da amostra foi realizada em bloco digestor a 350°C. Posteriormente, a destilação foi 

feita após mistura em balão volumétrico da amostra em água destilada até o volume final de 50 

mL, onde foi adicionado 15 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 40%. A solução foi 
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acondicionada em erlenmeyer contendo 10 mL de ácido bórico (H3BO3) como solução 

receptora. A destilação completou quando a solução atingiu 60 mL, com coloração verde menta, 

indicando a presença de nitrogênio. A titulação foi realizada utilizando ácido sulfúrico a 0,01 

N (Bremner, 1996).  

Os macronutrientes e micronutrientes foram determinados pelo método de digestão 

nitroperclórica. Amostras de 500 mg foram incubadas em 8 mL de solução nitroperclórica em 

digestão a 210ºC durante 3 horas, que ao resfriar a solução digerida foi transferida para balões 

volumétricos de 50 mL, completando-se o volume com água destilada, que após 

homogeneização foram transferidos para frascos de plástico para posterior determinação 

analítica. 

O fósforo foi determinado utilizando-se uma alíquota de 250 L da solução foi coletada 

e transferida para o tubo de ensaio, adicionando-se ácido perclórico 2% até completar 5 mL, 

adicionando-se 1 mL da solução sulfomolíbdica e 1 mL de ácido ascórbico 3%, seguido de 

homogeneização, e após 30 minutos, prosseguiram-se as leituras a 660 nm em 

espectrofotômetro Shimadzu UV-VIS-120-01. 

Para determinação de cálcio, magnésio e potássio, alíquotas de 500 L da solução foram 

incubadas no tubo de ensaio e acrescentado solução de lantânio 0,1% até completar 10 mL, 

seguida de agitação em vortex, para posterior leitura. As leituras de ferro, zinco, manganês e 

cobre foram realizadas diretamente nos frascos de digestão. A determinação desses elementos 

foi feita por espectrometria de absorção atômica (AAS, 1100 B, Perkin-Elmer, Ueberlingen, 

Germany) (Anderson e Ingram, 1993). 

 

2.3.5. Detecção da atividade da enzima α-amilase (EC 3.2.1.1) 

A atividade da enzima α-amilase foi determinada nos extratos proteicos, mediante a 

incubação de 60 L das amostras (5 mg.mL-1 em tampão acetato de sódio 50 mM pH 6,5) com 

40 L do mesmo tampão e 100 L de amido solúvel a 1%, incubados durante 10 minutos a 

40ºC. A reação foi paralisada com ácido acético 1 M, seguida da adição de 200 L de solução 

FUWA – iodo 1%, iodeto de potássio 10% e água destilada (1:1:3; v/v/v) – para proporcionar 

a coloração e 9,4 mL de água destilada. Após a homogeneização foi medida a degradação do 

amido pela absorbância em 660 nm em espectrofotômetro (UV/ Visível Ultrospec 2100 pro, 

Amersham Biosciences). Para o branco do ensaio por amostra foi feita a adição do amido 

somente após a paralização da reação. O controle positivo foi monitorado pela adição de 20 L 

de α-amilase em 80 L de tampão e 2 mL de amido. Uma unidade de α-amilase foi definida 
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como a quantidade de enzima necessária para hidrolisar 0,1 mg de amido por minuto, quando 

5,0 mg de amido estavam presentes no início da reação. A curva padrão para calcular a atividade 

enzimática foi realizada utilizando a solução de amido nas concentrações de 0 a 10 mg.mL-1 

(Bezerra et al., 2004; Fuwa, 1945). 

 

2.3.5. Detecção da atividade da enzima lipase (EC 3.1.1.3) 

O ensaio de atividade da lipase foi realizado de acordo com Kumar et al. (2005, 

adaptado), que consistiu na incubação de 300 L das amostras (5 mg.mL-1 em tampão Tris HCl 

50 mM pH 7,5) com 1.625 L do mesmo tampão e 75 L do substrato palmitato de p-nitrofenila 

durante 30 minutos a 55ºC. Na sequência a reação foi paralisada com banho de gelo durante 10 

minutos. O controle positivo foi feito mediante a incubação de 5 L da enzima lipase, 75 L 

de palmitato de p-nitrofenila e 1.625 L de tampão de reação. Para o branco do ensaio foi feita 

a adição de água destilada em substituição da amostra. As leituras espectrofotométricas foram 

a 410 nm em espectrofotômetro (UV/ Visível Ultrospec 2100 pro, Amersham Biosciences). 

Uma unidade de atividade foi definida como a hidrólise de 1 umol de palmitato de p-nitrofenila 

por minuto por mL (Kummar et al., 2005).  

 

2.3.6. Detecção da atividade da enzima proteases (EC 3.4) 

A atividade enzimática de proteases foi investigada mediante a pré-incubação de 160 

μL de tampão Tris HCl 50 mM pH 7,5; 40 μL de DTT (ditiotreitol, Gibco) 3 mM e 300 μL da 

amostra, durante 30 minutos a 37°C. Por conseguinte, 200 µL do substrato azocaseína 1% 

(Sigma) foi adicionado, e a reação foi incubada, novamente, por 1 hora a 37°C. A reação foi 

paralisada pela adição de 300 µL de TCA 20% (ácido tricloroacético). As amostras foram 

centrifugadas a 10.000 x g durante 10 minutos a 10ºC. O sobrenadante foi alcalinizado com 

NaOH 2 M (v/v). As leituras espectrofotométricas foram feitas a 420 nm (UV/ Visível 

Ultrospec 2100 pro, Amersham Biosciences). Uma unidade enzimática foi definida como 0,01 

de absorbância por minuto por mL (Xavier-Filho et al., 1989). 

 

2.4. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

A síntese e degradação de proteínas foi investigada para cada estádio germinativo, 

mediante a preparação de géis monodimensionais de poliacrilamida. Os géis de concentração e 

separação foram obtidos a partir de solução estoque de acrilamida a 30% e de N-N’-metileno 
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bis-acrilamida 0,8% (m/v). O gel de concentração a 5% foi preparado em tampão Tris-HCl 0,5 

M, pH 6,8 e o gel de separação a 15%, em tampão Tris-HCl 1,5 M pH 8,8, acrescentando em 

ambos SDS 20% (m/v). A polimerização foi obtida pela adição de TEMED e PSA 10% (m/v). 

As amostras foram dissolvidas em tampão Tris-HCl 0,0625 M, pH 6,8, contendo 1% de SDS, 

10% de glicerol e 1% de ß-mercaptoetanol, seguidas de imersão em água em ebulição durante 

10 minutos. A eletroforese foi realizada em tampão de corrida Tris-HCl 0,025 M, glicina 0,192 

M e SDS 0,1%, a 200 volts, 15 mA/gel, durante 2 horas. Os marcadores de massas moleculares 

utilizados foram da Promega (10 kDa-200 kDa). Os géis foram corados com Coomassie 

Brilliant Blue em ácido acético 0,1%, etanol e água destilada 1:4:5 (v/v/v) durante 16 horas, e 

descorados em solução de ácido acético glacial, etanol e água destilada 1:4:5 (v/v/v). 

 

2.5. Delineamento experimental e análises Estatísticas 

Os dados do experimento bioquímico de quantificação de metabólitos e enzimas foram 

arranjados em delineamento inteiramente casualizado e analisados usando ANOVA e teste de 

Tukey a 5% de probabilidade para comparação de médias. A correlação linear de Pearson e a 

análise de componentes principais foram realizadas para os dados de metabólitos, nutrientes e 

enzimas nos seis estádios de germinação das quatro espécies. O programa estatístico utilizado 

foi o Past 3 e o Sigma Plot 12.0.  
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3. Resultados 

 

As reservas de carboidratos solúveis totais (CST) foram mobilizadas nos estádios 

iniciais da germinação, principalmente, em I. edulis, na qual reduziu até a emissão da parte 

aérea (PA), seguido de um breve acréscimo até a expansão do eofilo (EO) (Figs. 1-2). Os 

polissacarídeos neutros (excluindo amido) estão localizados, principalmente, no córtex 

cotiledonar externo abaixo da protoderme, associados a proteínas solúveis e possivelmente a 

antocianinas (Fig. 2).  

As reservas estocadas nas sementes das espécies do gênero Inga estudadas estão 

amplamente distribuídas no tecido cotiledonar, cuja localização na célula varia conforme a 

espécie e o tipo de metabólito (Figs. 2-5). De maneira geral, observou-se que as reservas são 

mobilizadas centrifugamente, isto é, a degradação parte da região próxima ao nó cotiledonar 

em direção à região distal do cotilédone, transferindo, assim, os metabólitos nutricionais para a 

plântula em desenvolvimento.  

 

 

Fig. 1. Mobilização de carboidratos solúveis durante a germinação e pós-germinação de sementes de Inga spp. 

EQ: embrião quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. 
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Fig. 2. Mobilização de polissacarídeos neutros/CST durante a germinação de sementes de Inga spp. 

Polissacarídeos neutros associados a proteínas solúveis concentram-se, sobretudo, no córtex externo próximo à 

protoderme. EQ: embrião quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. 

am: amido; pn: polissacarídeos neutros. 

 

O amido foi a reserva majoritária nas sementes quiescentes de todas as espécies 

estudadas (entre 44, 3% em I. cinnamomea e 57,1% em I. pezizifera), cujos grânulos localizam-

se, em I. edulis e I. macrophylla, na periferia das células, devido à presença dos grandes 

vacúolos, que os deslocam para as extremidades (Fig. 3). Nas demais espécies houve 

distribuição homogênea dos grânulos de amido pelo citoplasma. Conforme houve a degradação 

desse metabólito foi observado que os grânulos de amido diminuíram em quantidade e tamanho, 

bem como a sua coloração alterou de preto ou roxo escuro para roxo azulado, perceptível 

sobretudo nas fases de epicótilo (EP) e eofilo em I. edulis (EO). Em I. cinnamomea esse aspecto 

foi observado desde a emissão da parte aérea (PA).  

O teor de amido decresceu ao longo da germinação, mas com pequena variação ao longo 

do processo (Figs. 3 e 6a). Em I. edulis foi notada a maior variação no amido, com redução 

inicial de 30% durante a protrusão da radícula (RP), acumulando novamente durante o 

alongamento do epicótilo (EP), e registrando-se redução de aproximadamente 22% desde o 

embrião quiescente até a expansão do eofilo (EO). I. pezizifera teve o segundo maior valor 

médio de degradação do amido (18,5%) entre a sementes quiescente e a plântula completa. 
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Fig. 3. Mobilização de amido durante a germinação de sementes de Inga spp. Em I. edulis, o amido concentra-se 

lateralmente e após o aumento da degradação, acumula-se parietalmente (Destaque: concentração de amido na 

região distal em EO). Em I. pezizifera e I. cinnamomea, o amido preenche o lume celular circundando vacúolos 

de reserva proteica. Os grãos de amido diminuem de diâmetro conforme a germinação progride. EQ: embrião 

quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. am: grãos de amido. 

 

Em relação às proteínas, observa-se que estão estocadas tanto no interior de grandes e 

densos vacúolos, que ocupam praticamente todo o lume celular, quanto na forma de numerosos 

corpúsculos proteicos dispersos no fluido citoplasmático (Fig. 4). Os maiores vacúolos foram 

observados sobretudo em I. macrophylla, a qual apresentou maior teor de proteínas solúveis 

(21,1%). Em contrapartida, a maior dispersão de corpúsculos proteicos foi vista em todos os 

estádios em I. pezizifera, a qual teve a menor quantidade de proteínas solúveis detectadas (5%).  

O metabolismo proteico parece ser ativado, na medida que se tem observado a 

translocação de muitos corpos proteicos nos cordões procambiais nos cotilédones, desde o 

estádio de embrião quiescente (Fig. 4). A mobilização proteica é observada no córtex 

cotiledonar em torno do nó cotiledonar, sendo intensificada durante o alongamento do 

hipocótilo (HP). A transferência das proteínas dos cotilédones para a plântula em 

desenvolvimento é percebida, uma vez que ocorre uma aglomeração na região do nó 

cotiledonar, sobretudo próximo aos cordões procambiais durante toda a germinação, e no 

estádio de expansão do eofilo (EO). Ademais, nota-se dentro de um mesmo vacúolo, diferentes 

estados de condensação dos corpos proteicos, bastante perceptíveis em I. macrophylla. Em I. 
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cinnamomea, o conteúdo proteico é estocado separadamente dos compostos fenólicos, de forma 

que as células que apresentam vacúolos contendo proteínas não apresentam vacúolos contendo 

compostos fenólicos, porém estas possuem numerosos glóbulos proteicos no citoplasma. Além 

disso, nessa espécie, próximo à epiderme não se evidencia a aglomeração de corpos proteicos 

como ocorre nas demais espécies, mas sim compostos fenólicos. 

 

 

Fig. 4. Mobilização de proteínas durante a germinação de sementes de Inga spp. Os corpos proteicos são estocados 

em vacúolos pequenos e dispersos no citoplasma. Proteínas são estocadas como corpos proteicos densos em 

vacúolos e dispersos no citoplasma. Em I. macrophylla, observa-se as proteínas em diferentes estádios de 

degradação dentro do mesmo vacúolo (RP) e em células diferentes (HP; EP); além da mobilização em torno do nó 

cotiledonar para a plântula (EO). Em I. pezizifera, a mobilização centrífuga forma um degradê com as células que 

estão sendo exauridas (linha tracejada em HP). Destaque de células com vacúolos grandes preenchidos de proteínas 

na região distal do cotilédone em EO. Em I. cinnamomea, células compartimentalizam separadamente proteínas e 

compostos fenólicos. Proteínas concentram-se em torno dos cordões procambiais, sendo mobilizadas desde EQ 

até EO. EQ: embrião quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. cf: 

compostos fenólicos; círculo tracejado: feixe procambial; co: cotilédone; cp: cordões procambiais; no: nó 

cotiledonar; pl: plântula; pt: corpos proteicos. 

 

Ao longo do processo germinativo, os teores de proteínas solúveis tiveram 

comportamento decrescente para as espécies I. edulis, I. macrophylla e I. pezizifera (Figs. 4 e 

6e). O teor proteico apresentou redução inicial mais expressiva em I. macrophylla, a qual 

mobilizou aproximadamente 24% em RP. Contudo, I. edulis teve a maior redução total em 

torno de 37% até EO. Não obstante, I. pezizifera teve menor porcentagem de proteínas solúveis 
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no final do processo (3,3%). Ademais, em I. cinnamomea verificou-se acúmulo de 

aproximadamente 32% de proteínas até o final da germinação (Figs. 4 e 6e). 

 

 

Fig. 5. Mobilização de lipídios durante a germinação de sementes de Inga spp. Lipídios são armazenados como 

gotículas. EQ: embrião quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. 

li: corpos lipídicos; cf: compostos fenólicos. 

 

Os lipídios estão armazenados na forma de numerosas gotículas. Essa reserva foi 

minoritária, com baixa porcentagem em todas as espécies, variando de 0,9% em I. cinnamomea 

a 1,3% em I. macrophylla (Figs. 5 e 6c). A mobilização de lipídios foi variável entre as espécies, 

sendo, em I. macrophylla, gradualmente degradados até o final do processo. Em I. edulis os 

lipídios foram reduzidos até a emissão da parte aérea (PA), seguido de um pico e um decréscimo 

nos estádios seguintes. Em I. cinnamomea e I. pezizifera houve um breve acúmulo, observando-

se nesta última um pico na emissão da parte aérea. 

Em relação à atividade enzimática, a enzima α-amilase demonstrou atividade variável 

entre as espécies (Fig. 6b). Em I. edulis foi estável, reduzindo a atividade apenas no estádio de 

alongamento de hipocótilo (HP). Por outro lado, em I. macrophylla, a atividade de α-amilase 

exibiu tendência decrescente até o alongamento do epicótilo (EP), aumentando em seguida na 

expansão dos eofilo (EO). Houve pouca variação em I. pezizifera mantendo-se praticamente 
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estável durante todo o processo. Em contrapartida, a espécie I. cinnamomea com atividade baixa 

no início, aumentou durante toda a germinação e pós-germinação. 

 

 

Fig. 6. Mobilização de reservas e atividade enzimática durante a germinação e pós-germinação de sementes de 

Inga spp. (a). Mobilização de amido. (b). Atividade enzimática de α-amilase. (c). Mobilização de lipídios. (d). 

Atividade enzimática de lipases. E. Mobilização de proteínas. F. Atividade enzimática de proteases. EQ: embrião 

quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. 

 

A atividade de lipases, por sua vez, foi estável em I. pezizifera e reduziu pouco em I. 

edulis também na fase de hipocótilo (Figura 6d). Tanto em sementes de I. macrophylla quanto 

I. cinnamomea tiveram o mesmo comportamento, com um pico durante a emissão da raiz 

primária (RP), decrescendo em seguida, de maneira mais acentuada em I. cinnamomea, a qual 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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retornou a mais um pico na expansão do eofilo, enquanto em I. macrophylla foi observado 

somente um discreto acréscimo. 

As atividades das proteases igualmente variaram entre as espécies, sendo observado 

pico de atividade enzimática durante o alongamento do hipocótilo de I. edulis, reduzindo nos 

estádios seguintes (Figura 6f). A espécie I. macrophylla oscilou bastante durante o processo 

germinativo, iniciando com atividade mais elevada no embrião quiescente (EQ), embora tenha 

declinado durante a emissão da parte aérea (PA) e epicótilo (EP), finalizou o processo 

germinativo com tendência crescente no estádio de expansão do eofilo. As demais espécies 

mantiveram a atividade proteolítica bastante estável. 

Em relação aos nutrientes nos cotilédones, o nitrogênio (N) teve o maior teor para todas 

as espécies, variando de 23 a 28 g kg-1, aproximadamente, em I. pezizifera e I. edulis, 

respectivamente (Tabela 1). Os teores de fósforo (P) foram menores entre os macronutrientes, 

seguido de magnésio (Mg). Quanto aos micronutrientes houve variação entre os elementos e as 

espécies, especialmente em relação ao teor de manganês (Mn), a qual foi maior em I. 

cinnamomea, com 50 mg kg-1. 

 

Tabela 1. Teores de nutrientes de sementes de Inga spp. durante a germinação e pós-germinação.  

 
Dados correspondem à média + erro padrão. 

 

Considerando as possibilidades de melhor correlacionar variáveis dependentes, foram 

elaborados correlogramas para as quatro espécies estudadas ao longo da germinação e pós-

germinação (Fig. 7; Anexo 1-4). Em I. edulis, as principais correlações positivas significativas 

foram entre proteínas e CST (0,83); lipase e amilase (0,83); N e Mn (0,80); N e Fe (0,84); Fe e 

Zn (0,82); Fe e Mn (0,94); Mn e Zn (0,87), enquanto houve correlação negativa significativa 

principalmente da protease entre amilase (-0,86) e lipase (-0,97) (Fig. 7a). Na espécie I. 
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macrophylla foi observada pouca ocorrência de correlações entre os parâmetros avaliados, em 

que as maiores correlações positivas significativas foram observas entre proteínas e lipídios 

(0,74), CST e Fe (0,75) e amilase e Mn (0,74), enquanto lipídios e Fe foram negativamente 

correlacionados (-0,69) (Figura 7b). Em I. pezizifera, CST foi positivamente correlacionado 

entre proteínas (0,74) e proteases (0,81); também houve correlação positiva entre amilase e Zn 

(0,81), Fe e Mn (0,76); por outro lado as maiores correlações negativas foram observadas entre 

proteínas e Fe (-0,80) e Mn (-0,74), lipase e N (-0,79) (Fig. 7c). Em I. cinnamomea, houve 

correlação negativa significativa entre o amido e outros metabólitos como lipídios e amilase, 

além nutrientes como Ca, Mg e Zn; em contrapartida, houve correlação positiva entre amilase 

e Ca (0,72); bem como Ca e lipídios (0,88) (Fig. 7d). 

 

 

Fig. 7. Correlação linear simples de Pearson entre os metabólitos primários, nutrientes e enzimas hidrolíticas 

durante a germinação e pós-germinação de sementes de Inga spp.  
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A análise de componentes principais mostrou que as espécies tiveram comportamento 

diferenciado no metabolismo durante a germinação, sendo I. edulis e I. macrophylla mais 

estreitamente relacionadas no uso das reservas (Fig. 8). Os elementos que afetaram mais 

fortemente o processo no eixo da componente 1 foram K, P, Mg, amilase e proteínas. Enquanto 

que o eixo da componente 2 foram mais relacionados principalmente por N e lipase. A 

germinação de I. cinnamomea teve maior relação com Mn e Ca. Por outro lado, I. pezizifera foi 

mais relacionada com Fe e lipídios. 

 

 

Fig. 8. Análise de componentes principais de metabólitos, nutrientes e enzimas da mobilização de reservas durante 

a germinação e pós-germinação de sementes de quatro espécies de Inga spp. EQ: embrião quiescente; RP: raiz 

primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. 

 

Analisando os componentes principais da germinação individualmente por espécie, as 

variáveis de maior importância eixo da componente 1 da germinação de I. edulis foram os 

micronutrientes Fe, Mn e Zn, bem como os macronutrientes N e K, enquanto no eixo da 

componente 2 foi a lipase (Fig. 9a). Proteínas, CST, amido e lipídios tiveram mais associados 

nos estádios iniciais de germinação (EQ e RP), seguidos de proteases nos estádios de emissão 

de HP e PA. Os macronutrientes e micronutrientes tiveram maior correlação com o estádio de 

expansão de EO. Em I. macrophylla, os elementos de maior importância na componente 1 

foram conjuntamente amilase, proteínas, proteases, Mn, lipídios e CST. Houve significativo 

efeito da lipase durante a fase de RP. Ademais, na componente 2, K, Zn e Fe foram os mais 

influentes na germinação, sobretudo durante EO (Fig. 9b). A espécie I. pezizifera, foi 

correlacionada principalmente com Fe e Mn na componente 1, os quais também estão 

intimamente associados com EP e sobretudo EO. Na componente 2, lipase e protease tiveram 
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maior concentração e foram estreitamente relacionados com PA (Fig. 9c). Por último, para I. 

cinnamomea, lipídios, proteínas, amilase e Fe tiveram maior peso na componente 1, e foram 

fortemente relacionados às fases finais da pós-germinação (EP e EO), embora Zn e cálcio 

também tenham contribuído. Na componente 2, CST, N e Mn demonstraram maior importância 

e maior correlação com os estádios iniciais (EQ e RP) (Fig. 9d). 

 

 

Fig. 9. Análise de componentes principais de metabólitos, nutrientes e enzimas da mobilização de reservas durante 

a germinação e pós-germinação de sementes de espécies de Inga spp. (a). Germinação de I. edulis. (b). Germinação 

de I. macrophylla. (c). Germinação de I. pezizifera. (d). Germinação de I. cinnamomea. EQ: embrião quiescente; 

RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. 

 

Os géis da análise de eletroforética evidenciaram dois grupos de proteínas com massa 

molecular aparente logo acima de 50 kDa e entre 18 e 20 kDa durante os estádios de germinação 

investigados (Fig. 10). I. edulis ainda apresenta proteínas com maior expressão em relação às 

demais espécies na faixa pouco superior a 25 kDa. É possível averiguar que não houve tanta 

diferença na dinâmica de proteínas durante o processo germinativo até o estádio observado. 

Contudo, observa-se em I. pezizifera evidência maior em proteínas abaixo de 15 kDa, a partir 

da emissão da parte aérea. Em I. cinnamomea, a principal expressão de proteínas próximo a 18 

kDa. Porém, o tipo de extração diferenciada, devido os compostos fenólicos, pode ter 

ocasionado essa interferência. 
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Fig. 10. Análise em gel de poliacrilamida (SDS) de extratos proteicos de sementes durante a germinação e pós-

germinação de espécies de Inga Mill. (a). I. edulis. (b). I. macrophylla. (c). I. pezizifera. (d). I. cinnamomea. M: 

marcador, EQ: embrião quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo.  
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4. Discussão 

 

Sementes de Fabaceae geralmente apresentam teores dos metabólitos primários 

(carboidratos, lipídios e proteínas) variáveis, embora, sejam espécies conhecidas por 

concentrarem grandes quantidades de amido e proteínas (Gallardo et al., 2008). Estes resultados 

foram constatados em Andira parviflora (amido: 58,7%; proteínas: 35%), Hymenaea parviflora 

(amido: 23,44%; proteínas: 32,7%), Parkia pendula (amido: 22%; proteínas: 12,9%), 

Lespedeza hedysaroides (amido: 48,2%; proteínas: 23,3%) e Astragalus adsurgens (amido: 

47,8%; proteínas: 23,8%) (Gonçalves et al., 2002; Miguel et al., 2015; Zhao et al., 2018). 

Entretanto, algumas espécies de Fabaceae podem apresentar elevada concentração de lipídios 

como Parkia pendula (28,4%), Caesalpinia platyloba (32,9%), Caesalpinia eriostachys 

(34,9%), Lonchocarpus eriocarinalis (34,1%) e Caesalpinia peltophoroides (50%) (Corte et 

al., 2006; Gonçalves et al., 2002; Soriano et al., 2011). Fato não verificado nas espécies de Inga 

aqui estudadas, nas quais houve pouca concentração de lipídios, porém, alta concentração de 

amido, sendo que I. macrophylla se destacou por também apresentar grande quantidade de 

proteínas solúveis (21,1%). 

As reservas estocadas nas sementes suprem o eixo embrionário durante seu 

desenvolvimento heterotrófico até que a nova plântula disponha de todas suas estruturas, como 

aparelho fotossintético e raízes estruturalmente aptos para o desenvolvimento autotrófico 

(Brunel-Muguet et al., 2015; Penfield et al., 2006). Os órgãos de reservas contêm quantidades 

substanciais de uma ou mais reservas majoritárias, e sua hidrólise e utilização ocorre 

simultaneamente (Bewley et al., 2013). Essa mudança também foi verificada no presente 

estudo, em que as diferentes reservas foram mobilizadas conjuntamente, mas em intensidades 

distintas nas diferentes espécies de Inga.  

Os carboidratos solúveis nas sementes de Inga estão localizados no lume celular, 

associados com proteínas solúveis e antocianinas, sobretudo, na região periférica dos 

cotilédones, e são mobilizados rapidamente durante o processo germinativo e pós-germinativo. 

Sacarose e oligossacarídeos constituem os carboidratos fontes de energia de manutenção do 

processo respiratório na etapa de preparo e ativação metabólica nas fases iniciais da 

germinação, que antecedem o desenvolvimento plantular (Buckeridge et al., 2004). Segundo 

esses autores, as hidrolases que mobilizam esses compostos são detectadas em sementes 

quiescentes, podendo ter sido sintetizadas na maturação. Tendo em vista o alto teor de água das 

sementes de Inga na ocasião da dispersão, a intensa mobilização dos carboidratos solúveis 
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desde o início da germinação ocorre, provavelmente, porque as enzimas responsáveis por essa 

mobilização já se encontram ativas. 

O teor de amido variou durante a germinação das sementes de Inga e houve um leve 

acréscimo no teor de carboidratos solúveis na expansão dos eofilos. Em sementes ortodoxas de 

Enterolobium contortisiliquum não houve mudanças significativas nos carboidratos solúveis, 

porém o amido aumentou consideravelmente (40%) nas sementes secas para 90% durante a 

germinação até o quarto dia; em Peltophoprum dubium, carboidratos solúveis aumentaram 

significativamente após a embebição, sendo consumidos em seguida, e o amido aumentou 

somente nos estádios posteriores da germinação (Veronesi et al., 2014). Em Caesalpinia 

peltophoroides, a quantidade e o tamanho de grãos de amido aumentaram no período pós-

germinativo (entre 5 e 15 dias), quando as plântulas já estavam estabelecidas, coincidindo com 

a fase de degradação de lipídios, o qual pode atuar como fonte de substratos para reservas 

temporárias de amido (Corte et al., 2008). A variação observada para os carboidratos durante a 

germinação de sementes de espécies florestais pode ser decorrente da interconversão dos 

mesmos, oriundos do catabolismo de lipídios, os quais parecem suportar o crescimento das 

plântulas, após a exaustão lipídica, uma vez que o carboidratos são mais intensamente 

mobilizados durante a pós-germinação (Soriano et al., 2013).  

A degradação do amido é efetuada, pelas enzimas α-amilase, β-amilase e amido 

fosforilase, que desmembram os grânulos de amido em estruturas menores como a maltose e a 

glicose (Buckeridge et al., 2004). A atividade da α-amilase avaliada no presente trabalho 

demonstrou atividade relativamente alta em três espécies (I. edulis, I. macrophylla e I. 

pezizifera). Contudo, a maior variação foi observada em I. cinnamomea, apesar de ter sido a 

espécie com menor degradação amilolítica (5%), baixa no embrião quiescente, porém aumentou 

significativamente ao longo do processo pós-germinativo, demonstrando o requerimento do 

metabólito correspondente para o desenvolvimento na plântula.  

Estudos com a α-amilase têm demonstrado que a enzima exibiu máxima atividade 

durante a germinação de sementes de Melanoxylon brauna em 96 horas após a embebição 

(Ataíde et al., 2016) e em Aniba rosaeodora a atividade amilolítica iniciou apenas aos 6 dias, 

com pico aos 21 dias (Lima et al., 2008). As enzimas envolvidas na germinação em condições 

fisiológicas adequadas são sintetizadas e ativadas com a hidratação progressiva das sementes, 

onde as amilases clivam os polímeros de amido, entretanto, outras enzimas como amido 

fosforilase, α-glucosidase e enzimas desramificadoras prosseguem a quebra do amido 

(Buckeridge et al., 2004; Lima et al., 2008; Ataíde et al., 2016; Damaris et al., 2019). 
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Apesar dos baixos teores de lipídios nas sementes de Inga, verificou-se diferente 

dinâmica de mobilização entre as espécies e entre os estádios de germinação, especialmente no 

que se refere à atividade da lipase, exceto em I. pezizifera, cuja atividade foi baixa. Sugere-se 

que o pico na atividade da lipase em I. macrophylla tenha demandado a degradação dos lipídios 

de reservas, visto pela redução contínua do mesmo até a emissão da parte aérea. Em 

contrapartida, o decréscimo acentuado da lipase em I. cinnamomea até o alongamento do 

epicótilo pode estar relacionado ao acúmulo de lipídios nos cotilédones ao longo do processo. 

Os lipídios consistem em reservas primordiais para o fornecimento energético 

direcionadas à germinação, sendo primeiramente utilizados em algumas leguminosas (Acacia 

farnesiana, Caesalpinia eriostachys, Caesalpinia platyloba, Enterolobium cyclocarpum e 

Pithecellobium dulce), antes dos eofilos tornarem-se fotossintéticos, estando positivamente 

correlacionados com a vida útil dos cotilédones, além de influenciar o desenvolvimento de 

órgãos de captação de recursos (folhas, caules e raízes) (Soriano et al., 2013).  

As características físicas dos envoltórios podem afetar a atividade de lipases, como em 

sementes com endocarpo de Coffea arabica, a qual prosseguiu com aumento contínuo, embora 

lentamente, diminuiu a oxidação da fração lipofílica, sendo tais sementes menos propensas à 

oxidação (Patui et al., 2014). O entendimento sobre as características fisiológicas de lipases 

durante a germinação pode contribuir na elaboração de métodos eficientes para superar 

instabilidade do óleo, principalmente em se tratando de sementes oleaginosas, ampliando a 

aplicação de lipases na indústria e na medicina (Gadge et al., 2011). Na busca de melhorar a 

estabilidade do óleo durante a germinação de sementes de Cicer arietinum, bem como produzir 

alimentos funcionais, foi feito o tratamento com selênio, o qual aumentou a atividade da lipase 

em 19% e reduziu a da lipoxigenase em 55%, favorecendo a estabilidade oxidativa e atividade 

celular antioxidante (Guardado-Félix et al., 2019).  

As proteínas de reserva nas sementes de Inga encontram-se em distintos estádios de 

metabolização, possivelmente devido as mesmas já apresentarem tecido de reserva bastante 

hidratado no embrião quiescente, onde os glóbulos proteicos contidos em grandes vacúolos e 

dispersos no citoplasma, sugerindo o elevado metabolismo, mediante a pronta translocação em 

que se encontram, uma vez que os mesmos são vistos nos cordões procambiais sendo 

mobilizados para o eixo embrionário em constante crescimento. Os locais de mobilização das 

reservas proteicas coincidem com os locais de crescimento no eixo embrionário, onde a quebra 

da globulina começa nas proximidades dos filamentos procambiais dos cotilédones e prossegue 

em direção ao broto embrionário (Jimenez-Lopez e Hernandez-Soriano, 2013).  
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A reidratação dos tecidos proporciona a mobilização de proteínas, como verificado em 

sementes quiescentes de Olea europaea, em que somente após a embebição (10 a 100 h de 

geminação), os corpos proteicos sofreram reorganização e fusão, aumentando de tamanho e 

formando vacúolos grandes, seguido da mobilização proteica em diferentes padrões, observado 

pelo aspecto dos corpos proteicos: formação de furos (proteínas mobilizadas dos vacúolos para 

o citoplasma), ramificações (pelas quais as proteínas são conduzidas) e desintegração total 

(Jimenez-Lopez e Hernandez-Soriano, 2013). Outro aspecto característico foi visualizado em 

cotilédones de Caesalpinia peltophoroides, logo após 5 dias de semeadura, os corpos proteicos 

se expandiram, formando cavidades internas e o conteúdo proteico dos glóbulos reduziram 

significativamente, seguido de desarranjo aos 10 dias, deslocando as proteínas parietalmente 

até sua completa digestão (Corte et al., 2008).  

A atividade proteolítica nas sementes de Inga teve pouca expressividade até o estádio 

de expansão dos eofilos, com exceção do pico observado durante o alongamento do hipocótilo 

de I. edulis. O nível metabólico dessas enzimas deve ser intensificado nos estádios posteriores, 

uma vez que se verifica aumento significativo em I. macrophylla na expansão do eofilo, bem 

como nota-se tendência crescente atividade em I. pezizifera e I. cinnamomea. Durante a 

mobilização de proteínas, as diferentes classes de proteases podem executar atividade 

coordenadas nos estádios da germinação, como demonstrado em sementes de Vicia faba, em 

que o teor de proteínas decresceu acentuadamente num período de 7 dias, ao passo que 

aminopeptidases tiveram alta atividade somente no início da germinação, decrescendo em 

seguida, e as carboxipeptidases aumentaram somente até o 5º dia de germinação, período em 

que as endopeptidases intensificaram sua atividade proteolítica (Kirmizi e Güleryüz, 2006). 

Com exceção de I. cinnamomea, que têm poucas proteínas na camada subepidérmica, 

os metabólitos estão uniformemente distribuídos no tecido de reserva nas espécies de Inga 

diferentemente do observado nos cotilédones de Canavalia brasiliensis, onde os corpos 

proteicos estão dispersos no citoplasma entre grandes grãos de amido, enquanto numerosas 

gotículas lipídicas encontram-se majoritariamente concentradas na região periférica dos 

cotilédones e na epiderme (Miguel et al., 2015). Alterações histológicas no sentido centrífugo 

do nó cotiledonar foram observadas na mobilização das reservas nas sementes de Inga. Nesse 

sentido, a organização na translocação de reservas pode ser uma característica do processo 

germinativo em sementes, como também constatado em Caesalpinia peltophoroides, onde o 

amido foi consumido partindo da superfície abaxial em direção à superfície adaxial do limbo 

cotiledonar, e conforme foi observado em I. edulis, os grânulos remanescentes organizaram-se 

parietalmente nas células, até a completa degradação (Corte et al., 2008). 
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Análises em gel de poliacrilamida revelaram em sementes de outras Fabaceae como 

Tachigali plumbea e Sesbania exasperata, a ocorrência de proteínas com massas moleculares 

entre 10 e 30 kDa, e em Ormosia costulata foram observadas proteínas de 20-25 kDa e 40-50 

kDa, os quais podem corresponder a lectinas e inibidores de serinoproteases (Chevreuil et al., 

2009). Em Mucuna pruriens foram detectadas proteínas nas faixas de 14 a 90 kDa (Muccifora 

et al., 2010). Em Canavalia ensiformis, proteases exibiram massa molecular nas faixas de 57-

200, 37-40 e 15-20 kDa (Gonçalves et al., 2016). Sementes de Caesalpinia echinata exibiram 

massas moleculares para proteases, possivelmente, serinoproteases de 61 kDa (Praxedes-Garcia 

et al., 2012). Portanto, é possível que as bandas aparentes nos géis dos extratos proteicos de 

Inga na faixa um pouco acima de 50 kDa estejam relacionadas a presença de proteases, 

enquanto as bandas evidentes nas faixas em torno de 20 kDa podem referir-se, além de proteínas 

de reservas, a inibidores proteolíticos, abundantes durante a germinação. 

O metabolismo das reservas em sementes é variável entre as classes de metabólitos. Em 

algumas espécies, amido e proteínas podem diminuir significativamente durante a germinação, 

enquanto que lipídios se mantêm estáveis (Zhao et al., 2018). Nesse sentido, o amido e a 

proteína podem regular o início do fornecimento de energia, arquiteturas celulares e enzimas 

na germinação, como ocorre em Astragalus membranaceus (Yang et al., 2018). O fornecimento 

de nitrogênio (N) contribuiu fortemente no alongamento da radícula e do hipocótilo em 

Medicago truncatula, mas a sua absorção pela plântula intensificou quando a radícula se 

projetou (Brunel-Muguet et al., 2015). Espécies de Fabaceae detêm uma vantagem fisiológica 

relacionada à alta concentração de nitrogênio nas sementes, comprovada pela eficiência das 

espécies com maiores porcentagens de N formarem plântulas expandidas e funcionais mais 

rapidamente do que as espécies com menor concentração, indicando que proteínas, podem 

determinar a velocidade de germinação e de emergência foliar (Soriano et al., 2013).  

Dessa forma, em algumas espécies a germinação foi positivamente relacionada com o 

acúmulo de N (%) na semente, embora não necessariamente a taxa de crescimento relativo das 

plântulas como constatado para Caesalpinia coriaria (9,9), Caesalpinia platyloba (6,2) e 

Pithecellobium Dulce (4,9), Acacia farnesiana (8,4), Apoplanesia paniculata (6,1), 

Enterolobium cyclocarpum (7,9) e Lonchocarpus eriocarinalis (5,2) (Soriano et al., 2011). 

Dessa maneira, o conteúdo das reservas pode estar correlacionado com a germinação de 

sementes, como verificado em sementes de Fabaceae forrageiras, em que a velocidade de 

germinação foi correlacionada com carboidratos solúveis e proteínas solúveis em diferentes 

estágios de germinação (Zhao et al., 2018).  
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Nos cotilédones de Inga spp. ocorrem muitos cristais dispersos pelo córtex, em volta 

dos feixes vasculares e da epiderme. Inclusões citoplasmáticas podem ser encontradas em 

sementes florestais, com maior concentração no eixo embrionário (Soriano et al., 2011). 

Inclusões de fitinas nos corpos proteicos foram encontradas em Caesalpinia peltophoroides, os 

quais devem estar associados às reservas minerais de P, K, Mg, Ca (Corte et al., 2008; Bewley 

et al., 2013). Durante a mobilização de reservas vários nutrientes são requeridos como Mg2+ e 

Mn2+ que atuam como cofatores nas reações de glutamina sintetase para conversão de glutamina 

durante a germinação, além da demanda de Ca2+ na sinalização de giberelinas para regulação 

da secreção de α-amilase (Taiz et al., 2017). Evento que pode estar relacionado à correlação 

negativa de Ca e amido em I. pezizifera, bem como a correlação positiva entre Ca e amilase em 

I. cinnamomea. 

O tipo de reserva pode ainda regular o nível de hidratação dos tecidos das sementes. As 

espécies com alto teor de amido, como Chloris virgata, tiveram baixa absorção de água, 

comparada às espécies com maior teor de proteínas como Kochia scoparia, Lespedeza 

hedysaroides, Astragalus adsurgens (Zhao et al., 2018). Dessa forma, a composição química 

das sementes pode influenciar na absorção de água durante a embebição, que antecede a 

germinação, uma vez que proteínas têm alta solubilidade e podem ter correlação direta com o 

teor de água crítico para a germinação (Brancalion et al., 2008; Lara-Rivera et al., 2017).  

As reservas das sementes de Inga não foram esgotadas, restando teores importantes de 

reservas orgânicas até a expansão dos eofilos, podendo ser em decorrência do uso inicial das 

reservas estocadas no eixo embrionário, e devido a parte aérea ser rapidamente desenvolvida, 

cujos eofilos tornam-se verdes em poucos dias, e havendo possibilidade de já serem funcionais. 

Em plântulas de Olea europaea, do 11° ao 19° dia de crescimento de plântulas foram 

verificados numerosos cloroplastos no citoplasma celular mediante a sua autofluorescência 

(Jimenez-Lopez e Hernandez-Soriano, 2013). Dessa forma, sugere-se que o eixo embrionário 

consome no início do processo germinativo suas próprias reservas, pois estas se encontram em 

quantidade suficiente para iniciar o crescimento, e a translocação dos metabólitos dos tecidos 

de reserva ocorre durante a pós-germinação, resultando na diminuição da biomassa dos 

cotilédones somente nesse período (Fenner e Thompson, 2006; Carrijo et al., 2011).  
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5. Conclusão 

 

A mobilização das reservas durante a germinação das diferentes espécies de Inga variou 

entre e dentro das espécies. O metabolismo ativo das sementes quiescentes pôde ser 

comprovado mediante a intensa mobilização dos carboidratos solúveis, bem como a 

translocação de metabólitos observado nos feixes procambiais dos cotilédones, sobretudo, de 

proteínas solúveis, as quais estiveram visíveis em diferentes estádios de metabolização no 

interior dos vacúolos, em particular, nas sementes de I. macrophylla.  

As espécies I. edulis e I. macrophylla estão relacionadas entre si no uso das reservas 

durante a germinação, as quais tiveram maior correlação com K, P, Mg e proteínas, enquanto 

I. pezizifera e I. cinnamomea formaram grupos isolados. Na germinação de I. pezizifera houve 

correlação mais forte com lipídios e Fe. Enquanto para I. cinnamomea, Mn, Ca e N tiveram 

maior importância ao longo da germinação.  

O amido foi mais requerido como fonte de energia na germinação das espécies, 

principalmente, de I. edulis, que mobilizou a maior quantidade. Lipídios foi a classe de 

metabólitos com menores teores e menos mobilizados. As proteínas solúveis foram mais 

demandadas na germinação e formação inicial das plântulas, sobretudo, de I. edulis. Quanto às 

atividades enzimáticas, a atividade da alfa-amilase foi regulatória no fornecimento inicial de 

energia dos tecidos de reserva.  

A intensificação da mobilização deve seguir estádios posteriores ao considerado no 

presente estudo. A permanência dos cotilédones até a expansão dos eofilos nas plântulas de 

Inga pode ser em decorrência do estoque abundante de metabólitos nos tecidos de reserva, que 

podem estar sendo consumidos concomitantemente ao início da autotrofia das plântulas, as 

quais tornam-se plântulas mistas no uso de reservas.  
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Resumo 

 

Investigações sobre biomoléculas relacionadas à defesa de plantas provenientes de 

sementes de Fabaceae têm demonstrado resultados promissores. Estudos com sementes de 

espécies do gênero Inga também podem ser incluídas nesta relação de alvos preferenciais para 

prospecção de proteínas pelo fato de acumularem essas moléculas. O objetivo desse trabalho 

foi purificar e caracterizar inibidores de tripsina de sementes de quatro espécies do gênero Inga 

Mill. e investigar sua eficácia antimicrobiana. Os inibidores foram purificados por meio de 

cromatografia de afinidade e de troca catiônica, determinando-se a atividade de inibição dos 

extratos ao longo da purificação por meio de ensaio enzimático e de eletroforese. A estabilidade 

térmica foi verificada na temperatura de 98°C durante 20-120 minutos e na faixa de pH 2-12. 

O perfil cromatográfico indicou a presença de inibidores de trispina. A atividade inibitória foi 

acima de 90% para as espécies estudadas, destacando-se I. cinnamomea por apresentar máxima 

atividade. As bandas proteicas variaram aproximadamente de 18 e 22 kDa. A segunda etapa 

cromatográfica apresentou um pico majoritário (Pmaj), com alta atividade inibitória da tripsina 

(>90%). O gel eletroforético do Pmaj apresentou alto grau de pureza, com bandas únicas de 21 

kDa. Os inibidores purificados foram altamente estáveis à variação do pH. Além disso, os 

inibidores de tripsina de I. pezizifera (ITIp), I. edulis (ITIe) e I. macrophylla (ITIm) mantiveram 

atividade estável até 40 minutos de aquecimento, enquanto o inibidor de tripsina de I. 

cinnamomea (ITIc) manteve-se estável até 60 minutos. Nos bioensaios, os ITIp, ITIm e ITIc 

inibiram Candida albicans (50%), mas os efeitos dos inibidores sobre Candida krusei foram 

pequenos. ITIp, ITIm e ITIc inibiram Staphylococcus aureus (40%), sendo que ITIc teve efeito 

significativo em Bacillus subtilis (48%). As amostras proteicas tiveram ação inibitória mais 

satisfatória contra Salmonella enterica (≈52%). ITIp teve a maior inibição contra Klebsiella 

pneumoniae (≈40%). Portanto, diante dos resultados pode-se afirmar que inibidores 

proteolíticos purificados de sementes de Inga têm atividade antimicrobiana. 

 

Palavras-chave: Inibidores proteolíticos, proteínas de defesa, patógenos, fungos, bactérias. 
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1. Introdução  

 

As plantas evoluíram bioquimicamente por meio de vários processos, desenvolvendo 

genes que codificam proteínas e peptídeos específicos, os quais exercem papeis fundamentais 

relacionados a diferentes componentes estruturais e funcionais, dentre estes, os mecanismos de 

defesa contra agentes fitopatogênicos, mediante resistências constitutivas e, ou induzíveis, 

variando desde defesas morfológicas a defesas químicas [1-3]. A partir da síntese de moléculas 

específicas, destacam-se o envolvimento de proteases, inibidores de proteases, inibidores de 

tioninas e peptidases, proteínas de transferência lipídica, lectinas, ureases, quitinases, 

glucanases, glicosídeos cianogênicos, alcalóides, aminoácidos não proteicos e glucosinolatos, 

entre outras, que combatem insetos fitófagos, fungos, bactérias ou vírus, cada um com sua 

especificidade ou com ação contra múltiplos agentes agressores [4-8]. 

Considerando as famílias botânicas, a Fabaceae se destaca devido suas sementes 

acumularem elevado teor de proteínas, variando entre 20 e 40%, e deste percentual, os 

inibidores proteolíticos correspondem entre 5% e 20%, sendo sintetizados nos diferentes 

gêneros e espécies desta família [9-12]. Os inibidores de proteases são proteínas regulatórias 

do metabolismo proteolítico, capazes de formar complexos estequiométricos estáveis com 

proteases, promovendo a inibição da enzima (in vivo e in vitro), mediante a competição do 

inibidor com o substrato pelo sítio ativo da enzima, onde o sítio reativo do inibidor interage 

especificamente com o sítio ativo da enzima cognata, impossibilitando a atividade proteolítica 

[7, 13]. O mecanismo de ação de defesa dos inibidores proteolíticos, vegetal ou antibiótica e 

antiparasitária, ocorre mediante a inibição de proteases fitopatogênicas e microbianas, 

limitando a degradação de substratos proteicos e, consequentemente, reduzindo o fornecimento 

de aminoácidos necessários para o crescimento, a reprodução e a invasão do microrganismo 

[14, 15]. 

A prospecção de biomoléculas (proteínas, óleos, resinas, látex, etc) oriundas da flora 

amazônica com potencial confirmado de defesa contra agentes patogênicos, tanto vegetais 

quanto animais, é muito importante em se tratando de uma alternativa viável ao modelo atual 

de defesa de plantas por meio exclusivo de defensivos químicos, bem como ao aumento da 

resistência de infecções aos antibióticos [16, 17]. Em se tratando das sementes de leguminosas, 

diversos estudos com esse enfoque, particularmente, inibidores proteolíticos de sementes têm 

avançado cientificamente com resultados promissores [3, 8, 18, 19]. As sementes de diferentes 

espécies de Inga têm demonstrado ser fonte de inibidores de proteases com múltiplas aplicações 

biotecnológicas, tanto no que se refere à sua eficácia fitopatogênica [20-22], quanto ao seu 
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efeito antibacteriano, antifúngico e quimiopreventivo [3, 19, 23]. Contudo, considerando a 

gama de microrganismos, bem como doenças vegetais e humanas e seus diferentes mecanismos 

de ação, ainda há muito a ser pesquisado. Portanto, é primordial a realização de estudos 

bioquímicos e farmacológicos, que comprovem a atividade desses compostos e proporcionem 

a descoberta de novos agentes terapêuticos [24]. 

Portanto, considerando que sementes de Fabaceae, no caso, sementes de diferentes 

espécies do gênero Inga são capazes de estocar grandes quantidades de proteínas e que estas 

proteínas devem apresentar percentual considerável de inibidores proteolíticos, algumas 

questões chamam a atenção tanto em termos percentuais quanto aplicados: 1) Haverá diferenças 

quantitativas em relação à presença e à atividade de inibidores entre as diferentes espécies do 

gênero Inga? 2) Qual o nível de efetividade dos inibidores provenientes de sementes de espécies 

do gênero Inga contra microrganismos? Assim, o objetivo dessa pesquisa foi purificar e 

caracterizar bioquimicamente inibidores de tripsina de diferentes espécies de Inga Mill., bem 

como investigar o seu potencial antimicrobiano. 
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2. Material e métodos 

 

2.1. Obtenção do extrato total 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Sementes maduras de cinco matrizes de Inga 

edulis Mart., Inga macrophylla Kunth, Inga pezizifera Benth. e Inga cinnamomea Spruce foram 

coletadas no Ramal do Pau Rosa, km 24, Rodovia BR-174, bem como no Ramal do Jandira, 

Estrada do Caldeirão, Rodovia AM-070, Manaus, Amazonas, Brasil. Após a marcação e o 

georreferenciamento das árvores, material botânico foi coletado para a confecção de exsicatas, 

identificação das espécies e incorporação no herbário sob os números de registro 251926 (Inga 

edulis), 16126 (Inga macrophylla), 284926 (Inga pezizifera) e 284927 (Inga cinnamomea). 

O beneficiamento das sementes foi manual, removendo-se o tegumento e liberando os 

embriões, os quais foram armazenados em freezer -80°C até a realização das análises. Por 

conseguinte, os embriões foram liofilizados e triturados em moinho analítico (Ika-Werke/M20). 

Assim, o material finamente pulverizado foi submetido à extração de proteínas solúveis em 

tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, com NaCl 100 mM (10%; m/v). O procedimento consistiu 

de homogeneização durante três horas à temperatura ambiente (24ºC), seguida de centrifugação 

a 10.000x g durante 20 minutos a 10ºC. O sobrenadante foi dialisado contra água destilada 

durante 48 horas, seguido de liofilização, e denominado extrato total. 

O material da espécie I. cinnamomea necessitou ser previamente submetido à extração 

de compostos fenólicos e lipídios [25]. O tratamento consistiu na diluição da amostra (3 g) em 

clorofórmio (10 mL), metanol (10 mL), água destilada (5 mL), polivinilpolipirrolidona 1% 

(pvpp), no escuro, sob agitação em vórtex durante 1 minutos, seguido de agitação lenta em mesa 

osciladora durante 30 minutos. Na sequência, foi adicionado sulfato de sódio 1,5% (5 mL), 

seguido de agitação lenta durante 5 minutos. Posteriormente, as amostras foram filtradas em 

funil e papel filtro qualitativo, seguido de secagem em estufa com ventilação forçada a 30ºC 

durante 48 horas. Em seguida, realizou-se a extração de proteínas solúveis conforme 

procedimento supracitado. 

 

2.2. Quantificação de proteínas solúveis 

 

A concentração de proteínas foi determinada a partir de amostras de 20 μL dos extratos 

com 2,5 mL do reagente de Bradford (BioAgency), incubadas durante 10 minutos à temperatura 
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ambiente (24ºC), utilizando-se como padrão albumina sérica bovina (BSA, BioAgency) [26]. 

O teor de proteína foi determinado por meio de leituras espectrofotométricas a 595 nm 

(UV/Visível Ultrospec 2100 pro, Armesham Biosciences). 

 

2.3. Purificação e caracterização bioquímica de inibidores de tripsina 

 

2.3.1. Tratamento térmico 

Os extratos totais foram ressuspendidos em água destilada (5 mg mL-1), aquecidos até 

ebulição, durante 20 minutos, seguido de banho de gelo, durante 10 minutos, a fim de eliminar 

a atividade de proteases. Na sequência, o material foi centrifugado, liofilizado e denominado 

extrato aquecido (EAQ). 

 

2.3.2. Cromatografia de afinidade em coluna tripsina-Sepharose 4B 

A purificação parcial foi feita a partir de 30 mg do EAQ das quatro espécies de Inga 

diluídas em 15 mL de tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, e submetidos à purificação em coluna 

de afinidade, realizada em coluna de polietileno (2x8 cm) contendo 8 mL de resina Tripsina-

Sepharose 4B. A coluna foi equilibrada com o mesmo tampão e a eluição foi feita com HCl 100 

mM. As frações de 2 mL foram coletadas sob um fluxo de 0,5 mL min-1. As frações não retidas 

(FNR) e as frações retidas (FR) na coluna de afinidade foram dialisadas e liofilizadas. A FR de 

cada espécie (FR-Ip, FR-Ie, FR-Im e FR-Ic) foi acumulada e utilizada em etapas seguintes de 

purificação.  

 

2.3.3. Atividade de inibição de tripsina 

A inibição da tripsina foi detectada por meio de ensaio enzimático contendo 270 μL de 

tampão Tris HCl 50 mM, pH 7,5, 30 μL de solução de tripsina bovina (0,2 mg mL-1, Sigma) e 

200 μL da amostra (5 mg mL-1 de extrato proteico em tampão de reação). A mistura foi pré-

incubada durante 30 minutos a 37ºC e, então, adicionados 200 μL do substrato Azocaseína 1%, 

seguido da incubação durante 1 hora a 37ºC. Na sequência, a reação foi paralisada pela adição 

de 300 μL de TCA 20% (ácido tricloroacético, Sigma), seguidas de centrifugação a 10.000 x g, 

durante 10 minutos a 10ºC. Uma alíquota de 400 μL do sobrenadante foi alcalinizada com 

NaOH 2 M (v/v). As leituras espectrofotométricas foram a 420 nm (UV/Visível Ultrospec 2100 

pro, Armesham Biosciences). 
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2.3.4. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Os géis de concentração e separação foram obtidos a partir de solução de acrilamida a 

30% e de N-N’-metileno bis-acrilamida 0,8% (m/v). O gel de concentração a 5% foi preparado 

em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 e o gel de separação a 15%, em tampão Tris-HCl 1,5 M pH 

8,8, acrescentando-se em ambos SDS 20% (m/v). A polimerização foi obtida pela adição de 

TEMED e PSA 10% (m/v). As amostras (5 mg mL-1 de extrato em água destilada) foram 

dissolvidas em tampão Tris-HCl 0,0625 M, pH 6,8, contendo 1% de SDS, 10% de glicerol e 

1% de ß-mercaptoetanol, seguidas de imersão em água em ebulição durante 10 minutos. A 

eletroforese foi realizada em tampão de corrida Tris-HCl 0,025 M, glicina 0,192 M e SDS 0,1%, 

a 150 volts, 15 mA/gel, durante aproximadamente 2 horas. Os marcadores de massas 

moleculares utilizados foram da Promega (10 kDa - 200 kDa). A estimativa de proteínas por 

poço foi de 2,5 µg 100 µL-1. Os géis foram corados com Coomassie Brilliant Blue dissolvido 

em ácido acético 0,1% (v/v), etanol 25% e água destilada 1:4:5 (v/v/v) durante 2 horas, e 

descorados em solução de ácido acético glacial, etanol e água destilada 1:4:5 (v/v/v). 

 

2.3.5. Cromatografia de troca catiônica em coluna “Mono-S Sepharose” acoplada ao Sistema 

ÄKTA Pure (cromatografia líquida de rápido desempenho) 

A fração retida de cada espécie (FR-Ip, FR-Ie, FR-Im e FR-Ic) foi submetida, 

separadamente, à cromatografia de troca catiônica, usando uma coluna “Mono-S Sepharose” 

acoplada ao Sistema ÄKTA Pure (GE Healthcare - USA). A coluna foi previamente equilibrada 

com o tampão Tris-HCl 20 mM pH 7,5. O pico não retido foi eluído com Tris-HCl 20 mM pH 

7,5 (10 mL), e em seguida, as proteínas retidas foram eluídas com Tris-HCl 20 mM pH 7,5 

contendo NaCl 1 M (0,0 – 0,5 M por 25 mL). O fluxo foi de 1 mL min-1 e frações de 1,0 mL 

foram coletadas de acordo com os picos de densidade ótica em 280 nm. Os picos 

cromatográficos foram dialisados, liofilizados e analisados por meio de SDS-PAGE, como 

descrito no item 2.3.4. 

 

2.3.6. Análise da pureza dos picos cromatográficos oriundos da coluna MonoS por SDS-PAGE  

Cada pico majoritário oriundo da cromatografia de troca catiônica (Mono-S Sepharose) 

das frações FR-Ip, FR-Ie, FR-Im e FR-Ic foram analisados, quanto a pureza, por meio de SDS-

PAGE. As eletroforeses foram realizadas de acordo com o item 2.3.4.  

Os picos proteicos purificados foram denominados de ITIp, ITIe, ITIm e ITIc (inibidor 

de tripsina de I. pezizifera, I. edulis, I. macrophylla e I. cinnamomea, respectivamente). 
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2.3.7. Atividade de inibição de tripsina dos picos cromatográficos oriundos da coluna MonoS 

por SDS-PAGE  

A atividade antitríptica dos picos majoritários oriundos da cromatografia de troca 

catiônica (Mono-S Sepharose) foi determinada conforme o item 2.3.3, contudo, usando o 

substrato BApNA (Sigma) 1,25 mM, bem como ácido acético 30% para paralisar a reação. 

 

2.3.8. Estabilidade térmica dos inibidores purificados  

Alíquotas de 100 μL (1 mg mL-1) dos inibidores de Inga (ITIp, ITIe, ITIm e ITIc) foram 

incubadas a 98ºC (temperatura de fervura) durante  20, 40, 60, 90 e 120 minutos, em banho-

maria. Decorrido cada tempo de incubação, as amostras foram resfriadas a 4ºC. 

Subsequentemente, 100 μL dos inibidores foram utilizados no ensaio de atividade anti-tríptica, 

que foi realizado em triplicata como descrito no item 2.3.3. A concentração de cada inibidor foi 

determinada pela metodologia de Bradford como descrito no item 2.2. 

 

2.3.9. Estabilidade dos inibidores purificados em diferentes pHs 

A estabilidade dos inibidores de Inga frente a diferentes valores de pH foi avaliada 

segundo metodologia descrita por [27]. Alíquotas de 1 mL de cada inibidor (1 mg mL-1) foram 

dialisadas a 4ºC durante 24 horas contra os diferentes tampões: glicina-HCl 50 mM pHs 2, 

acetato de sódio 50 mM pHs 4, fosfato de sódio 50 mM pH 6, Tris-HCl 50 mM pHs 8 e glicina-

NaOH 50 mM pHs 10, 12. Após o tempo de diálise, as amostras foram incubadas por 30 

minutos a 37ºC. Em seguida, foi determinada a atividade inibitória de tripsina conforme 

metodologia descrita anteriormente no item 2.3.3. 

 

2.4. Ensaio in vitro da atividade antifúngica dos inibidores purificados 

 

O ensaio antifúngico contra Candida albicans e Candida krusei foi realizado por meio 

da técnica de microdiluição em meio ágar batata-dextrose. Alíquotas de 100 µL de suspensão 

de células de Candida encerrando 0,5 a 2,5 x 103 UFC (Unidades Formadoras de Colônias) por 

mililitro foram incubadas com 100 µL dos inibidores de Inga (1 mg mL-1) e 50 µL meio ágar 

batata-dextrose. As placas foram incubadas a 37ºC por 24 horas e a avaliação do crescimento 

das leveduras foi realizada nos tempos 0 e 24 horas após o início da incubação. Como controle 

negativo e positivo foram utilizados tampão NaCl 0,9% e nistatina 20 µg mL-1, 

respectivamente. O crescimento das células foi observado por meio de absorbância a 620 nm.   
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2.5. Ensaio in vitro da atividade antibacteriana dos inibidores purificados 

 

Os inibidores de Inga foram testados in vitro contra bactérias patogênicas Gram-

positivas Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis, e contra bactérias patogênicas Gram-

negativa Salmonella enterica e Klebsiella pneumoniae. As bactérias, previamente repicadas em 

meio de cultura ágar nutriente, foram transferidas para caldo Mueller-Hinton (5 mL) e 

incubadas a 37°C, durante 18-24 h. Suspensão de células (D.O.600 nm = 0,08 a 0,1) 

constituindo 105-106 UFC (Unidades Formadoras de Colônias) por mililitro foi utilizada no 

ensaio. O ensaio foi conduzido em placas de microtitulação (96 poços), onde foram adicionados 

100 μL da suspensão de células e 100 μL dos inibidores (1 mg mL-1). O crescimento bacteriano 

foi acompanhado por meio de leituras da absorbância a 630 nm, durante 24 h, em leitor de 

microplacas (Biotrak II Plate Reader, Amersham Biosciences). Como controle negativo e 

positivo foram utilizados tampão NaCl 0,9% e ciprofloxacino 20 µg mL-1, respectivamente. 

 

2.6. Delineamento experimental e análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os dados da 

cromatografia de afinidade foram arranjados em fatorial 4x4 (quatro espécies de Inga e quatro 

tipos de extrato proteico) e os dados da cromatografia de troca catiônica foram arranjados em 

2x4 (duas frações proteicas e quatro espécies de Inga). Todos os dados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. O programa estatístico utilizado foi o GraphPad Prism 8. 
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3. Resultados 

 

3.1. Purificação de inibidores de tripsina 

 

O perfil cromatográfico dos inibidores isolados parcialmente das quatro espécies de 

Inga a partir do extrato aquecido (EAQ) fracionado em coluna de afinidade tripsina-Sepharose 

foi semelhante, apresentando uma fração não retida (FNR) e uma fração retida (FR) com 

afinidade de interação com a tripsina, demonstrando alto poder de retenção e indicando a 

presença de inibidores de tripsina (Figura 1). A FR foi agrupada, acumulada e usada na etapa 

de purificação posterior. 

 

 
Figura 1. Cromatografia de afinidade em tripsina-Sepharose do EAQ (extrato proteico aquecido) de espécies de 

Inga. Foram aplicados 30 mg de cada EAQ. A fração não retida (FNR) foi eluída com Tris-HCl 25 mM pH 7,5, e 

em seguida, a fração retida (FR) foi eluída com HCl 100 mM.  O traço indica a FR com afinidade a tripsina. Fluxo 

cromatográfico: 0,5 mL min-1. 
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A atividade inibitória foi elevada para todas as espécies estudadas (acima de 90%), no 

EXT, EAQ e FR (Figura 2). I. cinnamomea se destacou por apresentar atividade inibitória 

máxima em todos os extratos, exceto no extrato total, o qual foi 98%. A espécie I. pezizifera 

destacou-se por apresentar o maior rendimento proteico e elevada atividade antitríptica, mesmo 

nas frações não retidas, provavelmente, por possuir grande quantidade de inibidores 

proteolíticos por massa seca. I. cinnamomea também apresentou alto rendimento e atividade, 

mas vale ressaltar que a sua extração proteica consistiu de prévia extração de compostos 

fenólicos e lipídios. A espécie I. macrophylla teve a sua atividade reduzida acentuadamente 

(≈40%) após o aquecimento do extrato total durante 20 minutos. Independentemente, a fração 

retida apresentou elevada porcentagem de inibição de tripsina (89%). No geral, consideramos 

que a cromatografia de afinidade foi eficiente para a purificação parcial dos extratos proteicos, 

sobretudo, para I. edulis, a qual teve alta atividade nos extratos de interesse e baixa atividade 

na fração não retida. 

 

 

 

Figura 2. Atividade de inibidores de proteases de extratos proteicos de sementes de espécies de Inga. EXT: extrato 

total, EAQ: extrato aquecido, FNR: fração não retida, FR: fração retida. Médias seguidas pela mesma letra 

maiúscula não diferem entre si nos tipos de extrato. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não difere entre 

si nas espécies. 
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Os perfis eletroforéticos sob condições desnaturantes dos extratos proteicos das quatro 

espécies de Inga, que avaliam o grau de purificação e estimam a massa molecular das proteínas 

presentes nas frações, foram semelhantes (Figura 3). Os perfis proteicos do processo de 

purificação parcial de inibidores de tripsina revelam bandas proeminentes na faixa entre 15 e 

25 kDa, que incluem os inibidores de tripsina, os quais aparecem desde o EXT até a FR. A FR 

de todas as espécies possui a banda entre 18 e 22 kDa mais evidente, indicando acúmulo dessa 

proteína durante o processo de purificação. 

 

 

Figura 3. SDS-PAGE 15% sob condições redutoras do extrato proteico total (EXT), extrato aquecido (EAQ), 

fração não retida (FNR) e fração retida (FR) de sementes de espécies de Inga. M: massa molecular. (A) I. 

pezizifera. (B) I. edulis. (C) I. macrophylla. (D) I. cinnamomea.  
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Prosseguindo o processo de purificação dos inibidores de tripsina, a FR obtida na 

cromatografia de afinidade na coluna tripsina-Sepharose (FR-Ip, FR-Ie, FR-Im e FR-Ic), rica 

em atividade inibitória da tripsina, foi refracionada em coluna de troca catiônica “Mono-S 

Sepharose” acoplada ao sistema ÄKTA Pure. O perfil cromatográfico das quatro espécies 

apresentou um pico proeminente e majoritário (Figura 4).  

O pico majoritário (Pmaj) de I. pezizifera, I. edulis, I. macrophylla (marcado com 

asterisco) foi eluído com uma concentração de 8 mM de NaCl, enquanto I. cinnamomea foi de 

13 mM de NaCl. Cada pico majoritário foi separado dos demais e analisados quanto à pureza. 

 

 

Figura 4. Cromatografia em coluna de troca catiônica “Mono-S Sepharose” acoplada ao sistema Akta Pure das 

frações retidas (FR) de sementes de espécies de Inga. Foram aplicados 2 mg de cada FR na coluna tripsina-

Sepharose. O pico não retido foi eluído com Tris-HCl 20 mM pH 7,5 (10 ml), e em seguida, o pico retido foi eluído 

com Tris-HCl 25 mM pH 7,5 contendo NaCl 1 M (0,0 – 0,5 M por 25 ml). Fluxo: 1 ml/min. O asterisco indica o 

pico majoritário. 
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Os picos majoritários (Pmaj) das quatro espécies apresentaram alta atividade inibitória 

da tripsina (Figura 5), inibindo mais de 99% a atividade proteolítica da tripsina, enquanto a 

fração não retida na coluna Mono-S Sepharose (FNR*) não exibiu nenhuma atividade inibitória. 

A segunda eletroforese em gel de poliacrilamida sob condições desnaturantes mostra 

que cada pico majoritário alcançou alto grau de pureza, apresentando banda proteica única com 

massa molecular relativa de aproximadamente 21 kDa (Figura 6). 

 

 

Figura 5. Atividade inibitória do pico majoritário (Pmaj) de sementes de espécies de Inga oriundos da 

cromatografia em coluna Mono-S Sepharose. FNR*: Fração não retida na coluna MonoS. Pmaj: pico majoritário 

oriundo da coluna MonoS. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si nos tipos de extrato. 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não difere entre si para as espécies. 

 

 

Figura 6. SDS-PAGE 15% sob condições redutoras do pico majoritário (Pmaj) de sementes de espécies de Inga. 

(ITIp) I. pezizifera. (ITIe) I. edulis. (ITIm) I. macrophylla. (ITIc) I. cinnamomea.  
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3.2. Caracterização bioquímica de inibidores de tripsina  

 

Em relação à estabilidade à variação do pH, os inibidores purificados permaneceram 

com atividade inibitória elevada e estável em toda a faixa testada (Figura 7).   

Quanto à estabilidade térmica, foi observado que os ITIp, ITIe, e ITIm se mantiveram 

estáveis até 40 minutos de aquecimento a 98°C, decrescendo progressivamente em seguida 

(Figura 8). Por outro lado, o ITIc permaneceu estável durante 60 minutos de aquecimento. Após 

120 minutos de aquecimento, os inibidores ITIp, ITIe, e ITIm perderam cerca de 40-50% da 

atividade inicial, enquanto o inibidor ITIc baixou apenas 23%. 

 

 

Figura 7. Estabilidade dos inibidores purificados de sementes de espécies de Inga em diferentes pHs. Inga 

pezizifera (ITIp); Inga edulis (ITIe); Inga macrophylla (ITIm); Inga cinnamomea (ITIc). 
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Figura 8. Estabilidade inibidores purificados de sementes de espécies de Inga submetidos a diferentes tempos de 

incubação a 98°C. Inga pezizifera (ITIp); Inga edulis (ITIe); Inga macrophylla (ITIm); Inga cinnamomea (ITIc). 

 

3.3. Ensaios in vitro antimicrobianos 

 

Em se tratando do potencial antifúngico dos inibidores de Inga spp. verificou-se que 

ITIp, ITIm e ITIc inibiram cerca de 50% do crescimento de Candida albicans, porém ITIe não 

apresentaram atividade inibitória (Figura 9). Por outro lado, os inibidores tiveram baixo efeito 

sobre o fungo Candida krusei, não havendo diferença estatística entre as amostras analisadas. 

Quanto ao efeito antibacteriano dos inibidores, foi observada ação inibitória 

diferenciada entre as amostras das espécies de Inga (Figura 10). Para Staphylococcus aureus, 

os inibidores ITIp, ITIm e ITIc inibiram cerca de 40%. As amostras de ITIc tiveram efeito 

significativamente superior em Bacillus subtilis, inibindo em média 48% do crescimento. As 

amostras proteicas tiveram ação inibitória mais satisfatória contra Salmonella enterica, sendo 

o extrato de ITIp a maior inibição com 52%, embora não tenha diferido de ITIm e ITIc. Quanto 

à Klebsiella pneumoniae, ITIp apresentou a maior porcentagem de inibição em torno de 40%. 

Entretanto, o inibidor ITIe teve o menor efeito no crescimento das bactérias. 
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Figura 9. Atividade antimicrobiana dos inibidores purificados de sementes de espécies de Inga contra espécies de 

Candida. NaCl: NaCl 0,9%, controle negativo; Nist: nistatina 20 µg mL-1, controle positivo. 

 

 

 

 

Figura 10. Atividade antimicrobiana dos inibidores purificados de sementes de espécies de Inga contra espécies 

de bactérias patogênicas. NaCl: NaCl 0,9%, controle negativo; Cipro: ciprofloxacino 20 µg mL-1, controle positivo. 

  



136 

 

 

4. Discussão 

 

De modo geral, a faixa de massa molecular de aproximadamente 21 kDa obtida para a 

fração retida (FR) na purificação dos inibidores de sementes de Inga estudadas corresponde a 

uma das principais famílias de inibidores de serinoproteinases encontradas em sementes de 

Fabaceae, os inibidores do tipo Kunitz [28]. Esses inibidores são constituídos por uma ou duas 

cadeias polipeptídicas, com massa molecular relativa entre 10 e 26 kDa, baixo conteúdo de 

cisteína (comumente quatro resíduos formando duas pontes dissulfeto intracadeia) e um único 

sítio reativo, que inibe apenas uma molécula de enzima (complexo 1:1; inibidor: enzima), 

geralmente, a tripsina, mas também fracamente a quimotripsina [11, 29-32]. Contudo, 

raramente dois sítios reativos podem ser observados com capacidade de inibir duas moléculas 

de tripsina simultaneamente [33]. Entretanto, o sequenciamento dos aminoácidos dos inibidores 

purificados é necessário para sua determinação definitiva, bem como outros experimentos. 

Os inibidores de tripsina de sementes outras espécies de Inga têm sido investigados, 

com massa molecular aproximada: I. cylindrica (ICTI) (19,5 kDa), I. laurina (ILTI) (20 kDa), 

I. vera (IVTI) (20 kDa), os quais correspondem ao tipo Kunitz [18,19, 31]. Adicionalmente, em 

sementes de I. umbratica, além de inibidores de tripsina tipo Kunitz (19,8 kDa), foram 

descobertos inibidores da família Bowman-Birk (IUTCI), constituídos de isoformas de 6.3 a 

6.7 kDa, com potencial de inibição de tripsina e quimotripsina [34]. Inibidores de tripsina de 

sementes de I. edulis têm sido purificados e têm sido detectadas altas atividades, estabilidade 

térmica (até 70°C), em ampla faixa de pH (2 a 10), massa molecular de 19,6 kDa, homologia 

com inibidores da família Kunitz, especificidade com a tripsina, sítio reativo único, mantido 

por uma ponte dissulfeto, sensível à redução com ditiotreitol [3]. Geralmente, inibidores tipo 

Kunitz são extremamente estáveis a uma ampla variação de pH, temperatura e agentes 

redutores, devido à presença de ligações dissulfeto e outras interações não-covalentes na 

molécula inibidora [19, 35]. 

Inibidores de tripsina provenientes de sementes de Inga têm demonstrado tolerância a 

variações de pH e temperaturas elevadas, como verificado em ICTI, IVTI e ILTI [19, 30, 31]. 

Contudo tais espécies foram estáveis até aproximadamente 70°C em períodos de 30 minutos a 

1 hora de exposição, enquanto que no presente estudo foi verificada maior termoestabilidade 

dos inibidores purificados, uma vez que o tempo de exposição à temperatura de ebulição (98°C) 

foi maior (20-120 minutos), e ITIp, ITIe e ITIm reduziram a atividade somente após 60 minutos, 

e ITIc após 90 minutos.  
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Os inibidores de serinoproteases exibem estabilidade e restrições conformacionais do 

loop do sítio reativo devido seu tamanho compacto e à presença de ligações dissulfeto, ligações 

de hidrogênio e outras interações fracas [35, 36]. Tal estabilidade constitui um importante 

atributo de moléculas bioativas potenciais para uso em processos industriais [37]. 

Adicionalmente, a aplicação de agentes redutores, como o ditiotreitol (DTT), mesmo em baixas 

concentrações (1 mM) e pouco tempo (15 minutos), também tem sido testados para investigar 

a estabilidade de inibidores proteolíticos, os quais afetaram a atividade do IETI, devido à 

redução de pontes dissulfeto da enzima, que possivelmente estão envolvidas na manutenção 

estrutural do sítio reativo da proteína [3]. 

Os inibidores purificados no presente estudo comprovam a alta atividade específica 

contra tripsina, o que motiva a bioprospecção dessas moléculas na busca de sua aplicabilidade 

biotecnológica. Apesar de o ITIe ter sido menos eficaz para a inibição dos microrganismos aqui 

investigados, novas investigações devem continuar sendo realizadas em busca de sua função 

biológica de defesa, uma vez que já tem sido constatado o seu efeito antifúngico contra Candida 

ssp., incluindo C. buinensis (51%, 81% e 87% de inibição em concentrações de 200, 300 e 400 

µg.mL-1, respectivamente) e C. tropicalis (≈50% em todas as concentrações testadas), embora 

também não tenha inibido C. albicans [3]. O inibidor de I. edulis afetou a integridade estrutural 

da membrana plasmática, causando desorganização citoplasmática e dificultando a brotação 

celular, de forma diferente nos fungos, sugerindo que o mecanismo de ação para suscetibilidade 

fúngica ao inibidor deve ser decorrente da regulação da atividade inibitória por interações 

específicas na superfície da membrana [3]. 

Dentre outros estudos com inibidores de sementes de Inga, o inibidor de tripsina de 

sementes de I. vera demonstrou seu efeito bioinseticida, inibindo tripsina do trato digestivo de 

lepidópteros praga como Anagasta kuehniella (89%), Spodoptera frugiperda (83%), Corcyra 

cephalonica (80%), Heliothis virescens (70%) e Helicoverpa zea (64%), além de apresentar 

potencial bactericida e fungicida, uma vez que inibiu o crescimento de Escherichia coli e 

Candida buinensis, respectivamente, e não obstante, também pode atuar como agente 

quimiopreventivo contra células do adenocarcinoma colorretal epitelial humano [19]. Ademais, 

inibidores de tripsina de I. laurina reduziram a massa das larvas de Diatraea saccharalis (51%) 

e Heliothis virescens (84%), embora não tenham afetado a sobrevivência das mesmas, foram 

resistentes à digestão pelas proteinases do intestino médio desses organismos, podendo ser úteis 

no controle de pragas [18].  

A aptidão biotecnológica de inibidores proteolíticos extraídos de sementes de Fabaceae 

tem sido comprovada. Inibidores de tripsina de sementes de Cassia leiandra têm apresentado 
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efeito inseticida contra Aedes aegypti [36], enquanto inibidores de cisteinoproteases dessa 

mesma espécie reduziram o crescimento de Candida tropicalis em 50%, mediante lise celular 

e alterações morfológicas na superfície celular, conduzindo à morte [38]. Inibidores de tripsina 

de Enterolobium timbouva inibiram fungos Candida spp. formando pseudo-hifas, constrições 

citoplasmáticas, descolamento da membrana celular da parede celular, induzindo à apoptose 

[33]. O inibidor de tripsina de Cassia grandis demonstrou efeito contra o cupin Nasutitermes 

corniger [28]. Ademais, inibidores de Albizia amara foi eficaz contra Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtilis, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima e Candida albicans 

[12].  

Inibidores proteolíticos, defensinas e peptídeos antimicrobianos possuem efeito 

antifúngico, mediante a geração de espécies reativas de oxigênio, que causam estresse oxidativo 

e danos, podendo conduzir à morte celular [3]. A atividade antifúngica da defensina sintética 

de Pisum sativum, Cpthionin II inibiu o crescimento de Fusarium culmorum, Aspergillus niger 

e Penicillium expansum de forma variável, embora tenha sido insuficiente para causar a morte 

celular [39]. A atividade biológica de proteínas de defesa é atribuída à orientação de suas 

porções funcionais, enquanto sua eficiência está frequentemente sujeita ao ambiente químico 

predominante no sítio reativo envolvido em cada uma dessas atividades [28]. A plasticidade 

nas interações dos inibidores proteolíticos com diferentes moléculas e a resistência à digestão 

os tornam promissores para o controle de patologias relacionadas à secreção de peptidases, 

como as decorrentes de infecções fúngicas, bacterianas e certos tumores [33]. 

Biomoléculas são encontradas em quantidades limitantes na natureza, e suas principais 

fontes, tais como sementes, consistem nas unidades de propagação natural das espécies 

florestais nativas, o que inviabiliza a sua utilização em escala industrial [40]. Assim, a utilização 

de técnicas inovadoras, como o aumento na produção de proteínas recombinantes por meio de 

microrganismos pode ser uma ferramenta útil na produção de plantas transgênicas resistentes a 

pragas e doenças, como constatado com a proteína recombinante do inibidor de tripsina de I. 

laurina (rILTI) a qual exibiu efeito inibitório sobre a tripsina bovina similar ao inibidor nativo, 

bem como teve propriedades inseticidas contra tripsinas do trato digestivo de Diatraea 

saccharalis e Heliothis virescens [18]. Adicionalmente, o rILTI demonstrou atividade inibitória 

na formação de biofilme e potencial efeito antitumoral contra células tumorais de ascite de 

Ehrlich [40]. 

O efeito antimicrobiano de diversas proteínas relatadas na literatura pode ser decorrente 

da ação combinada de várias moléculas agindo sinergicamente, devido a diversidade de uma 

gama de proteínas não totalmente isoladas [41]. No entanto, os inibidores proteolíticos das 
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sementes das espécies de Inga estudadas, após as etapas cromatográficas, consistem em 

proteínas purificadas, as quais apresentaram além de alto rendimento e alta atividade 

antitríptica, efeito sobre os microrganismos testados em baixas concentrações de proteínas. Esse 

conjunto de informações sugerem de maneira clara, o potencial que este modelo de prospecção 

apresenta, sendo assim, os diferentes usos de moléculas se afirmam cada vez mais como 

métodos capazes de afetar o desenvolvimento de microrganismos, seja isolada ou 

conjuntamente a outros princípios ativos, de maneira a controlar o ataque de pragas e doenças. 
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5. Conclusão 

 

O procedimento metodológico para preparação do extrato proteico para purificação, 

proporcionou alto rendimento de massa proteica. As etapas cromatográficas foram eficientes 

no processo de purificação dos inibidores de tripsina das quatro espécies de Inga, as quais 

apresentaram massa molecular relativa de 21 kDa, correspondendo, possivelmente, a inibidores 

do tipo Kunitz. Os inibidores purificados demonstraram excelentes características de 

estabilidade à alta temperatura durante extensos períodos de exposição e ampla faixa de pH. 

Os inibidores de tripsina purificados das sementes de diferentes espécies de Inga 

demonstram potencial para aplicação biotecnológica, visto que foram comprovados resultados 

promissores contra microrganismos de ordem patogênica.  

Portanto, nossos resultados consistem numa importante contribuição no sentido de 

direcionar alternativas de uso das essências florestais, com sua aplicação isolada ou combinada 

com outros compostos de efeito antimicrobiano, de maneira a potencializar sinergicamente sua 

toxicidade. 
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5. CONCLUSÃO GERAL 

 

As sementes das espécies do gênero Inga apresentaram peculiaridades que as 

distinguem entre si e das demais espécies de Fabaceae. Dentre os caracteres morfoanatômicos, 

a consistência e anatomia do tegumento, o teor de água das sementes, os cotilédones fendidos 

e o eixo embrionário desenvolvido podem estar contribuindo para a germinação rápida e em 

alta porcentagem, que implicam variações no estabelecimento de suas plântulas nas condições 

dos seus habitats naturais.  

Dentre as reservas primárias, as proteínas se destacam por encontrarem-se em diferentes 

níveis de degradação nos vacúolos e dispersos pelo citoplasma, demonstrando sua ativa 

translocação para o eixo embrionário. A formação das plântulas é rápida e elevada, diferindo 

quanto à coloração das estruturas, ao tipo e à disposição dos tricomas, à endoderme fibrosa ou 

parenquimática no epicótilo e na raiz. As descrições morfoanatômicas fornecem informações 

que auxiliam na identificação das espécies, bem como na diferenciação das mesmas dentro do 

gênero Inga e da família Fabaceae, trazendo subsídios para estudos filogenéticos e ecológicos.  

A viviparidade baixa na espécie I. cinnamomea pode ser resultado, além de aspectos 

bioquímicos reguladores, da estrutura diferenciada do tegumento, uma vez que o mesmo tem 

consistência coriácea e células fenólicas de paredes espessadas comparadas às demais espécies. 

O vigor reduzido nas plântulas de I. pezizifera sugere que, embora a poliembrionia seja 

uma estratégia de propagação da espécie, isso não implica no desempenho das plântulas, e, 

possivelmente, resultará em indivíduos adultos inferiores, informação fundamental visando a 

produção de mudas e o melhoramento genético de plantas.  

As espécies I. edulis e I. macrophylla compartilharam, além de caracteres 

morfoanatômicos mais similares, o uso dos metabolitos durante a germinação, sugerindo uma 

proximidade evolutiva. As reservas não foram mobilizadas até o esgotamento, sugerindo que o 

estoque de reservas é abundante e que as plântulas primeiramente utilizam das reservas do 

crasso eixo embrionário, além de que os eofilos rapidamente se desenvolvem, principalmente, 

em I. edulis e I. macrophylla, podendo as plântulas terem se tornado mistas. 

As sementes de Inga apresentam proteínas com potencial de defesa, uma vez que pelo 

estudo prospectivo de inibidores proteolíticos, foi detectada alta atividade antitripsina e alto 

poder de afinidade com a mesma mediante as etapas de cromatografia. A boa estabilidade e o 

efeito biológico fungicida e bactericida dos inibidores de tripsina purificados implica seu 

potencial para fins biotecnológicos, visando a criação de novos produtos de cunho industrial e 

geração de patentes. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de correlação linear de Pearson (estatística e valor de p) durante a germinação de pós-germinação de I. edulis. 

Variáveis  CST amido lipídios  proteínas amilase lipase protease N P K Ca Mg Fe Zn Mn 

CST   0,107 0,798 0,000 0,413 0,670 0,962 0,844 0,132 0,017 0,064 0,079 0,557 0,489 0,709 

amido 0,393   0,002 0,498 0,983 0,603 0,379 0,862 0,170 0,032 0,987 0,637 0,772 0,581 0,512 

lipídios  0,065 0,686   0,732 0,888 0,936 0,534 0,384 0,154 0,075 0,105 0,632 0,636 0,519 0,906 

proteínas  0,835 0,171 -0,087   0,868 0,254 0,542 0,603 0,037 0,026 0,048 0,011 0,238 0,053 0,597 

amilase -0,206 0,005 0,036 0,042   2E-05 5E-06 0,290 0,133 0,972 0,985 0,455 0,391 0,456 0,822 

lipase 0,108 0,132 0,020 0,284 0,833   8E-11 0,038 0,026 0,857 0,125 0,423 0,085 0,850 0,194 

protease 0,012 -0,221 -0,157 -0,154 -0,857 -0,966   0,048 0,043 0,860 0,335 0,606 0,070 0,841 0,162 

N -0,050 -0,044 -0,218 -0,131 0,264 0,493 -0,472   0,378 0,008 0,019 0,164 2E-05 0,015 6E-05 

P -0,369 -0,338 -0,350 -0,494 -0,368 -0,522 0,481 0,221   0,011 0,701 0,040 0,617 0,380 0,723 

K -0,555 -0,507 -0,430 -0,522 0,009 -0,046 0,045 0,604 0,583   0,201 0,003 0,005 0,031 0,037 

Ca 0,446 0,004 -0,395 0,472 0,005 0,375 -0,241 0,548 -0,097 0,316   0,493 0,069 0,529 0,028 

Mg -0,425 -0,119 -0,121 -0,585 -0,188 -0,201 0,130 0,343 0,489 0,658 0,173   0,024 0,005 0,039 

Fe -0,148 -0,073 -0,120 -0,293 0,215 0,417 -0,436 0,836 0,126 0,635 0,438 0,528   3E-05 7E-09 

Zn -0,174 0,139 0,162 -0,462 -0,187 -0,048 -0,051 0,563 0,220 0,508 0,159 0,627 0,822   3E-06 

Mn 0,094 0,166 0,030 -0,134 0,057 0,321 -0,344 0,804 0,090 0,496 0,516 0,491 0,941 0,869   
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Anexo 2. Matriz de correlação linear de Pearson (estatística e valor de p) durante a germinação de pós-germinação de I. macrophylla. 

Variáveis CST amido lipídios proteínas amilase lipase protease N P K Ca Mg Fe Zn Mn 

CST   0,588 0,048 0,029 0,002 0,137 0,054 0,578 0,645 0,246 0,737 0,931 0,910 0,000 0,007 

amido 0,137   0,005 0,044 0,496 0,475 0,530 0,969 0,444 0,120 0,841 0,370 0,018 0,869 0,828 

lipídios 0,471 0,633   0,000 0,042 0,611 0,165 0,504 0,386 0,316 0,747 0,814 0,001 0,617 0,178 

proteínas 0,515 0,480 0,745   0,027 0,216 0,100 0,131 0,519 0,112 0,903 0,538 0,066 0,423 0,021 

amilase 0,674 0,172 0,483 0,521   0,544 0,000 0,257 0,495 0,864 0,922 0,995 0,154 0,031 0,000 

lipase -0,364 -0,180 0,129 -0,307 -0,153   0,545 0,594 0,774 0,664 0,247 0,081 0,508 0,054 0,566 

protease 0,462 0,159 0,342 0,400 0,917 -0,153   0,385 0,574 0,383 0,534 0,904 0,116 0,062 0,006 

N 0,140 -0,010 0,169 0,369 0,282 0,135 0,218   0,325 0,540 0,174 0,863 0,764 0,727 0,152 

P 0,117 -0,192 -0,217 -0,163 -0,172 0,073 -0,142 -0,246   0,537 0,625 0,728 0,048 0,640 0,425 

K 0,288 -0,380 -0,250 -0,387 -0,043 -0,110 -0,219 -0,155 0,156   0,125 0,350 0,121 0,178 0,634 

Ca 0,085 -0,051 0,082 -0,031 -0,025 0,288 -0,157 0,336 -0,124 0,375   0,183 0,675 0,272 0,946 

Mg 0,022 -0,225 0,060 -0,155 0,002 0,423 -0,031 -0,044 0,088 0,234 0,328   0,895 0,573 0,641 

Fe -0,029 -0,550 -0,692 -0,443 -0,351 -0,167 -0,384 0,076 0,473 0,379 0,106 -0,034   0,994 0,237 

Zn 0,750 0,042 0,126 0,201 0,510 -0,460 0,448 0,088 0,119 0,332 -0,274 -0,143 0,002   0,083 

Mn 0,616 -0,055 0,332 0,538 0,739 -0,145 0,619 0,352 -0,200 -0,121 -0,017 0,118 -0,294 0,419   
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Anexo 3. Matriz de correlação linear de Pearson (estatística e valor de p) durante a germinação de pós-germinação de I. pezizifera. 

Variáveis CST amido lipídios proteínas  amilase lipase protease N P K Ca Mg Fe Zn Mn 

CST   0,225 0,157 0,000 0,316 0,148 0,000 0,789 0,564 0,081 0,346 0,698 0,159 0,181 0,338 

amido 0,301   0,192 0,002 0,318 0,546 0,545 0,092 0,138 0,580 0,042 0,463 0,003 0,766 0,001 

lipídios -0,348 -0,323   0,042 0,079 0,086 0,835 0,007 0,789 0,071 0,530 0,429 0,751 0,298 0,036 

proteínas 0,744 0,684 -0,483   0,127 0,893 0,029 0,055 0,196 0,235 0,092 0,241 8E-05 0,174 0,000 

amilase -0,250 -0,250 -0,425 -0,374   0,292 0,036 0,622 0,058 0,897 0,111 0,640 0,011 4E-05 0,725 

lipase 0,355 -0,152 0,417 -0,034 -0,263   0,003 8E-05 0,209 0,798 0,566 0,424 0,990 0,790 0,193 

protease 0,812 0,153 0,053 0,514 -0,496 0,663   0,123 0,994 0,196 0,263 0,746 0,179 0,049 0,883 

N -0,068 0,409 -0,614 0,460 0,125 -0,795 -0,377   0,284 0,538 0,777 0,031 0,086 0,625 0,000 

P -0,146 -0,364 0,068 -0,319 0,455 0,311 -0,002 -0,267   0,671 0,592 0,777 0,127 0,042 0,646 

K 0,422 0,140 -0,435 0,295 0,033 -0,065 0,320 0,155 -0,107   0,553 0,621 0,883 0,444 0,592 

Ca -0,236 -0,483 -0,158 -0,409 0,389 -0,145 -0,278 -0,072 0,135 0,150   0,871 0,023 0,262 0,034 

Mg 0,098 -0,185 0,199 -0,291 -0,118 0,201 0,082 -0,509 -0,072 0,125 -0,041   0,055 0,351 0,028 

Fe -0,347 -0,662 0,080 -0,796 0,582 -0,003 -0,332 -0,415 0,373 0,037 0,531 0,460   0,158 0,000 

Zn -0,330 -0,076 -0,260 -0,335 0,814 -0,067 -0,470 0,124 0,483 -0,193 0,279 -0,234 0,347   0,802 

Mn -0,240 -0,699 0,498 -0,736 0,089 0,322 -0,037 -0,760 0,116 -0,136 0,501 0,517 0,762 -0,064   
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Anexo 4. Matriz de correlação linear de Pearson (estatística e valor de p) durante a germinação de pós-germinação de I. cinnamomea. 

Variáveis CST amido lipídios proteínas amilase lipase protease N P K Ca Mg Fe Zn Mn 

CST   0,468 0,616 0,130 0,662 0,341 0,001 0,021 0,165 0,251 0,369 0,281 0,750 0,568 0,021 

amido 0,183   0,001 0,027 0,002 0,594 0,274 0,619 0,232 0,074 0,042 0,033 0,052 0,000 0,218 

lipídios 0,127 -0,703   0,005 0,000 0,127 0,915 0,286 0,075 0,093 2E-06 0,083 0,000 0,001 0,596 

proteínas -0,371 -0,520 0,632   0,007 0,696 0,502 0,114 0,030 0,016 0,126 0,730 0,000 0,018 0,002 

amilase -0,111 -0,673 0,768 0,614   0,086 0,364 0,660 0,080 0,114 0,001 0,105 0,013 0,002 0,668 

lipase 0,238 0,135 0,373 0,099 0,416   0,802 0,791 0,707 0,301 0,015 0,806 0,388 0,670 0,019 

protease 0,693 0,273 0,027 -0,169 -0,227 -0,063   0,292 0,190 0,649 0,774 0,726 0,434 0,233 0,971 

N 0,538 -0,126 0,266 -0,386 0,111 0,067 0,263   0,378 0,086 0,222 0,145 0,774 0,213 0,030 

P 0,342 0,297 -0,430 -0,512 -0,423 -0,095 0,324 0,221   0,060 0,091 0,914 0,156 0,135 0,150 

K 0,285 0,432 -0,407 -0,559 -0,385 0,258 -0,115 0,416 0,452   0,164 0,084 0,016 0,317 0,003 

Ca 0,225 -0,483 0,876 0,374 0,723 0,565 0,073 0,303 -0,410 -0,343   0,047 0,004 0,095 0,611 

Mg 0,269 -0,505 0,420 -0,087 0,395 -0,062 0,089 0,358 0,027 -0,418 0,474   0,572 0,106 0,467 

Fe -0,081 -0,464 0,779 0,775 0,575 0,217 0,197 -0,073 -0,348 -0,559 0,638 0,143   0,069 0,024 

Zn -0,144 -0,847 0,691 0,551 0,672 -0,108 -0,296 0,308 -0,366 -0,250 0,405 0,393 0,438   0,283 

Mn 0,539 0,305 -0,134 -0,685 -0,109 0,546 0,009 0,512 0,354 0,663 0,128 0,183 -0,530 -0,268   
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Anexo 5. Loadings da PCA. (A). Inga Mill. (B). I. edulis. (C). I. macrophylla. (D). I. pezizifera. (E). I. cinnamomea. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis PC 1 PC 2 

CST 0.40836 0.34584 

amido 0.33714 -0.55231 

lipídios -0.029591 -0.78803 

proteínas 0.66043 0.30744 

amilase 0.75021 -0.38935 

lipase 0.39006 0.6659 

protease 0.53346 0.37915 

N -0.093834 0.81007 

P 0.84637 0.22931 

K 0.88766 0.23762 

Ca -0.67808 0.24029 

Mg 0.69625 -0.27313 

Fe -0.39366 -0.51902 

Zn 0.60095 -0.47515 

Mn -0.90006 0.27328 

Variáveis PC 1 PC 2 

CST -0.35982 0.47956 

amido -0.19295 0.40796 

lipídios -0.23373 0.2042 

proteínas -0.47222 0.58054 

amilase 0.13499 0.6487 

lipase 0.24476 0.89142 

protease -0.27852 -0.84739 

N 0.84017 0.33298 

P 0.38397 -0.71422 

K 0.83361 -0.34352 

Ca 0.40865 0.43169 

Mg 0.7109 -0.40211 

Fe 0.93385 0.25183 

Zn 0.79018 -0.083165 

Mn 0.84748 0.29759 

Variáveis PC 1 PC 2 

CST 0.71143 0.55677 

amido 0.46035 -0.52719 

lipídios 0.73042 -0.41311 

proteínas 0.80404 -0.20964 

amilase 0.86763 0.23329 

lipase -0.27303 -0.40582 

protease 0.77523 0.14316 

N 0.33022 -0.026483 

P -0.27839 0.41157 

K -0.24596 0.67581 

Ca -0.09302 -0.0072555 

Mg -0.10694 0.044174 

Fe -0.56331 0.61758 

Zn 0.53001 0.66783 

Mn 0.75227 0.23956 

A B C 
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Anexo 6. Loadings da PCA. (A). Inga Mill. (B). I. edulis. (C). I. macrophylla. (D). I. pezizifera. (E). I. cinnamomea. (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis PC 1 PC 2 

CST -0.59664 0.42431 

amido -0.77157 -0.14826 

lipidios 0.39166 0.5832 

proteinas -0.94841 0.026882 

amilase 0.48241 -0.64447 

lipase 0.1207 0.7733 

protease -0.43869 0.73581 

N -0.53134 -0.78026 

P 0.44895 -0.059849 

K -0.2771 0.015177 

Ca 0.54118 -0.24986 

Mg 0.32089 0.4789 

Fe 0.87727 -0.049771 

Zn 0.39973 -0.60928 

Mn 0.81355 0.44429 

Variáveis PC 1 PC 2 

CST -0.091218 0.43409 

amido -0.33226 -0.02975 

lipídios 0.37013 0.20643 

proteínas 0.33645 -0.20776 

amilase 0.35036 0.12673 

lipase 0.06354 0.27903 

protease -0.068498 0.20135 

N -0.010948 0.43486 

P -0.246 0.15079 

K -0.27004 0.19676 

Ca 0.30376 0.29786 

Mg 0.16283 0.26481 

Fe 0.33419 -0.0064287 

Zn 0.31703 0.054918 

Mn -0.18726 0.42188 

D E 


	1. INTRODUÇÃO GERAL
	2. HIPÓTESES
	3. OBJETIVOS
	3.1. Objetivo geral
	3.2. Objetivos específicos

	4. REFERÊNCIAS
	Capítulo 1
	Características morfológicas, anatômicas e histoquímicas de sementes de espécies de Inga Mill. (Fabaceae): implicações sobre a germinação
	Resumo
	1. Introdução
	2. Material e métodos
	3. Resultados
	3.1. Características físicas
	3.2. Teste de germinação
	3.3. Morfologia
	3.3. Anatomia
	3.4. Histoquímica

	4. Discussão
	5. Conclusão
	6. Referências
	Capítulo 2
	Análises comparativas de plântulas de espécies de Inga Mill. (Fabaceae) durante os estádios iniciais de desenvolvimento
	Resumo
	1. Introdução
	2. Material e métodos
	3. Resultados
	3.1. Morfologia e cronologia da plântula em desenvolvimento
	3.2. Anatomia da plântula
	3.2.1. Epiderme dos eofilos
	3.2.2. Mesofilo e nervura central dos eofilos
	3.2.3. Pecíolo
	3.2.4. Epicótilo
	3.2.5. Raiz


	4. Discussão
	5. Conclusão
	6. Referências
	Capítulo 3
	Mobilização de reservas durante eventos de germinação e pós-germinação em sementes de espécies de Inga Mill. (Fabaceae)
	Resumo
	1. Introdução
	2. Material e métodos
	2.1. Material vegetal e instalação do experimento
	2.2. Análises histoquímicas
	2.3. Análises bioquímicas de metabólitos primários
	2.3.1. Determinação de carboidratos solúveis totais e amido
	2.3.2. Determinação de lipídios
	2.3.3. Determinação de proteínas solúveis e totais
	2.3.4. Análises de nutrientes
	2.3.5. Detecção da atividade da enzima α-amilase (EC 3.2.1.1)
	2.3.5. Detecção da atividade da enzima lipase (EC 3.1.1.3)
	2.3.6. Detecção da atividade da enzima proteases (EC 3.4)

	2.4. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)
	2.5. Delineamento experimental e análises Estatísticas

	3. Resultados
	4. Discussão
	5. Conclusão
	6. Referências
	Capítulo 4
	Purificação, caracterização e atividade antimicrobiana de inibidores de tripsina de espécies de Inga Mill. (Fabaceae)
	Resumo
	1. Introdução
	2. Material e métodos
	2.1. Obtenção do extrato total
	2.2. Quantificação de proteínas solúveis
	2.3. Purificação e caracterização bioquímica de inibidores de tripsina
	2.3.1. Tratamento térmico
	2.3.2. Cromatografia de afinidade em coluna tripsina-Sepharose 4B
	2.3.3. Atividade de inibição de tripsina
	2.3.4. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)
	2.3.5. Cromatografia de troca catiônica em coluna “Mono-S Sepharose” acoplada ao Sistema ÄKTA Pure (cromatografia líquida de rápido desempenho)
	2.3.6. Análise da pureza dos picos cromatográficos oriundos da coluna MonoS por SDS-PAGE
	2.3.7. Atividade de inibição de tripsina dos picos cromatográficos oriundos da coluna MonoS por SDS-PAGE
	2.3.8. Estabilidade térmica dos inibidores purificados
	2.3.9. Estabilidade dos inibidores purificados em diferentes pHs

	2.4. Ensaio in vitro da atividade antifúngica dos inibidores purificados
	2.5. Ensaio in vitro da atividade antibacteriana dos inibidores purificados
	2.6. Delineamento experimental e análise estatística

	3. Resultados
	3.1. Purificação de inibidores de tripsina
	3.2. Caracterização bioquímica de inibidores de tripsina
	3.3. Ensaios in vitro antimicrobianos

	4. Discussão
	5. Conclusão
	6. Referências
	5. CONCLUSÃO GERAL
	6. ANEXOS

