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Na literatura, sementes de Ilex paraguariensis, popular erva-mate, são classificadas como 

dormentes, não havendo, porém, um consenso a respeito das causas desta dormência na espécie. 

Baseado neste contexto, objetivou-se com este trabalho investigar a(s) causa(s) da dormência de 

sementes de I. paraguariensis. Foram utilizadas, em três experimentos, sementes colhidas no 

município de Campo Erê, SC, de frutos maduros, com coloração roxa escura, coletados sob telas 

abaixo das árvores. As sementes foram extraídas, com auxílio de peneira e água corrente, e 

beneficiadas para retirada de impurezas. Após o beneficiamento, as sementes foram submetidas a 

testes para identificação das possíveis causas da dormência. O Experimento 01 foi relacionado à 

dormência física das sementes, onde foi obtida a taxa de absorção em água, em quatro repetições 

de 100 sementes, que tiveram sua massa mensurada e foram submetidas à embebição. A massa 

das sementes foi registrada em intervalos de uma hora nas primeiras 24 horas, a cada 12 horas no 

segundo dia, 24 horas do terceiro ao quinto dia, e a partir do sexto dia a mensuração ocorreu a 

cada 48 horas. A taxa de absorção foi calculada por meio da diferença entre a massa inicial e as 

obtidas a cada medição. A taxa de absorção das sementes também foi testada com solução de azul 

de metileno a 1% com imersão de 48 h. Após este período, as sementes foram seccionadas e 

analisadas. Ainda relacionada à dormência física, foi realizado teste para a detecção de lignina. 

Para isso, as sementes foram fixadas em FAA70 por 48 horas e depois armazenadas em álcool 

70%. Posteriormente, foram realizados cortes anatômicos em micrótomo, reação do material em 

Floroglucinol 2% e confecção de lâminas semipermanentes das secções das sementes. As lâminas 

foram avaliadas em microscópio óptico com relação à presença de coloração de reação com 

lignina. O experimento 02 buscou identificar a presença de dormência fisiológica nas sementes 

de I. paraguariensis a partir de bioensaios em sementes de alface e detecção de compostos 

fenólicos. As sementes de alface foram submetidas ao teste de germinação em substrato 

umedecido com extratos hidroalcoólicos de endocarpos e de sementes (tegumento, endosperma e 

embrião) de I. paraguariensis. O material foi desidratado em estufa por 48 horas a 40 ºC até 

atingir peso constante e posteriormente triturado até a formação de pó; depois foram 

confeccionados os extratos hidroalcoólicos (álcool etílico 70%). Em seguida, foi realizada a 

filtragem com papel filtro e a evaporação do álcool até volume constante. Foi acrescentado 

dimetil sulfóxido (DMSO) ao extrato e diluído com água destilada até a concentração de 15% 

para as sementes e 25% para o endocarpo. O teste de germinação das sementes de alface foi 
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conduzido em quatro repetições de 100 sementes, em substrato papel filtro, umedecido com os 

extratos alcoólicos, havendo ainda um teste de germinação em substrato umedecido com água 

destilada (testemunha). A primeira contagem da germinação foi realizada aos quatro dias, e a 

contagem final aos sete dias após o início do teste. Para detecção de compostos fenólicos a partir 

das sementes e endocarpos, as amostras foram maceradas em solução extratora de metanol e água 

(1:1), havendo a determinação do conteúdo total de compostos fenólicos em espectrofotômetro. 

Para determinar o conteúdo total de compostos fenólicos foi construída uma curva de calibração 

de ácido gálico (curva padrão). No experimento 03 foi avaliada a existência de dormência 

morfológica em I. paraguariensis, sendo utilizadas quatro repetições de 100 sementes imersas em 

água durante 24 horas para posterior secção e avaliação, em estereomicroscópio, do 

desenvolvimento dos embriões. Pelos resultados obtidos, foi verificado que durante o 

Experimento 01, houve um aumento do peso de 38% em relação ao peso inicial das sementes 

expostas ao substrato umedecido, provavelmente devido à absorção de água. Entretanto, por meio 

da embebição em azul de metileno foi possível notar a entrada de água apenas no endocarpo e no 

tegumento. Foi observada a presença de lignina junto ao envoltório da semente de I. 

paraguariensis, porém a barreira mecânica imposta pelo tegumento não seria a única inibição ao 

processo germinativo da espécie, pois não houve germinação de sementes de alface com extrato 

hidroalcóolico (Experimento 02), tanto para sementes quanto para endocarpos, indicando a 

presença de inibidores químicos (Tabela 1), além disso foi verificada a presença de compostos 

fenólicos nos endocarpos, em maior quantidade, e nas sementes (Figura 1). Na análise do 

desenvolvimento dos embriões (Experimento 03), foi observado que 100% dos embriões 

visualizados estavam sub-desenvolvidos. Assim, a dormência de sementes de Ilex paraguariensis 

possui causas física (não absorção em água), fisiológica (presença de fenóis) e morfológica 

(embrião subdesenvolvido). 
Tab.1 Germinação (%) em Lactuca sativa (alface), com extrato hidroalcóolico 15% de sementes 

(tegumento, endosperma e embrião) e 20% de endocarpo de I. paraguariensis. 

Extrato 1ª contagem (4 dias) Contagem final (7 dias) 

Testemunha 99 100 

Semente (15%) 0 0 

Endocarpo (20%) 0 0 

 

 

 
Fig.1 Quantificação de compostos fenólicos no endocarpo e semente (tegumento, endosperma e 

embrião) de I. paraguariensis. 


