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RESUMO 

 
As plântulas de Sorghum bicolor L. Moench e Phalaris canariensis L. (Poaceae) e duas espécies de 
eudicotiledôneas, Ipomoea grandifolia (Dammer) O’Donell (Convolvulaceae) e Schizolobium parahyba (Vell.) 
Blake (Fabaceae), foram analisadas morfoanatomicamente, como contribuição ao conhecimento do ciclo de 
vida inicial de espécies dessas famílias botânicas. Após descrição morfológica, o hipocótilo e os eofilos foram 
investigados estruturalmente mediante seções transversais obtidos em micrótomo de rotação, corados com 
azul de toluidina, ou a mão livre, corados com safranina e azul de astra. As plântulas de Poaceae são 
criptocotiledonares e hipogeias e as das eudicotiledôneas são fanerocotiledonares e epigeias. Os cotilédones 
das Poaceae possuem uma porção que permanece no interior da semente/cariopse e outra externa, sob 
forma de bainha. Os cotilédones das eudicotiledôneas são expostos e foliáceos. Os eofilos são simples e 
lanceolados nas Poaceae e simples ovados em I. grandifolia e compostos pinados em S. parahyba. O 
hipocótilo de I. grandifolia tem estrutura caulinar e o de S. parahyba mostra estrutura de transição raiz-caule. 
Os eofilos das Poaceae consistem de mesofilo homogêneo e os das eudicotiledôneas são dorsiventrais. As 
plântulas das Poaceae exibem muitas diferenças morfológicas e anatômicas quando comparadas com as das 
eudicotiledôneas. Há, também, diferenças estruturais significativas entre as plântulas das duas 
eudicotiledôneas. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 O estudo de plântulas é imprescindível para a compreensão do ciclo ontogenético 
das plantas (SOUZA, 2009a). Complementa o autor, que o conhecimento da morfologia e 
anatomia de plântulas é útil em vários campos da Botânica e campos afins, como na 
fisiologia, sistemática, ecologia, nas investigações de filogenia, na silvicultura, nos trabalhos 
de viveiro, na conservação e regeneração de florestas, na recuperação de áreas 
degradadas, na colonização de novos ambientes por espécies nativas ou exóticas e na 
pesquisa de plantas medicinais e tóxicas. Compton (1912) enfatiza que o interesse de 
pesquisadores tem se renovado no século passado no tocante à morfologia e anatomia de 
formas juvenis, como expectativa para o estudo filogenético. 
 A investigação de plântulas de Poaceae tem atraído a atenção de botânicos, como 
Boyd (1932) e Nakamura e Scatena (2009), por envolver interpretações morfológicas 
divergentes na estrutura das plântulas. Plântulas de Fabaceae (Leguminosae) foram 
objetos de estudo de Compton (1912), que analisou dezenas de espécies pertencentes às 
subfamílias Mimosoideae, Caesalpinioideae e Faboideae. Plântulas de Convolvulaceae são 
escassamente investigadas.  
 No presente estudo foram selecionadas duas espécies de Poaceae, de interesse 
econômico, Sorghum bicolor L. Moench e Phalaris canariensis L., e duas espécies de 
eudicotiledôneas, Ipomoea grandifolia (Dammer) O’Donell (Convolvulaceae) e 
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake (Fabaceae), para análise morfoanatômica das 
plântulas, como contribuição ao conhecimento do ciclo de vida inicial de espécies dessas 
famílias botânicas. 
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 As sementes de S. bicolor e P. canariensis foram adquiridas em supermercado e as 
das eudicotiledôneas I. grandifolia e S. parahyba foram obtidas no Campus da Universidade 
Estadual de Maringá. As sementes foram submetidas à desinfecção em câmara com luz 
ultravioleta (UV) por 40 minutos.  
 As plântulas foram obtidas de sementes germinadas em placas de Petri mantidas 
em câmara de germinação do tipo B.O.D. Logen a 30oC ou a temperatura ambiente, e 
transferidas para sacos plásticos contendo solo com mistura de areia e substrato orgânico 
na proporção de 2:1 e irrigadas diariamente. 
 As plântulas foram analisadas morfologicamente e ilustradas com câmera digital 
comum. A investigação anatômica (conforme técnica descrita em SOUZA et al., 2016) das 
regiões médias do hipocótilo das eudicotiledôneas e dos eofilos das 4 espécies foi feita 
parte em material emblocado em historresina Leica, secionado em micrótomo de rotação, 
e parte foi executada mediante seções a mão livre com lâmina de barbear. As seções 
microtômicas foram coradas com azul de toluidina e as seções manuais com safranina e 
azul de astra. As ilustrações anatômicas foram obtidas em microscópio Leica com câmera 
digital. 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Análise morfológica - As plântulas de ambas as espécies de eudicotiledôneas são 
fanerocotiledonares (Figura 1A) e epigeias. Os cotilédones são foliáceos, simples e 
sagitados em I. grandifolia e simples e oblongos em S. parahyba (Figura 1A); os eofilos são 
ovados e simples na primeira espécie e compostos pinados na segunda (Figura 1A). Ambas 
as espécies têm plântulas do tipo Macaranga de Vogel (1980), caracterizado por ser 
fanerocotiledonar e apresentar cotilédone foliáceo. 

As plântulas (Figura 1B) das duas Poaceae são criptocotiledonares e hipogeias. Em 
razão do único cotilédone mostrar uma parte no interior da semente e outra que protrai, a 
germinação das Poaceae é considerada por Souza et al. (2009), como criptocotiledonar. A 
germinação dessas plantas é caracterizada pela protrusão da raiz primária, que é 
interpretada por Cocucci e Astegiano (1978), como a coleorriza. O único cotilédone das 
duas espécies de Poaceae consiste de uma bainha tubular (coleóptilo), que envolve a gema 
caulinar com o eofilo, e a porção que permanece no interior da cariopse (Figura 1B). O 
eofilo é lanceolado (Figura 1B). 

Análise anatômica – O hipocótilo de I. grandifolia apresenta estrutura caulinar na 
sua porção média, com feixes vasculares colaterais dispostos ao redor da medula 
parenquimática (Figura 1C), enquanto S. parahyba possui estrutura de transição raiz-caule, 
caracterizada pela disposição dos elementos traqueais sob forma de anel, ao redor do 
parênquima medular (Figura 1D). Com base em Compton (1912) e Souza (2009b), é 
possível que a região de transição de I. grandifolia seja do tipo baixo, em que a zona de 
transição deve termina na base do hipocótilo. Por outro lado, a transição de S. parahyba 
deve ser alta, encerrando-se próximo do nó cotiledonar. 
 Os eofilos das espécies de Poaceae têm mesofilo homogêneo (Figura 1E) e as duas 
eudicotiledôneas têm eofilos dorsiventrais, com mesofilo com parênquima paliçádico e 
parênquima esponjoso (Figura 1F). A estrutura dos eofilos, apresentada pelas espécies de 
Poaceae e eudicotiledôneas, parece ser comum nas plântulas desses taxa (SOUZA, 
2009b). 
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Figura 1: Morfologia e anatomia das plântulas de S. parahyba (A, D, F), S. bicolor (B), I. 

grandifolia (C) e P. canariensis (E) 
Fig. A, B - Plântulas. Fig. C, D -Hipocótilos em cortes transversais. Fig. E, F - Eófilos em cortes transversais. 

(bc = bainha cotiledonar; ca = câmbio; co = cotilédone; ea = epiderme da face adaxial; eb = epiderme da 
face abaxial;  eo = eofilo; ep = epicótilo; et = elementos traqueais; fc = feixe vascular central;  fl = floema; fv 

=  feixe vascular;  hi = hipocótilo; pl = parênquima lacunoso; pp = parênquima paliçádico; so = segundo 
eófilo;  xi = xilema). 

 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 As plântulas das espécies de Poaceae diferem morfológica e anatomicamente de 
ambas as espécies de eudicotiledôneas. Nas primeiras espécies, as plântulas são 
criptocoledonares (semicriptocotiledonares) e nas eudicotiledôneas, as plântulas são 
fanerocotiledonares. Os eofilos têm mesofilo homogêneo nas Poaceae e são dorsiventrais 
nas eudicotiledôneas. 
 Ipomoea grandifolia tem diferenças morfoanatômicas nas plântulas, quando 
comparadas com S. parahyba. Apesar de ambas terem o mesmo tipo de plântula, os eofilos 
são simples na primeira e compostos pinados na segunda. O hipocótilo difere 
significativamente entre as espécies, mostrando estrutura caulinar na região média em I. 
grandifolia e estrutura de transição raiz-caule em S. parahyba.  
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