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PLANO DE CURSO 
 

1. Disciplina: ECOFISIOLOGIA DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES 

 

1.Departamento 

Biologia 

 

2. Curso 

PPGB 

 

3. Área de concentração 

Taxonomia, Fisiologia e 

Ecologia dos Ecossistemas 

do Nordeste. 

4. Disciplina 

Ecofisiologia da 

Germinação de 

Sementes 

5. Código 

 

6. Turma 

Única 

7. Carga horária 

60 horas 

8. Créditos 

04 

9. Pré-requisitos 10. Co-requisitos 

Teoria 

40 h. 

Lab. 

20 h. 

S. 

- 

Exc. 

- 

T 

02 

P 

02 

- - 

11. Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

 X X X X X  

 

2. Ementa 

Formação do fruto e da semente. A germinação de sementes como estratégia de 

dispersão. Conceitos de climaterismo e dormência. Efeito dos fatores físicos, químicos e 

hormonais na germinação de sementes. Princípios básicos de fisiologia vegetal e relações 

hídricas. Ecofisiologia da germinação. Como o ambiente pode interferir na síntese e 

degradação de compostos celulares importantes para a germinação de sementes. 

 

 

3. Objetivos Gerais 

 Entender como a germinação de sementes pode ser importante para a botânica em 

geral e para a morfologia 

 Planejar e executar um experimento de germinação de sementes, e abstrair deste 

conceitos de ecofisiologia. 

 

4. Conteúdo Programático (aulas teóricas) 

1. Respiração mitocondrial e a germinação de sementes (06/10/2011) 

1.1 Catabolismo de compostos carbonados celulares 

1.2 Ciclo do Glioxalato e a degradação das reservas em sementes 

2. O fruto com veículo de transporte da semente (dia 07/11/2011) 

2.1 formação do fruto 

2.2 formação da semente 

2.3 estratégias de dispersão 
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3. Estratégias de germinação de sementes (dia 08/11/2011) 

3.1 fatores físicos e químicos envolvidos na germinação de sementes não dormentes 

3.2 dormência embrionária e resistência tegumentar 

 

4. Efeito do potencial hídrico e osmótico na germinação de sementes (dia 09/11/2011) 

4.1 conceitos de relações hídricas na germinação 

4.2 o efeito da adição de PEG e NaCl na diminuição do potencial químico da água 

e seus efeitos sobre a germinação de sementes não dormentes 

 

5. Efeito da luz e da temperatura da germinação de sementes (dia 10/11/2011) 

5.1 efeito do fitocromo e do comprimento do dia na germinação de sementes 

5.2 calor e frio como estratégias de dispersão e germinação de sementes 

 

6. Substâncias químicas e aceleram ou retardam a germinação de sementes (dia 

11/11/2011) 

6.1 efeito do ABA, da giberelina e do etileno da germinação de sementes 

 

5. Conteúdo Programático (aulas práticas) 

1. Como avaliar a germinação? (dia 04/11/2011 – pela manhã – UFRPE) 

1.1. o que é e como se calcula o tempo médio de germinação e a velocidade de 

germinação 

1.2. conceito de sincronia e estratégias de escolha do melhor método de 

germinação 

1.3. cálculo da freqüência relativa de germinação 

 

2. Preparação de materiais para os experimentos de germinação (dia 04/11/2011 à 

tarde na UFPE) 

2.1. conceitos de autoclavagem e esterilização 

2.2. destilação e purificação de água  

2.3. preparação para a prática 

 

3. Implantação dos experimentos de germinação (a partir de 16/11/2011) 

3.1. efeitos dos compostos químicos e físicos na germinação de sementes 

3.2. efeitos da luz e da temperatura na germinação de sementes 

3.3. efeitos do potencial osmótico na germinação de sementes 

 

6. Conteúdo Programático (seminários) 
6.  

6.1. Apresentação dos seminários contendo os dados da pesquisa direcionada (dias 01 e 

02/12/2011)  
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Obs.: A disciplina será ministrada em três momentos. No dia 06/10/2011 com a 

participação da Prof. Dr. Elaine Cristina Cabrini da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri que ministrará tema referente a participação da 

respiração mitocondrial na síntese e degradação de compostos de reserva nas 

sementes. A segunda parte da disciplina será ministrada entre os dias 04 e 11 de 

novembro de 2011 na UFRPE, totalizando 40 horas teórico e práticas. A partir daí 

os alunos serão estimulados a planejarem um experimento utilizando uma das 

ferramentas apresentadas e avaliar seus efeitos sobre a germinação de sementes 

durante 20 dias corridos. Os dados serão coletados diariamente e os resultados serão 

apresentados na forma de um mini artigo de pesquisa, sendo que os melhores 

poderão ser refinados e possivelmente enviados para publicação. 

 

A terceira parte da disciplina se dará entre os dias 01 e 02 de dezembro de 2011 

quando os alunos apresentaram os resultados das suas pesquisas na forma de um 

seminário. 

 

Durante todo o período, os alunos poderão, junto com o professor (por e-mail) 

discutir os resultados e as dificuldades encontradas. 

 

6. Metodologia 

 Aulas teóricas; 

 Aulas práticas; 

 Pesquisa direcionada; 

 Seminários 

 

7. Avaliação 

 Desenvoltura nas aulas práticas; 

 Planejamento e execução da pesquisa proposta; 

 Seminário. 

 Prova teórica 

 

8. Recursos Humanos 

 Professor – Marcelo Francisco Pompelli 

 Professora – Elaine Cristina Cabrini 
 

(Bewley & Black, 1985; Fahn, 1990; Copeland & McDonald, 1995; Bewley, 1997; Baskin & Baskin, 1998; Levey et al., 2002; Adkins et al., 2007; Kerbauy, 2008; Taiz & Zeiger, 2009) 
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