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  RESUMO

A salinidade é um dos estresses abióticos que mais limitam o crescimento e a produtividade

agrícola.  O gergelim (Sesamum indicum  L.),  uma das  plantas  oleaginosas  mais  antigas  e

usadas  pela  humanidade,  possui  alta  adaptabilidade  a  diferentes  condições,  e  vem sendo

cultivado em muitos países. Objetivou-se neste estudo avaliar os efeitos da salinidade sobre a

germinação, a mobilização das reservas e o crescimento das plântulas de gergelim, cv. BRS

Seda. As sementes foram semeadas em caixas gerbox sobre papel germitest umedecido com

água destilada (controle) ou solução de NaCl a 50 e 100 mM, sendo mantidas em B.O.D a

25°C e sob fotoperíodo de 12 h claro/12 h escuro. A germinação e o crescimento das plântulas

foram avaliadas, e se procedeu à análise citoquímica e à determinação dos teores de lipídeos,

proteína total, carboidratos solúveis, aminoácidos livres, Na+, Cl- e K+, bem como da atividade

das enzimas liase do isocitrato (ICL) e sintase do malato (MLS), em sementes quiescentes

[estádio  de  desenvolvimento  (ED)  0]  ou  oriundas  de  plântulas  no  ED  1  (semente  com

protrusão da radícula), ED 2 (plântula com radícula com 3 a 5 mm de comprimento) e ED 3

(plântula com radícula maior que 1,0 cm e hipocótilo evidente). A salinidade aumentou o

tempo médio de germinação e reduziu a porcentagem de germinação e o crescimento das

plântulas.  Com relação aos  compostos  de reserva,  os  lipídeos  foram os  mais  abundantes,

totalizando 52,7% da massa seca da semente quiescente; ao longo do desenvolvimento, os

teores dessa reserva variaram somente nas condições salinas (NaCl a 50 e 100 mM), sem

diferir significativamente daqueles do ED 0. Na semente quiescente, houve predominância

dos ácidos oleico (59,6%) e linoleico (30,3%), entre os ácidos graxos detectados. Na maior

concentração  de  NaCl,  os  teores  dos  ácidos  palmítico,  oleico  e  esteárico  mantiveram-se

significativamente inferiores aos apresentados no tratamento com NaCl a 0 mM, enquanto que

os de ácido oleico foram superiores,  em todos os  ED analisados.  Os teores de proteínas,

segunda  reserva  mais  abundante  na  semente  quiescente  (25,4%),  não  variaram

significativamente ao longo do desenvolvimento, nem em função da salinidade. No entanto,

os  teores  de  aminoácidos  livres  aumentaram  ao  longo  do  período  observado,  sendo

acompanhados  por  forte  redução  da  quantidade  de  corpos  proteicos  nas  células  do

endosperma e dos cotilédones no ED 3, em comparação ao ED 0. Os carboidratos solúveis

totalizaram 2,8% da massa seca da semente quiescente,  e  se acumularam gradualmente à

medida que a concentração de NaCl aumentou, em todos os ED, sendo compreendidos, em

sua maioria, por carboidratos não redutores. Os teores dos íons Na+ e Cl- aumentaram com a



salinidade, em todos os ED, enquanto que os de K+ foram reduzidos significativamente apenas

no  ED  3.  Como  consequência,  a  relação  Na+/K+ foi  aumentada  com  a  salinidade,

especialmente no ED 3. A atividade de ambas as enzimas do ciclo do glioxilato aumentou

progressivamente ao longo do desenvolvimento. No ED 2 e no ED 3, a atividade da ICL nas

condições salinas foi significativamente maior que a do tratamento controle (NaCl a 0 mM),

no entanto, em todos os ED, houve pouca ou nenhuma variação na atividade da MLS, em

razão da salinidade. Com base nesses resultados, pode-se concluir que a salinidade teve maior

efeito sobre o desenvolvimento das plântulas do que na germinação. Além disso, as alterações

significantes  na  morfologia  celular  e  na  composição  das  reservas,  observadas  a  partir  da

análise  citoquímica,  tanto  em  função  do  desenvolvimento,  quanto  da  salinidade,  não  se

correlacionaram  bem  com  as  variações  detectadas  pelos  métodos  analíticos  empregados,

fazendo-se  necessário,  portanto,  mais  estudos,  a  fim  de  avaliar  de  que  forma  as  vias

catabólicas e o transporte de compostos para o eixo embrionário são afetados pela salinidade

em gergelim.

Palavras-chave: Lipídeos, mobilização de reservas, Sesamum indicum, salinidade.



ABSTRACT

Salinity is one of the abiotic stresses that most limit the growth and crop productivity. Sesame

(Sesamum indicum L.) is one of the oldest oilseeds used by the man, with high adaptability to

different conditions, and has been cultivated in many countries. The objective of this work is

evaluate the effects of salinity on germination, reserves mobilization and seedling growth of

sesame, cv. BRS SEDA. Seeds were sown in gerbox over germitest paper moistened with a

solution  of  distilled  water  (NaCl  0  mM)  or  saline  whater  (NaCL 50  or  100  mM),  been

maintained in B.O.D at 25ºC under the 12h light photoperiod. The parameters of germination

and growth were determined and proceeded the cytochemical analysis and determination of

levels of lipids, total protein, soluble carbohydrates, free amino acids, Na+, Cl- and K+, as well

as the activity of isocitrate lyase (ICL) and malate synthase (MLS) enzymes, in quiescent

seeds [developmental stage (DS 0)], and obtained from seedlings with radicle protusion (DS

1), seedlings with radicle between 3-5 mm long (DS 2) and seedlings with radicle greater than

1.0 cm and evident hypocotyl (DS 3). Salinity increased the average time of germination and

reduced germination percentage and seedling growth. In relation to reserve compounds, lipids

were the most abundant totaling 52.7% of the dry weight of the quiescent seed. During the

growth, the contents of lipids only varied in saline conditions (NaCl 50 and 100 mM) without

significantly differ from those on DS 0. In the quiescent seed, there was predominance of

oleic  (59.6%) and linoleic  (30.3%) acids  among the fatty acids  detected.  At  higher  NaCl

concentration, the contents of palmitic, oleic and stearic acids remained significantly lower

than  shown in  the  treatment  with  0  mM  NaCl,  while  the  oleic  acid  was  superior  at  all

developmental stages analyzed. The protein levels, the second most abundant reserve on the

quiescent seed (25.4%), did not significantly change in the course of development neither in

function of salinity. However, levels of free aminoacids increased during the observed period

accompanied  by  a  strong  reduction  on  the  amount  of  protein  bodies  in  cotyledons  and

endosperm cells in the DS 3, compared to DS 0. Soluble carbohydrates constituted 2.8% of

the  dry  mass  of  the  quiescent  seed,  and  gradually  accumulated  according  the  NaCl

concentration  increased  in  all  DS,  composed  mostly  by non-reducing  carbohydrates.  The

content of Na+ and Cl- increased with salinity in all DS, whereas the K+ was significantly

reduced only in DS 3. Consequently, the Na+/K+ ratio was increased with salinity, especially in

DS 3. The activity of both enzymes of the glyoxylate cycle increased progressively in the

course  of  development.  In  DS 2  and  DS 3,  the  ICL activity  in  the  salt  conditions  was



significantly higher than the control treatment (0 mM NaCl), however, in all ED, there was

low or no variation in the activity of MLS in function of salinity. Based on these results, can

conclude  that  salinity  had  a  greater  effect  on  seedling  growth  than  on  germination.

Furthermore, significant changes in cell morphology and composition of reserves observed

from the cytochemical analysis according to development or salinity did not correlate well

with  the  changes  detected  by the analytical  methods employed, making necessary further

studies to evaluate how the catabolic pathways and transport of compounds to the embryonic

axis are affected by salinity in sesame.

Keywords: Lipids, reserve mobilization, Sesamum indicum, salinity.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

Em  condições  naturais  e  agricultáveis,  as  plantas  estão  expostas  a  diferentes

estresses abióticos, sendo a salinidade um dos que mais afetam e limitam a produtividade e a

distribuição de uma determinada espécie (DÍAZ-LÓPEZ et al., 2012; KOCHAK-ZADEH et

al., 2013). Aproximadamente 20% das áreas cultivadas do mundo localizam-se em regiões

áridas e semiáridas (FAO, 2006), as quais são atingidas pela salinidade devido ao baixo índice

pluviométrico e à elevada taxa de evapotranspiração na região, o que favorece o acúmulo de

sais no solo (RIBEIRO, 2010).  Com o aumento da salinidade,  os solos podem apresentar

modificações  em  suas  características  físicas  e  químicas,  que  acarretam  redução  de  sua

fertilidade e uma possível desertificação (D’ALMEIDA et al., 2005). 

Na planta, a salinidade pode causar distúrbios em seu balanço hídrico, iônico e

bioquímico, devido aos efeitos do sal, que podem ser de natureza osmótica e/ou iônica. O

efeito  osmótico  é  resultado  da  alta  concentração  de  sais,  com  consequente  redução  do

potencial osmótico da solução do solo, que dificultará a absorção da água e de nutrientes pelo

vegetal (DIAS; BLANCO, 2010). Já o efeito iônico é resultado do aumento da concentração

de íons tóxicos no interior das células, principalmente Na+ e Cl-, que afeta vários processos

fisiológicos e bioquímicos da planta (MUNNS, 2005). Secundariamente, outros efeitos podem

ser  gerados,  como  a  produção  de  espécies  reativas  de  oxigênio  (EROs),  desbalanço

nutricional, distúrbios na fotossíntese e morte celular (FARIAS  et al.,  2009; MAIA et al.,

2012; SHOLI, 2012).

O surgimento da semente foi fundamental para a conquista de novos ambientes,

sendo  a  germinação  um  dos  eventos-chave  no  ciclo  de  vida  das  plantas,  que  leva  ao

desenvolvimento do embrião, permitindo que este cresça e se torne uma planta autotrófica

(BEWLEY et al., 2013). No entanto, as fases de germinação e estabelecimento da plântula são

afetadas por diversos estresses abióticos, dentre os quais a salinidade, que comprometem o

início da germinação, prejudicando o crescimento e o desenvolvimento da plântula (PRISCO,

1980; GUAN et al., 2009; SHOLI, 2012). Uma vez que a embebição é fundamental para o

início da germinação (BEWLEY et al., 2013), a redução do gradiente de potencial osmótico,

devido  ao  acúmulo  de  sais  no  solo,  limita  a  entrada  de  água  na  semente,  inibindo  ou

retardando o processo germinativo (FANTI; PEREZ, 2004; KOCHAK-ZADEH et al., 2013).
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Para a maioria das plantas cultivadas, a etapa de germinação é mais tolerante à salinidade do

que a fase de estabelecimento da plântula; contudo, as respostas ao estresse podem variar de

acordo com fatores intrínsecos, como a espécie vegetal,  o grau de salinidade,  o tempo de

exposição aos sais e sua composição, bem como com a interação com outros fatores externos

(LAUCHLI; GRATTAN, 2007). 

Na  semente,  há  uma  variedade  de  compostos  químicos  que  são  armazenados

durante o período de maturação, sendo os principais os carboidratos,  proteínas e lipídeos.

Dentre os carboidratos, destacam-se o amido e os polissacarídeos de reserva de parede celular

(PRPC).  Já  as  proteínas  de  reserva,  armazenadas  nos  corpos  proteicos,  podem  ser

classificadas em albuminas, globulinas, glutelinas e prolaminas, enquanto que os lipídeos de

reserva,  que  são  abundantes  em sementes  denominadas  oleaginosas,  são  armazenados  na

forma  de  triacilgliceróis  nos  oleossomos  (BEWLEY  et  al.,  2013;  BUCKERIDGE  et  al.,

2004a).  Essas  reservas  são  mobilizadas  em  períodos  determinados  do  desenvolvimento,

fornecendo  energia  e  matéria  para  o  crescimento  do  embrião  durante  a  germinação  e  o

crescimento  inicial  da  plântula  (BUCKERIDGE  et  al.,  2004b).  Portanto,  os  efeitos  da

salinidade nessas etapas do ciclo da planta podem estar associados com a inibição ou retardo

da degradação das reservas, interrompendo o fornecimento de energia para o metabolismo da

germinação e do crescimento da plântula. Portanto, para a compreensão desse processo, faz-se

importante o estudo das respostas fisiológicas e bioquímicas de espécies cultivadas durante a

germinação e o estabelecimento de plântula, sob condições de estresse salino, o que pode ser

feito por métodos analíticos e/ou citoquímicos.

O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma das plantas oleaginosas mais antigas e

usadas  pela  humanidade.  Devido a  sua  adaptabilidade  a  diferentes  condições,  vem sendo

cultivado  em  muitos  países,  tornando-se  a  nona  oleaginosa  mais  produzida  no  mundo

(BELTRÃO,  2001).  O  Brasil  destaca-se  na  produção  desta  espécie,  tanto  para  fins

alimentícios como industriais, tendo grande importância econômica e social para o nordeste

brasileiro,  por  gerar  renda  e  ser  fonte  de  alimento  para  pequenos  e  médios  produtores

(QUEIROGA et al., 2008).

Diante do crescente interesse em aumentar a produção de gergelim, a Embrapa

Algodão tem reforçado pesquisas que possibilitem a geração de tecnologias de cultivo como

também a produção de cultivares que apresentem melhor produtividade (QUEIROGA et al.,

2008). O cultivar BRS Seda de gergelim, que foi desenvolvido pela Embrapa Algodão no
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final de 2007 com o objetivo de ampliar o cultivo da espécie nas regiões semiáridas, apresenta

tolerância às condições adversas, como a seca, mantendo uma alta produção nestas condições.

Como mencionado anteriormente, devido às características físicas e ambientais do semiárido

brasileiro, a salinidade é um dos problemas vigentes na região, sendo necessário o estudo do

comportamento  desta  espécie  nessa  condição  de  estresse  (AZEVEDO  et  al,  2003).

Adicionalmente,  é  importante  destacar  a  carência  de  pesquisas  envolvendo  o  efeito  da

salinidade na mobilização das reservas de sementes de gergelim em condição de salinidade

durante a germinação e o estabelecimento da plântula.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Avaliar os efeitos de três níveis de salinidade (0, 50 e 100 mM de NaCl) sobre a

germinação, a mobilização das reservas da semente e o crescimento da plântula de gergelim

(Sesamum indicum L.), cultivar BRS Seda, caracterizando padrões citoquímicos, bioquímicos

e fisiológicos.

1.2.2 Objetivos específicos

 Analisar o comportamento germinativo das sementes de gergelim (porcentagem de

germinação, índice de velocidade de germinação e tempo médio de germinação) e o

crescimento das plântulas, sob três níveis de salinidade;
 Caracterizar,  por  métodos  citoquímicos,  as  estruturas  morfológicas  e  os  principais

componentes químicos das reservas das sementes quiescentes e daquelas de plântulas,

em um mesmo estádio de desenvolvimento, e sob três níveis de salinidade;
 Determinar os teores de lipídeos, proteína total, carboidratos solúveis (redutores e não

redutores),  aminóacidos livres e  dos íons Na+,  Cl- e  K+ de sementes quiescentes e

daquelas de plântulas de gergelim, em três estádios de desenvolvimento, e sob três

níveis de salinidade; 
 Determinar  os  teores  dos  principais  ácidos  graxos  presentes  no  óleo  extraído  das

reservas  das  sementes  quiescentes  e  daquelas  de  plântulas  de  gergelim,  em  três

estádios de desenvolvimento, e sob três níveis de salinidade;
 Determinar as atividades de duas enzimas do ciclo do glioxilato (liase do isocitrato e

sintase do malato) nas sementes quiescentes e naquelas de plântulas, em três estádios

de desenvolvimento, e sob três níveis de salinidade.
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1.3 Revisão de literatura

1.3.1 Semente: morfologia e composição química 

Um dos maiores eventos na evolução da reprodução das plantas foi o surgimento

da semente, proporcionando a dominância de ambientes ao longo de milhares de anos. Essa

vantagem evolutiva em relação aos grupos ancestrais e aos demais, que produzem esporos,

está relacionada com a proteção ao embrião, além de dispor de reservas de energia e matéria

para a  germinação e o desenvolvimento da plântula,  o  que proporciona uma alta  taxa de

sobrevivência à espécie (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001; BELTRATI; PAOLI, 2003).

As sementes têm a função de perpetuação e multiplicação das espécies, e são o elemento

principal  no  estabelecimento,  na  expansão,  na  diversificação  e  no  desenvolvimento  da

agricultura.

A semente é considerada por alguns autores como o rudimento seminal ou óvulo

fecundado e amadurecido; entretanto existem aquelas que podem ser originadas de óvulos não

fecundados, denominados partenogenéticos (SOUZA; PAOLI, 2009). Após a fecundação pelo

grão de pólen, o zigoto formado dará origem ao embrião,  que é constituído por um eixo,

hipocótilo-radícula,  um ou mais  cotilédones  e  o  primórdio  caulinar  (BELTRATI;  PAOLI,

2003).  Para  Toledo  e  Marcos-Filho  (1977  apud  CUNHA;  FERREIRA,  2003),  as

características morfológicas de um embrião podem ser tão distintas entre diferentes grupos de

plantas,  que  podem servir  de  ferramenta  para  a  identificação  de  famílias,  gêneros  e  até

espécies. 

As sementes são basicamente compostas pelo embrião, um tecido de reserva e o

envoltório  protetor  (tegumento)  (BELTRATI;  PAOLI,  2003;  GOLÇALVES;  LORENZI,

2007). Segundo Souza e Paoli (2009), outras estruturas podem fazer parte da morfologia da

semente, tais como arilo, ala e tricomas, que apresentam funções especializadas no processo

de dispersão. A estrutura, a espessura e a resistência do envoltório variam de acordo com a

espécie, pois dependem dos elementos que compõem a parede de suas células, que, podem ter

espessamento  pronunciado  e  apresentar  lignina,  suberina  ou  cutina  em  sua  composição

(SOUZA; PAOLI, 2009).

Outro tecido que envolve o embrião é o endosperma, que pode ser mantido na

semente madura ou ser parcial ou totalmente consumido durante sua formação. Gonçalves e

Lorenzi  (2007)  definem  o  endosperma  como  um  tecido  nutritivo  triplóide  da  semente,

originado da dupla fecundação dos núcleos polares com o núcleo germinativo.  Quando o
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endosperma  é  mantido  após  a  maturação,  em  sementes  denominadas  albuminosas,  ele

desempenha as funções de armazenamento de reservas para o desenvolvimento do embrião,

bem  como  de  absorção  de  material  nutritivo  depositado  em  outras  partes  do  óvulo

(BELTRATI;  PAOLI,  2003),  enquanto  que  em  sementes  exalbuminosas,  nas  quais  o

endosperma foi consumido durante o amadurecimento, os cotilédones geralmente volumosos

é que servirão como depósitos das reservas (BELTRATI; PAOLI, 2003).

É durante o período de formação da semente que ocorre o estabelecimento da

relação  fonte-dreno  entre  os  tecidos  da  planta-mãe  e  o  órgão  em formação,  sendo  esse

processo  responsável  por  fornecer  a  matéria  prima  para  a  construção  dos  tecidos  e  o

armazenamento das reservas. Durante a formação da semente, além dos produtos oriundos da

fotossíntese, também ocorre a remobilização de carboidratos e aminoácidos de outras partes

da planta, como raízes, folhas e tecidos verdes do fruto, que são transportados pelo floema,

principalmente  na  forma  de  sacarose,  até  o  tecido  dreno,  no  caso  a  semente  (CASTRO;

BRADFORD; HILHORST,  2004).  O nitrogênio é  transportado na forma de  aminoácidos,

principalmente glutamina e asparagina, e os nutrientes minerais absorvidos pelas raízes, são

transferidos  para  o  floema,  geralmente  conjugados  com proteínas  específicas  (CASTRO;

BRADFORD; HILHORST, 2004). Os compostos orgânicos são acumulados nos cotilédones

ou no endosperma e são responsáveis por garantir o desenvolvimento do embrião até que este

se tornou autotrófico.  

Os principais compostos de reserva armazenados na semente são  carboidratos,

proteínas e lipídeos,  que servirão como fonte de energia e matéria para o crescimento do

embrião durante a  germinação e o crescimento inicial  da plântula  (BUCKERIDGE  et  al.,

2004a). De acordo com Nedel (2003), outras substâncias podem ser encontradas em menor

quantidade na semente,  como fitina,  hormônios, inibidores,  fenóis, vitaminas, alcaloides e

taninos, que estão relacionados com o crescimento e o controle do metabolismo do embrião. A

composição da semente é determinada por fatores genéticos e por fatores ambientais presentes

durante o seu período de formação, como também por práticas de cultivo, como adubação

nitrogenada e sulfídrica (NEDEL, 2003). 

O  estudo  da  composição  química  das  sementes  ganha  destaque  pelo  valor

alimentício que muitas delas representam para a dieta do homem e dos animais. E em termos

de  conhecimento  biológico  torna-se  importante  entender  os  aspectos  bioquímicos,

fisiológicos, celulares e ecológicos que auxiliam na compreensão de como a evolução moldou
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as diversas estratégias de adaptação das plantas ao seu ambiente natural (BUCKERIDGE et

al. 2004a).  Além  disso,  os  conhecimentos  nessa  área  são  utilizados  pela  tecnologia  de

sementes, pois o vigor e o potencial de armazenamento das sementes são influenciados pelo

teor de suas reservas (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000).

1.3.2 Armazenamento e mobilização das reservas

1.3.2.1 Carboidratos

Os carboidratos são classificados em três grupos: monossacarídeos, dissacarídeos

e polissacarídeos. Os monossacarídeos, tais como glucose e frutose, não sofrem hidrólise e

constituem pequenas proporções da semente madura, enquanto que os oligossacarídeos, que

são formados por 2-10 unidades de monossacarídeos, representam proporções que variam de

acordo com a espécie, sendo a sacarose um dos mais importantes. Adicionalmente, há também

os  oligossacarídeos  da  série  rafinósica,  que  servem  como  fonte  de  carbono  e  também

apresentam  função  secundária  na  manutenção  da  integridade  das  membranas  durante  o

período de dessecação, principalmente em sementes ortodoxas, que precisam estar secas por

períodos prolongados até sua germinação (BUCKERIDGE et al., 2004a). Através da atividade

de enzimas denominadas galactosil transferases, uma série de oligossacarídeos são formados,

tais como rafinose, estaquiose, verbascose e ajugose, nos quais um resíduo de sacarose está

unido a um, dois, três ou quatro resíduos de galactose, respectivamente (BUCKERIDGE et

al., 2004a). No entanto, a degradação dos oligossacarídeo, geralmente tem início na primeira

fase do processo de germinação e é realizada pela atividade das enzimas α-galactosidases,

responsáveis pela remoção das unidades de galactose, enquanto que, as invertases convertem

a sacarose em glucose e frutose (BUCKERIDGE et al., 2004b; BEWLEY et al., 2013). 

Os  polissacarídeos  são  compostos  por  várias  unidades  de  monossacarídeos,

podendo conter ramificações e apresentando alto peso molecular. Seu papel é variado, com

funções estruturais (celulose) e de reserva (amido e mananos), podendo ser armazenados no

interior das células ou nas paredes celulares (BOBBIO; BOBBIO, 2003). O amido é a reserva

mais abundante nos cereais, sendo composto por polímeros de glucose, formando estruturas

de  baixa  solubilidade,  denominada  grânulos  de  amido,  que  apresentam um alto  grau  de

empacotamento  em relação  aos  outros  polissacarídeos  (BUCKERIDGE  et  al.,  2004a).  O

amido  é  constituído  por  dois  homopolissacarídeos:  a  amilose  e  a  amilopectina,  cujas

proporções podem variar entre as espécies, sendo a amilopectina o principal componente do

amido. Ambos os polímeros são formados por unidades de glucose conectadas por ligações
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glicosídicas do tipo α(1,4), porém a amilopectina apresenta além dessas ligações, ramificações

α(1,6) (BALL  et al.,  1998; MYERS  et al.,  2000; BUCKERIDGE  et al.,  2004a). Segundo

Cereda  et  al. (2001),  o  amido  pode  apresentar  variações  em  suas  características  físico-

químicas, não somente em espécies distintas, mas também entre cultivares de uma mesma

espécie,  como  resultado  de  condições  climáticas,  genéticas  e  atividade  enzimática

diferenciada nas rotas de síntese. 

A mobilização do amido é realizada pelas  enzimas hidrolíticas  α-amilase e  β-

amilase e a fosforilase do amido, que liberam unidades de maltose e glucose. A glucose ou

glucose-1-fosfato, produtos da degradação do amido, são encaminhadas para a glicólise onde

sofrerão uma sequência de reações para produção de energia na forma de ATP (adenosina

trifosfato) e de compostos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do embrião,

uma vez que a glicólise, a via das pentoses e o ciclo de Krebs são ligados a outras rotas

metabólicas (SERT; BONATO; SOUZA, 2009; TAIZ; ZEIGER, 2013). 

Outros  tipos  de  polissacarídeos  de  armazenamento  são  os  polissacarídeos  de

reserva  de  parede  celular  (PRPC),  que  estão  presentes  em  alguns  grupos  taxonômicos

(leguminosas), atuando como reserva energética ou no controle da absorção e distribuição das

reservas  nos  diferentes  tecidos  da  semente  (BUCKERIDGE  et  al.,  2004a).  Segundo

Buckeridge et al.  (2000), os PRPC não reagem quimicamente e apresentam diferentes graus

de solubilidade em água e sua deposição está relacionada com o processo de formação da

parede  celular  primária,  que  ocorre  simultaneamente  com  a  síntese  de  celulose.

Estruturalmente  os  PRPC  podem  ser  de  três  tipos:  mananos  (galactomananos,  mananos

“puros” e glucomananos), xiloglucanos e arabinogalactanos (BUCKERIDGE et al., 2004a). 

O PRPC mais  abundante  na  natureza  é  o  galactomanano,  presente  em muitas

espécies  de  leguminosas.  Ele  é  formado  por  resíduos  de  D-manose  ligados  pela  ligação

glicosídica β(1,4) com resíduos de D-galactose unidos à cadeia principal pela ligação do tipo

α(1,6) (BEWLEY  et al.,  2013).  Esse polissacarídeo pode ser encontrado por exemplo,  no

endosperma  de  sementes  de  Sesbania  virgata (POTOMATI;  BUCKERIDGE,  2002),

Dimorphandra mollis (PANEGASSI; SERRA; BUCKERIDGE, 2000) e  Apuleia leiocarpa

(PONTES et al., 2002). Além da função de reserva, o galactomanano tem importante papel

durante a etapa de embebição, pois sua viscosidade e seu grau de solubilidade auxiliam na

entrada da água na semente, bem como protege o embrião de possível perda de água após a

germinação  (POTOMATI;  BUCKERIDGE,  2002).  Os  mananos  também  podem  ser

encontrados  na  parede  celular  de  células  do  endosperma  de  sementes,  de  café  (Coffea
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arabica) e palma (Phoenix dactylifera), cuja presença confere dureza e resistência ao tecido,

além de servir como reserva para o crescimento do embrião (BUCKERIDGE, 2010). 

A  mobilização  dos  PRPC  derivado  dos  mananos  requer  três  enzimas,  α-

galactosidase,  endo-β-mananase  e  β-manosidase  (exo-β-mananase),  que  em  conjunto

degradam o polissacarídeo até suas unidades monossacarídicas, as quais serão convertidas em

sacarose,  que  posteriormente  é  transportada  para  os  tecidos  do  embrião  em crescimento

(BUCKERIDGE et al., 2004b). A degradação dos PRPC ocorre principalmente no sentido da

região  mais  externa  para  a  interna  do endosperma,  como observado por  Reid  (1971) em

sementes de feno-grego (Trigonella foenum-graecum), cujas paredes celulares do endosperma

começam a se dissolver da região mais próxima à camada de aleurona para os cotilédones. 

Outros  polissacarídeos,  como  xiloglucanos  e  arabinogalactanos  podem  ser

encontrados nos cotilédones de algumas sementes. O xiloglucano apresenta função estrutural

em tecidos vegetativos de dicotiledôneas, e em sementes eles podem apresentar função de

reserva, assim como auxiliar durante a embebição e proteger o embrião contra a dessecação,

devido  suas  propriedades  hidrodinâmicas  (BUCKERIDGE  et  al.,  2004b).  Santos  (2002)

observou  que  o  xiloglucano  presente  nos  cotilédones  de  Hymenaea  courbaril regulou  a

velocidade de entrada da água na semente e também pode proteger a semente de uma possível

seca após a embebição.  Esse polissacarídeo pode ser encontrado em cotilédones de sementes

de  tamarindo  (Tamarindus  indica),  copaíba  (Copaifera  langsdorffii)  e  jatobá  da  mata

(Hymenaea courbaril) e, nessas sementes, a mobilização do xiloglucano durante a germinação

foi observada por Reis et al. (1987), Buckeridge et al. (1992 apud Buckeridge et al., 2000) e

Tiné, Cortelazzo e Buckeridge (2000), respectivamente. 

Já  os  arabinoglucanos,  polímeros  derivados  da  pectina,  são  considerados  os

polissacarídeos mais solúveis, devido à capacidade da pectina de construir redes frouxas no

formato de géis (TAIZ; ZEIGER, 2013). Os arabinogalactanos não são tão estudados quanto

os galactomananos e os xiloglucanos, contudo se sabe da importância desse polímero para a

fisiologia  da semente  com relação à  proteção das  paredes  celulares  durante  o período de

dessecação (MCCARTNEY et al., 2000), bem como por seu papel no controle da expansão

celular (MATHESON; SAINI, 1977). 

A mobilização  dos  diferentes  tipos  de  PRPC  citados  anteriormente  é  muito

semelhante, e envolve a ativação ou síntese das enzimas de hidrólise relacionadas com cada

tipo de polissacarídeo, cujo processo pode ser regulado por meio de hormônios que ativam os
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genes envolvidos nesse processo (BUCKERIDGE  et  al.,  2000).  A mobilização dos PRPC

resulta no aumento da quantidade de monossacarídeos e dissacarídeo (sacarose), que podem

ser transferidos para o tecido dreno, no caso o eixo embrionário. No entanto, a produção de

glucose  pode  ser  superior  à  demanda,  culminando  na  síntese  de  amido  transitório,  que

posteriormente é mobilizado durante o crescimento da plântula, como observado por Martins

(2007) em cotilédones de Hymenaea courbaril.

1.3.2.2 Proteínas

As  proteínas  são  macromoléculas  formadas  por  unidades  de  aminoácidos  e

representam importante fonte de carbono, nitrogênio e enxofre para o embrião, podendo ser

armazenadas  tanto  nos  cotilédones,  como no endosperma.  No entanto,  há  uma regulação

temporal  e  espacial  da  expressão  dos  genes  responsáveis  pela  síntese  e  deposição  das

proteínas de reserva em tecidos específicos, como exemplo das proteínas do tipo prolaminas,

que ocorrem especificadamente no endosperma de cereais ao invés de serem depositadas na

camada de  aleurona (BEWLEY  et  al.,  2013).  As proteínas  de  reserva  são produzidas  no

retículo  endoplasmático  rugoso  ao  longo  do  desenvolvimento  da  semente,  podendo  ser

armazenadas  em  corpos  proteicos  provenientes  da  própria  organela  de  síntese  ou

transportados  pelo  complexo  de  Golgi  até  a  região  de  deposição,  formando  vacúolos

especializados  em  armazenamento  (HERMAN;  LARKINS,  1999;  BUCKERIDGE  et  al.,

2004a).  Ao longo do desenvolvimento da semente,  podem-se formar vacúolos  líticos,  nos

quais estão contidas enzimas proteolíticas ácidas fundamentais na hidrólise proteica durante o

crescimento pós-germinativo (BUCKERIDGE et al., 2004a). 

As reservas de proteínas são essenciais e são encontradas em todas as sementes,

independentemente dos outros tipos de reserva, não sendo ausentes, como acontece entre o

amido, os PRPC e os lipídeos. Elas podem ser divididas em quatro classes de acordo com a

solubilidade  em  determinados  solventes:  as  albuminas,  solúveis  em  água;  as  globulinas,

insolúveis em água, mas solúveis em soluções salinas; e as glutelinas e as prolaminas, que são

insolúveis  nos  solventes  anteriormente  citados,  sendo  extraídas  com  solução  etanólica  e

básica, respectivamente (OSBOURNE, 1924). A classe de proteínas de reserva predominante

em uma determinada semente pode variar entre as espécies, sendo as prolaminas o principal

grupo em trigo (Triticum aestivum) e sorgo (Sorghum bicolor), enquanto que, em lentilhas

(Lens  culinaris)  e  feijão  (Vigna  aconitifolia),  as  globulinas  são  encontradas  em  maior

proporção.  Já  as  albuminas  correspondem  ao  principal  grupo  de  proteínas  em  algodão
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(Gossypium hirsutum) e mamona (Ricinus communis), enquanto que a fração de glutelinas é a

predominante  em  arroz  (Oriza  sativa)  (NEVES,  LOURENÇO;  SILVA,  1998;  SATHE;

VENKATACHALAM, 2007, BUCKERIDGE et al., 2004a).

A mobilização das proteínas de reserva é realizada pelas proteases, que hidrolisam

o peptídeo em seus aminoácidos constituintes. Essa classe de enzimas pode ser classificada

em endopeptidases ou exopeptidases, as quais clivam as ligações peptídicas internas ou as

extremidades  do  peptídeo.  As  endopeptidases  podem clivar  a  ligação  peptídica  em sítios

específicos, podendo apresentar os aminoácidos serina, cisteína, ácido aspártico ou até um

metal íon (geralmente Zn2+) em seu sítio ativo, o que as denomina de serina endopeptidase,

cisteína  endopeptidase,  aspártico  endopeptidase  e  metalo  endopeptidase,  respectivamente

(BEWLEY et al., 2013). Já as exopeptidases podem clivar o peptídeo a partir da região N-

terminal ou C-terminal, sendo assim denominadas de aminopeptidases e carboxipeptidases,

respectivamente BUCKERIDGE et al., 2004b).

A quantidade de proteínas armazenadas na semente quiescente geralmente não é

suficiente para sustentar a síntese de novas proteínas durante o metabolismo da germinação e

pós-germinação,  portanto  a  mobilização  nessas  duas  ocasiões  é  regulada  por  enzimas

diferentes (BEWLEY et al., 2013). Após a hidrólise dos peptídeos, os aminoácidos resultantes

são transportados dos vacúolos para o citosol e são convertidos em amidas (asparagina e

glutamina),  por  meio  da  atividade  da  enzima  sintetase  da  asparagina,  e  em seguida  são

transportadas para o eixo em crescimento. 

1.3.2.3 Lipídeos

As sementes estocam lipídeos na forma de triacilglicerois (TAGs), em organelas

especificas denominadas corpos lipídicos, oleossomos ou esferossomos, armazenando assim

grande quantidade  de  energia,  que  será  necessária  para  o  crescimento  e  desenvolvimento

inicial das plântulas (SERT; BONATO; SOUZA, 2009).  Os lipídeos podem ocorrer como

óleos,  que são líquidos à  temperatura ambiente (acima de 20°C) e  solúveis  em solventes

orgânicos  como  éter,  clorofórmio  e  hexano.  Contudo,  algumas  sementes  também podem

apresentar porções consideráveis de fosfolipídeos, esterois e glicolipídeos na sua composição

lipídica, apesar de os TAGs serem a fração predominante.
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A biossíntese dos lipídeos ocorre em diferentes compartimentos celulares, como

citosol, retículo endoplasmático, plastídeos e mitocôndrias, para então serem armazenados nos

corpos lipídicos. Primeiramente ocorre a produção do glicerol e dos ácidos graxos, que estão

na forma de glicerol-3-fosfato e ácidos graxos ligados à coenzima A ou à proteína carreadora,

para em seguida ocorrer a esterificação do glicerol aos ácidos graxos, formando os TAGs

(BEWLEY;  BLACK,  1994).  Os  TAGs  variam de  acordo  com os  ácidos  graxos  ligados,

podendo  existir  cerca  de  300  ácidos  graxos  diferentes  nas  plantas;  alguns  deles  sendo

exclusivos de algumas famílias ou até espécies. O acetil-CoA é o precursor de todos os ácidos

graxos, sendo a síntese de novo realizada pelas enzimas carboxilase do acetil-CoA e sintase do

ácido graxo, juntamente com o poder redutor do NADPH (BEWLEY et al., 2013). Os ácidos

graxos apresentam número variado de carbonos, geralmente 12 a 18 ou mais carbonos, e suas

cadeias  podem  apresentar-se  saturadas  (sem  dupla  ligação)  ou  insaturadas  (com  dupla

ligação), modificação realizada pelas enzimas dessaturases. Entre os ácidos graxos saturados,

o  ácido  palmítico  (16:0)  é  o  mais  abundante  nas  sementes,  entretanto  os  insaturados

encontram-se  em  maior  quantidade,  destacando-se  o  ácido  oleico  (18:1Δ9)  e  o  linoleico

(18:2Δ9,12),  que  constituem  cerca  de  60%  do  peso  do  lipídeo  armazenado  em  sementes,

havendo também pequenas proporções do ácido linolênico (18:3Δ9,12,15) (BUCKERIDGE et al.,

2004a; BEWLEY et al., 2013).

A composição dos ácidos graxos e sua deposição no tecido de reserva da semente

variam ao longo da maturação, como resultado de mudanças nas vias de biossíntese. Ocorre

diferente composição de ácidos graxos entre as espécies, que é devido a cada espécie vegetal

apresentar enzimas (tio-esterases) cujas isoformas tem afinidades distintas por ácidos graxos

com diferentes comprimentos de cadeia (BUCKERIDGE et al., 2004a). Portanto, as variações

no perfil de ácidos graxos entre as espécies podem estar relacionadas com a influência do

genótipo da planta, com as condições ambientais ou com a ocorrência de uma má maturação

da  semente.  Como  exemplo,  Applequist  et  al.  (2006)  observaram  que  a  diferença  na

composição lipídica entre quatro espécies do gênero Curcubita foi resultado do genótipo ou

da interação genótipo-ambiente. A predominância ou exclusividade de certos ácidos graxos

pode ser utilizada como ferramenta taxonômica para a identificação de espécies, como no

caso  da  família  Vochysiaceae,  em  que  o  perfil  dos  ácidos  graxos  mostrou  ser  bem

diversificado e taxonomicamente significativo (MAYWORM; SALATINO, 2002). 

A hidrólise dos trigliceríceróis é realizada por enzimas lipases sintetizadas após a

germinação, resultando na produção de ácidos graxos livres e glicerol. Vale destacar, que a
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ação das lipases no interior dos corpos lipídicos só é possível após a ação de proteases, as

quais hidrolisam as proteínas oleosinas que estão conectadas à membrana dos oleossomos,

permitindo,  enfim,  o  acesso  das  lipases  ao  substrato  (BUCKERIDGE  et  al.,  2004b).  O

glicerol entra na via glicolítica após ser fosforilado no citosol, sendo então convertido em

diidroxiacetona-fosfato na mitocôndria, que poderá ser utilizada na respiração ou fazer parte

da gliconeogênese com a finalidade de formar sacarose para ser transportada para o embrião

(BEWLEY; BLACK, 1994; BEWLEY et al., 2013). Os ácidos graxos livres, por sua vez, não

são acumulados na célula, sendo encaminhados aos glioxissomos, onde sofrerão β-oxidação

com a liberação de acetil-CoA que poderão  ser  utilizados na respiração ou na  síntese de

hexoses,  sendo  o  primeiro  destino  menos  ativo  até  o  estabelecimento  da  fotossíntese

(BEWLEY;  BLACK,  1994).  O  acetil-CoA produzido  na  β-oxidação  entra  no  ciclo  do

glioxilato, nos glioxissomos, onde é convertido em succinato, o qual é transferido para as

mitocôndrias, onde será convertido em malato ou oxaloacetato, que ao serem exportados para

o citosol farão parte da gliconeogênese (BUCKERIDGE et al., 2004b). 

A produção de sacarose pela gliconeogênese pode ser superior à demanda para o

crescimento do embrião, dessa forma pode ocorrer o rearmazenamento da energia em um

outro composto, como o amido. Este mecanismo foi observado por Tozzi (2010) em sementes

de maracujá (Passiflora edulis), em que a mobilização das reservas lipídicas do endosperma

coincidiu com o surgimento de grãos  de amido nos  cotilédones  ao longo do processo de

crescimento  do  embrião/plântula.  Para  o  autor,  essa  conversão  de  reservas  pode  ocorrer

quando a energia produzida pela mobilização das reservas primárias excede a necessária para

o  desenvolvimento  da  plântula,  sendo  parte  dessa  energia  rearmazenada  em  reservas

“secundárias”, no caso o amido.

Além da análise quantitativa dos lipídeos, a avaliação da mobilização das reservas

também  pode  ser  realizada  estudando  a  atividade  das  enzimas  envolvidas  na  rota  de

catabolismo. Para a depleção dos lipídeos, enzimas como a lipase e as envolvidas no ciclo do

glioxalato são fundamentais para entender o mecanismo de catabolismo dos triacilgliceróis. O

ciclo do glioxilato assemelha-se ao ciclo do ácido cítrico nas mitocôndrias;  entretanto,  as

reações de descarboxilação presentes neste não acontecem no ciclo do glioxilato, permitindo a

manutenção do número de carbonos para a síntese de succinato (EASTMOND; GRAHAM,

2001). Nesse ciclo, as reações consistem na transformação de dois moles de acetil-CoA em

um mol de succinato, composto formado por quatro carbonos. Isso só é possível devido à

presença de duas enzimas-chave: a liase do isocitrato (ICL – do inglês  isocitrate lyase) e a
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sintase do malato (MLS – do inglês  malate synthase)  (GRAHAM, 2008).  Além das duas

enzimas anteriormente citadas, o ciclo é composto por mais três enzimas, sendo elas a sintase

do citrato, a aconitase e a desidrogenase do malato. 

Acredita-se que o fornecimento de produto para a gliconeogênese não seja o único

papel  do  ciclo  do  glioxilato,  pois  alguns  autores  apontam  seu  potencial  como  rota

anaplerótica. O ciclo do glioxilato pode funcionar como doador de intermediários para o ciclo

do ácido cítrico, uma vez que é alta a demanda por esqueleto carbônico para a produção de

energia e biossíntese de outros compostos (EASTMOND; GRAHAM, 2001). 

Outro questionamento é acerca da essencialidade do ciclo do glioxilato para a

germinação e o estabelecimento da plântula. Em estudos realizados com os mutantes icl-1 e

icl-2, que não apresentam a enzima liase do isocitrato, Eastmond et al. (2000) observaram que

o ciclo do glioxilato não foi essencial para a germinação de sementes de Arabidopsis, quando

as condições de luminosidade foram adequadas. Os autores também constataram que mesmo

com o bloqueio do ciclo do glioxilato, a degradação dos lipídeos não foi interrompida, sendo

mantida pela respiração das unidades de acetil-CoA produzidas na β-oxidação. Entretanto,

mesmo com a não-essencialidade do ciclo, sua existência é fundamental para a sobrevivência,

garantindo vantagem evolutiva sobre os mutantes.

1.3.3 Germinação e desenvolvimento da plântula 

 A germinação é o processo inicial de crescimento das fanerógamas, que consiste

numa série de eventos e depende de condições adequadas para seu início.  O processo de

germinação se inicia com a embebição de água pela semente e termina com a emersão da

radícula  ou de outra  parte  do embrião  (BUCKERIDGE  et  al.,  2004b;  MARCOS-FILHO,

2005). A embebição de água nos tecidos ocorre em função da diferença de potencial hídrico

entre a semente e o meio externo, que é resultado de um baixo potencial osmótico proveniente

da dessecação da semente durante a maturação (CASTRO; BRADFORD; HILHORST, 2004).

Contudo,  cada  espécie  apresenta  comportamento  de  embebição diferente,  uma vez  que  a

velocidade de embebição pode variar de acordo com as características de cada semente, desde

a  composição  química  até  a  permeabilidade  do  tegumento  (CARVALHO;  NAKAGAWA,

2000).

Esse processo,  denominado de curva de embebição,  têm caráter sigmoidal  e  é

constituído de três fases (BEWLEY; BLACK, 1994). A fase I é um processo puramente físico
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e é caracterizada pela  rápida absorção de água.  Em seguida,  após a hidratação plena dos

tecidos,  as  células  absorvem água  lentamente  e  ativam o  metabolismo  requerido  para  o

crescimento do embrião, caracterizando a fase II ou fase estacionária (BEWLEY; BLACK,

1994). Por fim, na fase III da embebição, ocorre um segundo aumento na absorção de água e

se inicia o crescimento do embrião, resultando na protrusão da radícula (BEWLEY; BLACK,

1994; GUIMARÃES, 1999; CASTRO; BRADFORD; HILHORST, 2004). 

Ao final do processo de embebição, ocorre intensificação de diversos processos

metabólicos, resultando no alongamento celular e no crescimento do eixo embrionário (SERT;

BONATO; SOUZA, 2009). Dentre tais eventos, ocorre inicialmente a ativação de enzimas

pré-existentes, que foram sintetizadas durante o desenvolvimento da semente, principalmente

aquelas  relacionadas  com  a  síntese  de  RNA  e  proteínas  e  com  a  respiração  celular.

Adicionalmente, a hidratação dos tecidos resulta na síntese de polissomos, a partir de RNA

mensageiro pré-existente, bem como na síntese de novos RNAs e proteínas (NEDEL, 2003).

Após a construção de toda a “maquinaria” necessária para a germinação, ocorre a síntese das

enzimas hidrolíticas responsáveis pela degradação das reservas,  que serão de fundamental

importância,  como  suporte  energético,  para  a  protrusão  da  radícula  e  o  crescimento  do

embrião (NEDEL, 2003).

Com a ativação do metabolismo do embrião, se inicia uma intensa mobilização de

reservas  que  foram  armazenadas  no  endosperma  ou  nos  cotilédones  durante  o

desenvolvimento  e  maturação  das  sementes.  As  reservas  serão  utilizadas  para  fornecer

energia, para manter processos metabólicos em funcionamento ou como fontes de esqueletos

de carbono, para a construção de tecidos necessários ao crescimento e desenvolvimento da

plântula, o que exige uma comunicação entre o tecido de reserva e o embrião, para manter o

sincronismo entre a taxa de mobilização das reservas e a taxa de crescimento do embrião

(BUCKERIDGE et al., 2004b). 

A plântula,  por  sua  vez,  ainda  é  um organismo heterotrófico  que  depende da

energia  proveniente  das  reservas  da  semente.  Durante  o  desenvolvimento  da  plântula,  as

principais reservas armazenadas são mobilizadas e convertidas em sacarose para o suprimento

de  energia  durante  o  crescimento  (CASTRO;  BRADFORD;  HILHORST,  2004).

Simultaneamente,  ocorre  a  diferenciação  dos  tecidos  vegetais,  dando  origem  a  formas

rudimentares  de  tecidos  epidérmicos,  corticais  e  vasculares  (TAIZ;  ZEIGER,  2013).  O

término dessa fase ocorre com o desenvolvimento da parte aérea, momento em que a planta

passa a sintetizar clorofila e iniciar o processo de fotossíntese (HANLEY et al., 2004). 
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A germinação  e  o  desenvolvimento  da  plântula  são  etapas  fundamentais  no

sucesso  da  espécie  em um determinado  ambiente,  sendo  sujeitas  à  influência  de  fatores

internos  e  externos.  Dentre  esses  fatores,  o  estado  de  maturação,  o  vigor  da  semente,  a

quantidade e qualidade das reservas armazenadas e fatores ambientais, tais como temperatura,

disponibilidade de luz e oxigênio, salinidade e déficit hídrico, influenciam a sobrevivência e o

estabelecimento  da  plântula  (SIMÃO;  TAKAKI,  2008;  BRAZ;  ROSSETTO,  2009;

KESHAVARZI et al., 2011; CHEN et al., 2012).

1.3.4 Estresse salino e germinação

A salinidade é um dos fatores ambientais que mais limitam a produtividade de

diversas culturas. Cerca de 20% das áreas irrigadas para a produção de alimentos localiza-se

em regiões áridas e semiáridas, as quais são afetadas pela salinidade da água e do solo (FAO,

2006). Nas plantas, os efeitos da salinidade podem ser de natureza osmótica ou iônica. O

efeito osmótico é resultante da redução do potencial hídrico no ambiente radicular, em virtude

do acúmulo excessivo de sais,  levando a uma redução na disponibilidade de água para o

vegetal (DIAS; BLANCO, 2010). Já o efeito iônico é decorrência do acúmulo de íons tóxicos

nas células, especialmente Na+ e Cl-, que em altas concentrações, ocasiona um desequilíbrio

iônico e afeta processos fisiológicos e bioquímicos fundamentais para as atividades celulares

(MUNNS, 2005; MUNIS et al., 2010). 

Secundariamente, o estresse salino também induz um estresse oxidativo por meio

da intensificação da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), tais como o peróxido

de  hidrogênio  (H2O2),  e  os  radicais  livres  superóxido  (·O2
-)  e  hidroxil  (·OH-).  As  EROs,

quando produzidas em excesso, são extremamente prejudiciais à célula, podendo causar danos

oxidativos a biomoléculas e componentes celulares (APEL; HIRT, 2004; KESHAVKANT et

al., 2010, OMOTO et al., 2013).

Para  lidar  com  os  efeitos  deletérios  da  salinidade,  as  plantas  desenvolveram

diversos  mecanismos  fisiológicos  e  bioquímicos,  buscando  atingir  homeostase  e  a

desintoxicação das células. Dentre esses mecanismos, pode-se citar: exclusão de íons tóxicos

para  o  apoplasto  das  raízes,  compartimentação  de  íons  tóxicos  no  vacúolo,  alteração  no

balanço  hormonal,  acúmulo  de  solutos  compatíveis  e  eliminação  das  EROs  (ASHRAF;

HARRIS,  2004;  MUNIS  et  al.,  2010).  Contudo,  a resposta  das plantas ao estresse salino

depende de  uma série  de  fatores,  como aqueles  relacionados  ao  estresse  (concentração  e
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composição dos sais e tempo de estresse), aqueles intrínsecos ao vegetal (espécie, genótipo e

estádio de desenvolvimento),  bem como da interação entre  ambos (HAMMED; AHMED;

KHAN, 2006; LAUCHLI; GRATTAN, 2007).

As  planta  podem  se  apresentar  tolerantes  ou  suceptíveis  à  salinidade,  sendo

classificadas  como  halófitas  e  glicófitas,  respectivamente.  As  halófitas  são  capazes  de

estabelecer mais rapidamente e com maior eficiência seu ajustamento osmótico, mesmo em

altas concentrações de sal, enquanto que as glicófitas ao absorverem os íons para aumentar a

entrada de água nos tecidos, acabam por sofrer com sua toxicidade, apresentando reduções no

crescimento mais severas, em comparação com as halófitas (HASAGAWA et al., 2000). 

Espécies  cultivadas  sob  estresse  salino  normalmente  apresentam  retardos  no

processo  germinativo,  com  incrementos  no  tempo  médio  de  germinação  (MELONI;

GULOTTA; MARTÍNEZ, 2008; KOCHAK-ZADEH et al., 2013). Esse efeito é decorrente de

alterações, pela salinidade, no gradiente de potencial osmótico, que interfere no processo de

embebição e germinação da semente, retardando ou inibindo a ativação do metabolismo do

embrião  e  crescimento  da  plântula  (KAYANI;  NAQUI;  TING,  1990;  ASHRAF;  ZAFAR;

ASHRAF,  2003;  SOLTANI;  GHOLIPOOR;  ZEINALI,  2006;  VOIGT  et  al.,  2009).

Adicionalmente,  durante  a  germinação,  como  observado  para  o  cajueiro  anão  precoce

(Anacardium  occidentale)  e  o  linho  (Linum  usitatissimum),  o  estresse  salino  afeta

negativamente  a  mobilização  de  lipídeos,  havendo  forte  correlação  com  a  redução  na

atividade das lipases, devido o efeito inibitório da salinidade na ativação e/ou síntese de novo

de enzimas e no retardo da degradação de proteínas (SEBEI et al., 2007; MARQUES et al.,

2013).

Diante do problema da salinidade e da demanda global por alimento, a busca por

novas  técnicas  que  melhorem a  produção  em condições  salinas,  assim  como  também o

desenvolvimento  de  cultivares  mais  resistentes  ao  estresse,  ganha destaque  nas  pesquisas

(BOTELLA  et  al.,  2005).  Nesse  contexto,  tendo  em vista  que  as  fases  de  germinação e

estabelecimento da plântula  são cruciais  para o crescimento e desenvolvimento da planta,

estudos  envolvendo a  salinidade  durante  esses  períodos  são fundamentais  para  selecionar

espécies que apresentem melhor desempenho nessa condição (TOBE; LI;  OMASA, 2000;

JAFARZADEH; ALIASGHARZAD, 2007).
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1.3.5 Gergelim (Sesamum indicum L.)

1.3.5.1 Características gerais e valor econômico

O  gergelim  (Sesamum  indicum  L.),  pertencente  à  família  Pedaliaceae,  é  um

arbusto perene com altura variável de 0,5 a 3 m, cujas características morfológicas, como

formato das folhas, posição das flores, número e tamanho dos frutos, podem variar dentro do

mesmo indivíduo  (ARRIEL;  GUEDES;  PEREIRA,  2000).  Não  se  sabe  precisamente  sua

origem, mas segundo Nayar e Mehra (1970 apud BELTRÃO, 2001), ele pode ter surgido na

Etiópia ou na Índia, sendo introduzido no Brasil pelos portugueses no século XVI (BARROS

et al., 2001).  Por ser uma das oleaginosas mais antigas cultivadas pelo homem, o gergelim

apresenta uma grande variedade genética, tendo vasta adaptabilidade a diferentes regiões, com

preferência por clima tropical e subtropical, mas também podendo ser encontrado em regiões

temperadas (ARRIEL; GUEDES; PEREIRA, 2000). 

A semente é mais utilizada “in natura”, apresentando entre 50 e 60% de óleo, 20%

de proteínas, 18% de carboidratos, 5% de fibras, além de cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio

e  vitamina  A,  segundo Weiss  (1983  apud,  BELTRÃO  et  al.,  2001).   O óleo  extraído  da

semente é o principal item de interesse para o homem, por totalizar cerca de 50% da semente,

e devido sua alta qualidade pode ser usado na indústria alimentícea (panificação, biscoitos,

doces), química (lubrificantes, sabão, tintas) e farmacêutica (cosméticos, perfumes, remédios)

(BARROS et al., 2001). Após a extração do óleo, o farelo ou farinha tem importante utilidade

alimentícia,  sendo  fonte  de  proteínas  e  sais  minerais  (QUEIROGA et  al.,  2008).  Essas

características da semente fazem do gergelim um importante item na alimentação do homem,

bem como de animais domésticos não ruminantes.

1.3.5.2. Cultivo e salinidade 

O Brasil é considerado um pequeno produtor de gergelim, com 20.000 hectares

cultivados e produção de 13.000 toneladas, enquanto que China, Índia e Sudão são os maiores

produtores, e juntos totalizam cerca de 55% da produção mundial (BARROS et al., 2001). Na

região do nordeste brasileiro, tem se apresentado uma alternativa socioeconômica, geradora

de renda e  fonte de alimento para os  pequenos e  médios  produtores  (QUEIROGA  et  al.,

2008).  Por  essa  razão,  pesquisas  têm sido  realizadas  pela  EMBRAPA –  Algodão  com o



31

objetivo de desenvolver genótipos de melhor qualidade fisiológica e com características mais

resistentes às condições adversas da região nordeste, além de manterem alta produtividade. 

No final  de 2007, a  Embrapa lançou o cultivar  BRS Seda com o objetivo de

ampliar o cultivo da espécie nas regiões semiáridas, pois apresenta tolerância às condições

adversas e é capaz de manter alta produção nessas condições. Esse cultivar é caracterizado por

apresentar um ciclo rápido (90 dias) e com floração precoce aos 30 dias após emergência, e

por  ter  sementes  com grande  potencial  comercial  devido  sua  coloração  branca,  além de

apresentar teores elevados de óleo (50 a 52%) (ARRIEL  et al.,  2007).  Além do interesse

econômico, o BRS Seda foi muito indicado para o Nordeste por apresentar resistência às

principais pragas da cultura e tolerância à seca, no entanto, é considerada sensível à salinidade

(ARRIEL et al., 2009). Segundo Lima et al. (2009), o efeito da salinidade sobre a germinação

de gergelim,  cv.  BRS Seda,  foi  severo provocando reduções de 53 e  59% em solos  com

condutividade elétrica de 4,8 e 6,8 dS m-1. A sensibilidade ao aumento da concentração de sais

no solo também foi observada em plantas de gergelim, que sofreram com o desequilíbrio

osmótico e acúmulo de sais nos tecidos, levando a alterações no desenvolvimento da planta,

com redução do crescimento, do número de folhas e do diâmetro dos caulículos (SILVA et al.,

2012; SUASSUNA et al., 2012).  
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento de semeadura, bem como as análises fisiológicas e bioquímicas

foram conduzidas no Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal do Ceará. As

sementes de gergelim (Sesamum indicum L.), cultivar BRS Seda, foram obtidas da Embrapa

Algodão (Campina Grande – PB), safra 2012/2013. Para a etapa de germinação, as sementes

foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 1%, por 1 min, sob agitação constante, sendo

em seguida lavadas exaustivamente com água corrente e depois com água destilada, para total

retirada dos resíduos.

2.1 Germinação 

Para  o  teste  padrão  de  germinação,  foram utilizadas  200  sementes  em quatro

repetições de 50 sementes, as quais foram semeadas em caixas gerbox (11 cm x 11 cm x 3,2

cm)  sobre  duas  folhas  de  papel  germitest  umedecidas  com  água  destilada  (tratamento

controle) ou solução de NaCl (50 e 100 mM), na proporção de três vezes o peso seco dos

papéis. A incubação foi conduzida em câmara de germinação B.O.D. a 25°C, com fotoperíodo

de 12 h claro /12 h escuro e umidade relativa de 60%. Foram avaliados a porcentagem de

germinação (LABORIAU, 1983), o índice de velocidade de germinação (MAGUIRE, 1962) e

o tempo médio de germinação (LABORIAU, 1983) como descritos abaixo:

- Porcentagem de germinação (%G)

%G = (Ʃ ni)/N x 100 onde,

ni = número total de sementes germinadas; 

N = número de sementes postas para germinar.

A determinação da germinabilidade foi realizada com 3 e 6 dias após a semeadura (DAS),

conforme recomendado nas Regras para Análises de Sementes (BRASIL, 2009).

- Índice de velocidade de germinação (IVG)

IVG = (G1 / N1) + (G2 / N2) + (G3/ N3) + ..... + (Gn/Nn) onde:
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G1, G2, G3 e Gn = número de sementes germinadas na primeira, segunda, terceira e última

contagem de germinação; 

N1, N2, N3 e Nn = número de dias após a semeadura na primeira, segunda, terceira e última

contagem de germinação.

- Tempo médio de germinação (TMG)

 TMG = Ʃ(ni . ti)/ Ʃni  onde,

ni = número de sementes germinadas entre cada intervalo de tempo de contagem;

ti = tempo decorrido entre o início da germinação e a i-ésima contagem. 

2.2 Crescimento das plântulas

Para a determinação do crescimento das plântulas, foram utilizadas 50 sementes

em cinco repetições de 10 sementes,  as quais foram semeadas entre duas folhas de papel

germitest umedecidas com água destilada (tratamento controle) e soluções de NaCl a 50 e 100

mM (tratamentos salinos), na proporção de três vezes o peso dos papéis. Os papéis foram

dispostos  na  forma  de  rolos  e  mantidos  em  posição  vertical  dentro  de  recipientes  de

polietileno cobertos com saco de plástico transparente. A incubação foi conduzida em câmara

de germinação B.O.D. a 25°C, com fotoperíodo de 12 h claro/12 h escuro e umidade relativa

de 60%. Apenas plântulas normais com 7 DAS foram utilizadas para as determinações de

crescimento. Após as medidas de comprimento da raiz e da parte aérea, as plântulas tiveram

essas  partes  separadas,  as  quais  foram  pesadas  para  determinação  da  massa  fresca,  e

posteriormente deixadas em estufa a 60°C por 24 h para determinação da massa seca. 

2.3 Análises citoquímicas

2.3.1 Material vegetal e definição dos estádios de desenvolvimento

Para  a  germinação  das  sementes,  foram empregadas  as  mesmas  condições  de

semeadura e incubação descritas no item 2.1. A coleta do material ocorreu de acordo com os

estádios de desenvolvimento (ED) das plântulas. Além do ED 0 (semente quiescente), foram

definidos mais três ED, que variaram com o tamanho da radícula: sendo ED 1 (semente com

protrusão da radícula), ED 2 (plântula com radícula com 3 a 5 mm de comprimento) e ED 3
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(plântula  com  radícula  maior  que  1  cm  e  hipocótilo  evidente)  (Figura  1).  O  material

empregado para as análises citoquímicas dependeu do estádio de desenvolvimento: para o ED

0, foram utilizadas sementes quiescentes íntegras; para os ED 1 e ED 2, sementes germinadas

sem a radícula, e no ED 3, sementes germinadas sem a radícula e o hipocótilo. Para obtenção

desse material, foram empregadas 10 sementes quiescentes ou 10 plântulas de cada um dos

ED.

Figura 1- Estádios de desenvolvimento (ED) das plântulas de gergelim, cv. BRS Seda, germinadas em água 
destilada (controle).

*Sendo, ED 0 (semente quiescente), ED 1 (semente com protrusão da radícula), ED 2 (plântula com
radícula com 3 a 5 mm de comprimento) e ED 3 (plântula com radícula maior que 1 cm e hipocótilo
evidente)

2.3.2 Preparo das lâminas histológicas

O material vegetal especificado no item anterior foi cortado transversalmente e

fixado em solução de glutaraldeído a 1% e paraformaldeído a 4%, em tampão fosfato a 0,02

M, pH 7,2, por 48 h (KARNOVSKY, 1965). Em seguida, o material foi desidratado em uma

série crescente de etanol (40, 50, 60, 70, 80, 90 e 95%), durante 30 min cada, sob vácuo. Após

a desidratação etanólica, as amostras foram submetidas à desidratação/delipidação com uma

mistura de clorofórmio e etanol a 95%, nas proporções 1:3, 1:1 e 3:1 (v/v), respectivamente,

com duração de 1 h cada lavagem, sob vácuo. Depois as amostras foram submetidas a duas

lavagens em clorofórmio a 100%, com duração de 30 min cada, sob vácuo. 

Após completa desidratação do material, as amostras foram pré-infiltradas com

solução composta por etanol  a  95% e solução de infiltração historesina (Leica Historesin

Embbeding Kit – Jung®), na proporção de 1:1 (v/v), durante 5 dias, a 6°C. Após esse período,
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foi realizada a infiltração com resina pura, nas mesmas condições da pré-infiltração. Após a

infiltração, os segmentos do material para análise, foram selecionados e emblocados para a

construção  das  lâminas  histológicas,  com cortes  de  5  μm,  que  foram obtidos  através  do

micrótomo semiautomático (Slee Mainz CUT 5062). Os cortes histológicos foram submetidos

às colorações citoquímicas descritas a seguir.

2.3.3 Coramento com azul de toluidina

Para  detecção de  radicais  aniônicos  da  parede  celular,  as  lâminas  histológicas

foram embebidas em solução de azul de toluidina (AT) a 0,025%, pH 4,0, durante 15 min, à

temperatura  ambiente  (25°C),  seguida  por  rápida  lavagem  com  água  destilada  (VIDAL,

1977). Após 24 h à temperatura ambiente, para visualização no microcópio, sobre as lâminas

coradas foram postas lamínulas com o auxílio de vernis. 

2.3.4 Coramento com ponceau de xilidine

 Os corpos proteicos  foram detectados segundo metodologia desenvolvida por

Vidal (1977). Para isso, as lâminas histológicas foram inicialmente coradas com o reagente

ponceau  de  xilidine  (XP,  do  inglês,  xylidine  ponceau)  a  0,1%,  pH  2,5;  por  15  min  à

temperatura ambiente (25ºC), sendo, em seguida, imersas em uma solução de ácido acético a

3% (v/v), onde permaneceram por 15 min. Por fim, as lâminas foram lavadas rapidamente

com água destilada por duas vezes e deixadas para secar à temperatura ambiente. Depois de

24 h, para visualização no microcópio, sobre as lâminas coradas foram postas lamínulas com

o auxílio de vernis.  

2.3.5 Coramento pela reação ácido periódico-reagente de Schiff

Para  detecção dos  polissacarídeos  neutros  (incluindo os  de  parede  celular),  as

lâminas histológicas foram coradas com o reagente de Shiff, após acidificação com ácido

periódico,  conforme  metodologia  desenvolvida  por  Maia  (1979).  Para  este  coramento,

também  conhecido  como  reação  do  PAS  (do  inglês,  periodic  acid-Shiff),  as  lâminas

histológicas foram inicialmente oxidadas com ácido periódico (HIO4) a 0,5% (p/v) durante 9

min, à temperatura ambiente (25ºC). Após a oxidação, as lâminas foram lavadas rapidamente

com água destilada e, após secagem, sobre os cortes foi inserida uma gota do reagente de

Schiff, sendo as lâminas mantidas no escuro por 30 min, à temperatura ambiente (25ºC). Após

a etapa de coloração, as lâminas foram lavadas três vezes com água sulfurosa (composta por
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água destilada, ácido clorídrico a 1 N e metabissulfito de sódio a 10% (p/v), na proporção

18:1:1, respectivamente), durante 3 min. Depois de 24 h, para visualização no microcópio,

sobre as lâminas coradas foram postas lamínulas com o auxílio de vernis.

2.3.6 Coramento com lugol

Para detecção de amido, sobre os cortes histológicos foi posto uma gota de lugol,

e após 1 min foi inserida a lamínula (BERLYN; MIKSCHE, 1976). Neste caso, a obtenção

das  imagens  foi  realizada  imediatamente,  por  se  tratar  de  lâminas  não  permanentes.  As

lâminas foram examinadas e fotografadas em fotomicroscópio Olympus UC30 com câmera

acoplada.  Adicionalmente,  para melhor  detecção dos amiloplastos,  as lâminas  já coloridas

com  XP  e  PAS  foram  submetidas  ao  plano  de  luz  polarizada  (PPL),  através  do

posicionamento estratégico de um filtro polarizador entre a fonte de luz e o condensador e de

um filtro analisador entre a lente objetiva e a ocular. Esses filtros foram inseridos no mesmo

fotomicroscópio onde todas as lâminas foram fotografadas.

2.4 Análises bioquímicas e químicas

Para  as  análises  bioquímicas,  foram  utilizadas  100  sementes  quiescentes  e

coletadas 100 plântulas, para cada repetição, à medida que estas alcançavam o ED desejado.

O material vegetal para análise foi semelhante ao descrito no item 2.3.1, ou seja, sementes

germinadas sem a raiz ou sem a raiz + hipocótilo, o qual foi pesado logo após a coleta para

determinação da massa fresca. Em seguida, esse material foi imediatamente armazenado a 

-20°C e posteriormente liofilizado. O material liofilizado foi pesado para determinação da

massa seca, macerado com auxílio de almofariz e pistilo e, então, armazenado a 4 °C até

posterior utilização. 

2.4.1 Determinação de lipídeos

Os lipídeos  totais  foram determinados  por  gravimetria,  conforme metodologia

proposta  por  Blig  e  Dyer  (1959).  Para  extração  dos  lipídeos,  em  microtubos,  foram

adicionados 50 mg do material liofilizado e 1,25 mL de hexano. Após homogeneização, os

tubos foram mantidos em banho-maria a 60°C por 1 h, com agitação a cada 15 min. Decorrido

este tempo, as amostras foram centrifugadas a 10.000 x g, por 10 min, à 25ºC. O sobrenadante

contendo os lipídeos foi  coletado e,  em seguida,  foi  armazenado em recipiente  com peso

conhecido. A extração foi repetida mais duas vezes, partindo do precipitado remanescente, sob
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as condições  já  descritas,  sendo o tempo de extração reduzido para 30 min  e  a  agitação

realizada a cada 10 min. Ao término do processo, os sobrenadantes das centrifugações foram

reunidos no recipiente de peso conhecido, o qual foi deixado na capela, para volatização do

hexano.  Os  recipientes,  contendo  os  lipídeos,  foram  pesados  até  a  obtenção  de  massa

constante. Os teores de lipídeos totais foram obtidos através da diferença entre a massa inicial

e final dos recipientes, sendo o resultado expresso em mg g-1 de massa seca (MS).

2.4.2 Determinação de ácidos graxos

Para  determinação  dos  ácidos  graxos,  o  lipídeo  extraído  foi  primeiramente

saponificado  e  depois  esterificado,  segundo  metodologia  descrita  por  Maia  e  Rodriguez-

Amaya (1993), a qual consiste na adaptação dos métodos desenvolvidos por Hartman e Lago

(1973) e Metcalfe, Schmitz e Pelca (1966). Em tubos rosqueáveis de 20 mL, foram pesados

60 mg do lipídeo, procedendo-se, em seguida, à etapa de saponificação, com a adição de 4,0

mL de hidróxido de sódio a 0,5 M, preparado em metanol. A mistura foi homogeneizada e

aquecida, em banho-maria à 95°C, por 5 min, para que os glóbulos de lipídeo se dissolvessem

completamente e a reação de saponificação se processasse. 

Logo após a reação de saponificação, os tubos contendo os sais dos ácidos graxos

foram resfriados em água corrente e submetidos à etapa de esterificação. Para isso, foram

adicionados aos tubos 5,0 mL de solução esterificante, a qual foi preparada dissolvendo-se

lentamente 10 g de cloreto de amônio em 300 mL de metanol, seguido da adição de 15 mL de

ácido sulfúrico concentrado, em pequenas proporções, sob agitação. Em seguida,  os tubos

foram  agitados  e  aquecidos  novamente  em  banho-maria  à  95ºC,  por  5  min.  Após  o

aquecimento,  os  tubos  foram  resfriados  em  água  corrente  e  em  cada  um  deles  foram

adicionados 4,0 mL de solução saturada de cloreto de sódio, seguida por intensa agitação, por

30 s. Por fim, para a formação das fases e separação dos ésteres metílicos de ácidos graxos

(FAME  –  do  inglês,  fatty  acid  methyl  ester)  dos  outros  resíduos  da  amostra,  foram

acrescentados 5,0 mL de hexano,  seguido por  agitação intensa por  30 s.  Os tubos foram

colocados em repouso para a total separação das fases e somente a fase orgânica foi coletada e

armazenada sob resfriamento até a execução da análise cromatográfica. 

Os ácidos graxos foram separados e identificados pelo sistema GC/MS (do inglês,

gas  cromatography/mass  spectrometry),  em  cromatógrafo  gasoso  (Shimadzu,  modelo

GC/MS-QP2010 plus), acoplado a um detector seletivo de massas. Alíquotas de 1 μL dos

FAME foram injetadas manualmente e a separação cromatográfica foi feita em coluna capilar
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RTX-5 MS (30 m x 0,25 cm x 0,25 μm). As condições de operação da análise cromatográfica

foram:  temperatura  inicial  do  forno de  80°C,  por  2  min;  em seguida,  incrementada  para

180°C, a uma razão de 10°C/min e mantida por 3 min; e por fim, incrementada a uma razão

de 5°C/min até atingir 250°C e mantida por 7 min, sendo o tempo total de corrida de 36 min.

As temperaturas do injetor, da interface e da fonte de íons do espectrômetro de massas foram

de 280°C. Utilizou-se o hélio como gás de arraste, com fluxo linear de 1,20 mL/min. Os

ácidos graxos foram identificados e quantificados por meio do tempo de retenção, que foram

comparados com os resultados da injeção da mistura de padrões de ésteres metílicos (F.A.M.E

Mix  C8-C24,  Supelco  Analytical®).  Cada  extrato  foi  dosado  em triplicata,  e  os  valores

obtidos foram expressos em porcentagem do total de ácidos graxos detectados. 

2.4.3 Determinação de proteínas totais

As proteínas totais  foram determinadas  segundo Baethgen e Alley (1989).  Em

tubos digestores, foram adicionados 20 mg de massa delipidada (precipitado remanescente da

extração de lipídeos totais, item 2.3.2.1) e 1,11 g da mistura catalisadora [sulfato de potássio,

sulfato  de  zinco  (CuSO4.5H2O)  e  selênio  em  pó,  na  proporção  de  1:  0,1:  0,01  (p/p)],

juntamente com 2 mL de ácido sulfúrico concentrado. Os tubos foram colocados em um bloco

digestor (Marconi®, modelo MA 4025), no qual a temperatura foi elevada gradualmente até

350°C para que ocorresse a mineralização das amostras. Decorrido o tempo de 1 h na máxima

temperatura,  quando  as  amostras  se  apresentavam como uma solução  de  cor  verde  (sem

resíduos), cada tubo teve seu conteúdo ressuspendido em água desionizada, sendo o volume

aferido em balão volumétrico de 10 mL. Em tubos de ensaios, foram adicionados: 0,2 mL da

amostra  digerida  e  convenientemente  diluída  em  solução  diluente  (22  g  da  mistura

catalisadora utilizada na digestão em 1,0 L de H2SO4 a 1,1 M); 1,1 mL da solução 1, formada

por fosfato de sódio dibásico a 0,1 M, tartarato de sódio e potássio a 5% (p/v) e hidróxido de

sódio a 5,4% (p/v);  0,8 mL da  solução 2,  formada por salicilato de sódio a  15% (p/v) e

nitroprussiato  de  sódio  a  0,03%  (p/v);  e,  por  fim,  0,4  mL da  solução  3,  formada  por

hipoclorito de sódio a 0,31% (v/v). O branco foi formado pela solução diluente ao invés do

extrato e os demais componentes da reação. Após a adição de cada solução, os tubos foram

agitados e no final mantidos em banho-maria a 37°C, durante 15 min. Os teores de nitrogênio

(N) total  foram obtidos  através  das  leituras  de  absorbância  em 650 nm,  utilizando como

padrão uma solução de sulfato de amônio.  Os teores de proteínas totais foram obtidos se

multiplicando os valores de N total por 6,25, considerando que nas proteínas o teor de N é, em
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média, 16%. Cada extrato foi dosado em triplicata e os resultados foram expressos em mg g-1

de MS. 

2.4.4 Carboidratos solúveis totais, redutores e não redutores

Para extração dos carboidratos solúveis totais, foram adicionados, em microtubos,

20 mg de material liofilizado e 2 mL de etanol a 80%, sendo a mistura mantida em banho-

maria a 75°C, durante 1 h, com agitações a cada 15 min. Decorrido esse tempo, o extrato foi

centrifugado a 10.000 x g por 15 min, a 25ºC. O sobrenadante foi coletado e a extração foi

repetida mais duas vezes, sob as mesmas condições, sendo o tempo de incubação reduzido

para  30  min,  com agitações  a  cada  10  min.  Os  sobrenadantes  das  três  extrações  foram

reunidos  e tiveram o volume completado para 10 mL com etanol a 80% (v/v),  em balão

volumétrico. Os extratos contendo os carboidratos solúveis foram armazenados a -20°C até

sua utilização. 

Os carboidratos solúveis totais foram determinados de acordo com Dubois et al.

(1956), adicionando-se a 0,2 mL do extrato, convenientemente diluído, 0,2 mL de fenol a 5%

(v/v)  e 1 mL de H2SO4  concentrado.  A mistura foi agitada e deixada em repouso até seu

resfriamento. Em seguida, a quantificação dos carboidratos solúveis totais foi realizada por

leitura de absorbância em 490 nm, utilizando como branco água desionizada ao invés do

extrato.  Como padrão,  foi  utilizada uma solução de D(+) glicose anidra.  Cada extrato foi

dosado em triplicata e os resultados foram expressos em mg g-1 MS. 

Os  carboidratos  redutores  foram determinados  de  acordo com Nelson  (1945),

como descrito por Hodge e Hofreiter (1962). Em tubos de ensaio contendo 0,5 mL do extrato

bruto convenientemente diluído, foram adicionados 0,5 mL do reativo Nelson AB, composto

pela  solução  de  Nelson A [carbonato  de  sódio  anidro  a  2,5% (p/v),  tartarato  de  sódio  e

potássio a 2,5% (p/v), bicarbonato de sódio a 2,0% (p/v) e sulfato de sódio anidro a 20%

(p/v), em água deionizada] e solução de Nelson B [7,5 g de sulfato de cobre pentahidratado

em 50 mL de água desionizada e  adicionar  uma gota de ácido sulfúrico concentrado]  na

proporção de 4:1 (v/v). Em seguida, os tubos foram agitados e mantidos em banho-maria a

95°C, durante 20 min. Após esse tempo, os tubos foram resfriados em banho de gelo e foram

adicionados a cada um deles 0,5 mL da solução arsenitomolibídica [molibdato de amônio

tetraidratado  a  5%  (p/v),  ácido  sulfúrico  concentrado  a  4,2%  (v/v)  e  arsenito  de  sódio

heptaidratado a 0,6% (p/v) em água deionizada], sendo os tubos agitados vigorosamente por

aproximadamente 2 min. Em seguida, foram adicionados 3,5 mL de água desionizada, sendo
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os tubos agitados novamente.  A quantificação dos carboidratos redutores foi realizada por

meio de leituras de absorbância em 540 nm, utilizando-se o branco com etanol a 80% ao invés

do extrato e os demais componentes do meio de reação. Foi utilizada solução de D(+) glicose

anidra como padrão. Cada extrato foi dosado em triplicata e os resultados foram expressos em

mg g -1 MS. 

Os  carboidratos  não  redutores  foram  determinados  pela  diferença  entre  os

carboidratos solúveis totais e os redutores e os resultados foram expressos em mg g-1 MS.

2.4.5 Determinação de aminoácidos livres

Os teores de aminoácidos livres foram determinados de acordo com o método de

Yemm e  Cocking  (1955),  utilizando  o  mesmo extrato  empregado  para  determinação  dos

carboidratos  solúveis.  Em  tubos  de  ensaio,  foram  adicionados  0,5  mL  do  extrato

convenientemente diluído; 0,25 mL de tampão citrato a 0,2 M, pH 5,0; 0,5 mL de cianeto de

potássio a 0,2 mM em metilcelosolve a 100% (v/v); e 0,1 mL de ninhidrina a 5% (p/v) em

metilcelosolve a  100% (v/v).  Após homogeneização,  os  tubos foram mantidos  em banho-

maria a 95°C, durante 20 min. Após esse tempo, a reação foi interrompida deixando-se os

tubos em banho de gelo (aproximadamente 2°C), sendo, em seguida, adicionado aos tubos

alíquotas de 0,65 mL de etanol a 60% (v/v). A quantificação dos aminoácidos livres foi feita

pela leitura de absorbância em 570 nm, sendo o branco da reação obtido pela substituição do

extrato por água desionizada, permanecendo os demais constituintes da reação. Como padrão

foi utilizado uma solução de glicina. Cada extrato foi dosado em triplicata e os teores de

aminoácidos livres foram expressos em mg g-1 de MS.

2.4.6 Teores dos íons Na+, K+ e Cl-

Para  preparação  dos  extratos,  em  microtubos  contendo  20  mg  do  material

delipidado e liofilizado, foram adicionados 2 mL de água desionizada,  sendo as amostras

mantidas em banho-maria a 45°C por 1 h, com agitação a cada 15 min. Após este tempo, as

amostras foram centrifugadas a 5.000 x g, por 20 min, a 25ºC. O sobrenadante foi coletado,

filtrado em papel de filtro e armazenado a -20°C até posterior utilização. 

Os  teores  de  Na+ e  K+ foram  determinados  por  meio  fotometria  de  chama,

segundo Malavolta, Vitti e Oliveira (1989). Para cada extrato foram feitas duas leituras no

fotômetro  de  chama  (Micronal®,  modelo  B462).  Os  teores  de  Cl- foram  determinados
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segundo método desenvolvido por Gaines, Parker e Gascho (1984). Para isso, em tubos de

ensaio foram adicionados 1,0 mL do extrato aquoso, convenientemente diluído, e 167 μL da

mistura da reação, formada por tiocianato de mercúrio a 13,2 mM, em metanol a 100%, e

nitrato férrico a 20,2% (p/v), em água desionizada, na proporção 4:1, respectivamente. Após

agitação,  os  tubos  permaneceram  em  repouso  por  15  min,  e  os  teores  de  Cl - foram

quantificados pelas leituras de absorbância em 460 nm. Como branco da reação, foi utilizado

um tubo contendo água desionizada,  ao invés do extrato, com os demais componentes do

meio de reação. Como padrão, foi utilizada uma solução de NaCl, e cada extrato foi dosado

em duplicata. Os teores dos íons Na+, K+ e Cl- foram expressos em μmol g-1 de MS.

2.5 Atividade das enzimas do ciclo do glioxilato

2.5.1 Preparação dos extratos

Para a extração das enzimas do ciclo do glioxilato, 50 mg do mesmo material

liofilizado empregado nas análises químicas e bioquímicas foi homogeneizado em almofariz e

pistilo com 1,0 mL de tampão de extração por 4 min, à 4°C. O tampão para extração para a

enzima liase do isocitrato (E.C. 4.1.3.1) consistiu de Tris-HCl a 100 mM, pH 7,5; cloreto de

potássio (KCl) a 10 mM, cloreto de magnésio a 1 mM; EDTA dissódico a 1 mM; glicerol a

20% (v/v); ditiotreitol (DTT) a 2 mM e fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) a 1 mM. O

tampão  para  extração  da  enzima  sintase  do  malato  (E.C.2.3.3.9)  foi  idêntico  ao  descrito

acima,  exceto  pela  ausência  de  DTT.  Após  a  homogeneização,  as  amostras  foram

centrifugadas  a  12.000 x  g,  por  30  min,  a  4°C.  O sobrenadante  foi  coletado  e  utilizado

imediatamente para os ensaios enzimáticos.

2.5.2 Liase do isocitrato 

A  atividade  da  liase  do  isocitrato  (ICL  –  do  inglês,  isocitrate  lyase)  foi

determinada pelo método descrito por Dixon e Kornberg (1959), com algumas modificações.

A reação foi conduzida à temperatura ambiente (25ºC) e o meio de reação, com volume final

de 1,0 mL, foi composto por tampão HEPES a 100 mM, pH 7,5; MgCl2 a 5 mM; cloridrato de

fenilidrazina  (C6H8N2.HCl)  a  3,33  mM;  cloridrato  de  cisteína  (C3H7NO2S.HCl)  a  2  mM;

isocitrato de sódio a 1,67 mM e 100 μL do extrato bruto, sendo a reação iniciada com a adição

do isocitrato de sódio. As leituras de absorbância foram feitas no comprimento de onda de 324

nm, nos tempos inicial  e final  de reação de 30 e  90 s,  respectivamente.  Cada extrato foi
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dosado  em  duplicata  e  a  atividade  enzimática  foi  determinada  pelo  produto  formado,  o

glioxilato, e expressa em nmol min-1 mg-1 proteína, assumindo um coeficiente de extinção

molar de 1,7 x 104 M-1 cm-1 para o glioxilato de fenilidrazona (DIXON; KORNBERG, 1959).

2.5.3 Sintase do malato

A atividade  da  sintase  do  malato  (MLS  –  do  inglês,  malate  synthase)  foi

determinada de acordo com o método descrito por Hock e Beevers (1966),  com algumas

modificações. A reação foi conduzida à temperatura ambiente (25ºC), em meio de reação com

volume final de 1,0 mL, o qual foi composto por tampão imidazol-HCl a 100 mM, pH 7,1;

MgCl2 a 5 mM; ácido 2,2′-dinitro-5,5′-ditio-dibenzóico (DTNB) a 0,13 mM; acetil-CoA a 0,1

mM; glioxilato de sódio a 3,33 mM e 100 μL do extrato bruto, sendo a reação iniciada pela

adição do glioxilato de sódio.  As leituras de absorbância foram realizadas a 412 nm e as

primeira e última leituras ocorreram aos 30 s e 90 s de reação, respectivamente. Cada extrato

foi dosado em duplicata e a atividade enzimática foi determinada pelo produto formado, a

coenzima A (CoA), e  expressa em nmol min-1  mg-1 proteína, sendo usado o coeficiente de

extinção molar do complexo DTNB-CoA de 1,33 x 107 M-1 cm-1.

2.5.4 Concentração de proteínas

A concentração de proteínas solúveis nos extratos enzimáticos foi determinada de

acordo com Bradford  (1976).  Em tubos  de  ensaio,  foram adicionados 100 μL do extrato

convenientemente diluído, seguido pela adição de 1,0 mL do reagente composto por azul de

coomassie brilhante G-250 a 0,01% (p/v), etanol a 4,75% (v/v) e ácido fosfórico (H3PO4) a

8,5%. Após 15 min, foram efetuadas leituras de absorbância em 595 nm, tomando-se como

branco um tubo contendo água desionizada (ao invés do extrato) e o reagente do coomassie.

Foi  utilizada  albumina  sérica  bovina  (BSA)  como  padrão.  Cada  extrato  foi  dosado  em

duplicata  e  a  concentração  de  proteína  obtida  foi  utilizada  para  os  cálculos  de  atividade

enzimática específica. 

2.6 Delineamento experimental e análise estatística

Para os dados de germinação e crescimento inicial das plântulas, utilizou-se um

delineamento inteiramente casualizado,  com três tratamentos  (0,  50 e  100 mM de NaCl),

sendo constituídos de quatro repetições, para a análise de germinação, e cinco repetições, para

a  análise  de  crescimento  inicial.  Nas  análises  bioquímicas  e  químicas,  o  delineamento
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experimental foi o inteiramente casualizado, sob arranjo fatorial diferenciado (3 × 3) + 1,

constituído  de  três  níveis  de  estresse  salino  (0,  50  e  100  mM)  e  três  estádios  de

desenvolvimento (ED 1, ED 2 e ED 3), com uma testemunha adicional (ED 0), sendo cada

tratamento  formado  por  quatro  repetições.  Os  resultados  foram submetidos  à  análise  de

variância (ANOVA), para observar a significância das diferenças entre os tratamentos ou entre

os ED e os tratamentos. Quando a interação foi significativa, os valores das médias foram

comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A ANOVA e os testes de comparações

múltiplas foram realizados no programa Assistat (versão 7.7 beta), enquanto que os gráficos

foram confeccionados no programa SigmaPlot [versão 9.0, (SISTAT software, Inc.)].
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Germinação e medidas de crescimento das plântulas

Neste trabalho, foi avaliado o efeito de três níveis de salinidade (0, 50 e 100 mM

de NaCl) na germinação de sementes de gergelim, cv. BRS Seda. Na avaliação aos três dias

após  a  semeadura  (DAS),  a  condição  controle  (0  mM  de  NaCl)  apresentou  máxima

porcentagem de germinação, com 98,5% (Figura 2A). Sob condições de estresse com NaCl a

50  mM,  essa  porcentagem  não  foi  afetada  significativamente  com  relação  ao  controle.

Entretanto,  com 100 mM de NaCl,  a  porcentagem de germinação foi  reduzida,  atingindo

aproximadamente a metade daquela observada na condição controle (54%). A porcentagem de

germinação  aos  6 DAS  não  diferiu  daquela  na  primeira  contagem  (resultados  não

apresentados).  Esse  comportamento  pode  estar  relacionado  com  o  pequeno  tamanho  da

semente de gergelim, que possibilita uma rápida embebição e germinação, proporcionando

rápida estabilização do processo germinativo.

Uma relação inversa foi observada entre o índice de velocidade de germinação

(IVG) e  o  tempo  médio  de  germinação  (TMG),  em função  do  incremento  da  salinidade

(Figura  2B,  C).  Em  condições  salinas,  enquanto  o  IVG  mostrou-se  decrescente  com  o

aumento da salinidade, o TMG aumentou, resultados que evidenciam claramente uma redução

na velocidade de germinação causada pelo estresse salino. No maior nível de salinidade (100

mM de NaCl),  enquanto o IVG foi reduzido em 91,5%, em relação ao controle,  o TMG

aumentou 85,3% (Figura 2B, C). 

O aumento da concentração de sais no meio germinativo resulta na redução do

potencial  osmótico  e,  consequentemente,  na  redução  do  potencial  hídrico.  Portanto,  a

quantidade  de  água  disponível  interfere  não  apenas  na  porcentagem  de  sementes  que

germinam como  também na  cinética  de  absorção  da  água  (DIAS;  BLANCO,  2010).  De

acordo  com  Fanti  e  Perez  (2004),  a  salinidade  não  somente  reduz  a  porcentagem  de

germinação, como também causa um atraso no processo germinativo, aumentando o TMG,

efeitos que se devem aos fatores osmóticos e/ou tóxicos decorrentes do excesso de sais. Ainda

segundo esses  autores,  como resultado,  há  uma limitação na  produção de energia  para  a

germinação,  o  que  altera  de  forma  negativa  o  metabolismo  da  semente.  Por  outro  lado,

Bewley  et al. (2013) afirmam que a taxa respiratória e, consequentemente, a produção de

energia, aumentam linearmente à medida que mais células da semente são hidratadas.
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Figura 2 - Porcentagem de germinação (%G, A), índice de velocidade de germinação (IVG, B) e tempo médio
de germinação (TMG, C) de sementes de gergelim, cv. BRS Seda, aos três dias após a semeadura em água
destilada (NaCl 0 mM) ou solução de NaCl a 50 e 100 mM de NaCl. Letras iguais indicam que não há diferença
significativa entre os tratamentos pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).  As barras nas colunas representam o erro
padrão.



46

Lima et al. (2009), ao analisarem a germinação de sementes de gergelim, cv. BRS

Seda, em solos com diferentes níveis de salinidade, observaram efeito severo na velocidade de

germinação das sementes em solos com CE de 4,8 e 6,8 dS.m-1, com reduções superiores a

50% na porcentagem de germinação. Todavia, neste estudo, a concentração de 50 mM, que

corresponde  a  uma  CE  de  5,67  dS  m-1,  não  resultou  em  reduções  significativas  na

porcentagem de germinação, embora tenha reduzido o IVG em cerca de 17,5%. Apesar de ser

o  mesmo  cultivar,  as  porcentagens  de  germinação  diferiram  entre  os  estudos  devido  às

diferentes condições de experimento, uma vez que neste trabalho as condições de semeadura

foram controladas, não havendo a interação com outros fatores externos. 

Existem variações  no limite  de tolerância  à salinidade entre  as  espécies,  entre

genótipos de uma mesma espécie, bem como entre diferentes estádios de desenvolvimento da

planta (SHANNON, 1997; JAFARZADEH; ALIASGHARZAD, 2007). O gergelim, cv. BRS

Seda, mostrou-se mais sensível a salinidade durante a germinação do que sementes de arroz

(Oryza sativa), que em potencial osmótico de -0,4 MPa (aproximadamente 82 mM de NaCl)

conseguiram manter  a  porcentagem de  germinação semelhante  ao  do  controle  (0  mM de

NaCl) (CAMPOS; ASSUNÇÃO, 1990). Na avaliação da tolerância à salinidade de quatro

genótipos  de  gergelim  (CNPA-G2,  INAMAR-  SM2,  ORO  9171-SM1  e  IAC  OURO),

Azevedo et al. (2003) verificaram uma redução na porcentagem de germinação de todos os

cultivares, à medida que a concentração de sal na solução aumentou (0 a 200 mM de NaCl).

Porém, os autores observaram que o limite  de tolerância  foi diferente entre  os cultivares,

sendo o IAC OURO o mais sensível, com redução no número de sementes germinadas a partir

da concentração de 100 mM de NaCl. 

A perda da germinabilidade das  sementes  em decorrência  da salinidade  já  foi

reportado por Misra e Dwivedi (2004) para os cultivares T-44 e SML-32 de Phaseolus aureus,

em que o primeiro mostrou-se mais tolerante, suportando concentrações de NaCl de até 200

mM, enquanto que o cv. SML-32 se assemelhou ao gergelim, cv. BRS Seda, estudado neste

trabalho, apresentando grande sensibilidade a concentrações de NaCl superiores a 50 mM. O

aumento da concentração de sais no meio externo também resultou na redução da capacidade

germinativa de sementes de  Ocimum basilicum  (MOUSAVI; JOUYBAN, 2012),  Solanum

lycopersicum (SHOLI, 2012), e Triticum aestivum (KOCHAK-ZADEH et al., 2013).

A salinidade afetou significativamente o crescimento das plântulas de gergelim

(Figura 3). O comprimento da raiz e da parte aérea das plântulas foi fortemente reduzido em
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função do aumento da concentração de sais no meio de crescimento. No tratamento com 50

mM  de  NaCl,  essas  reduções  foram  de  32,6  e  38,0%  para  a  raiz  e  parte  aérea,

respectivamente, quando comparadas ao controle, enquanto que na dose mais alta de sal (100

mM), tais reduções foram de 88,8 e 72,8%, respectivamente (Figura 3A). Diferentemente do

comprimento  da  raiz,  a  matéria  fresca  das  plântulas  de  gergelim  não  foi  afetada

significativamente  pela  salinidade  com NaCl  a  50  mM,  porém,  na  dose  mais  elevada,  a

matéria fresca da parte aérea foi reduzida em 46,1% e a da raiz em 47,4%, quando comparada

àquelas  do  controle  (Figura  3B).  Já  a  matéria  seca  das  plântulas  não  foi  alterada  pela

salinidade em nenhum dos órgãos estudados (Figura 3C).

O fato  de  a  matéria  seca  das  plântulas  de  gergelim não ter  sido  afetada  pela

salinidade, diferentemente do que ocorreu com a matéria fresca e o comprimento da raiz, é um

indicativo  que  a  absorção  (ou  o  conteúdo)  de  água  das  plântulas  sob estresse  salino  foi

reduzido pela presença do sal no meio de crescimento. Assim, é possível afirmar que o nível

de salinidade de 100 mM de NaCl provocou redução no conteúdo de água para mais de 40%

em  relação  ao  controle  (0  mM  de  NaCl)  em  ambas  as  partes  da  plântula.  Portanto,

concentrações  de  sal  iguais  ou  superiores  à  100  mM  de  NaCl  serão  prejudiciais  ao

desenvolvimento da plântula por comprometer o crescimento de suas partes, mesmo que não

haja interferência no ganho de biomassa. Semelhante resposta foi obtida por Keshavkant et al.

(2012), ao estudarem a germinação de sementes de Cicer arietinum em condição de estresse

salino (60 mM de NaCl), em que os autores concluíram que a inibição do alongamento da

radícula  é  mais  afetada  substancialmente  do  que  o  acúmulo  de  biomassa  nas  radícula.

Segundo Bruni e Leopold (1992)  apud Moraes e Menezes (2003), o déficit na absorção da

água reduz a turgescência celular e aumenta o conteúdo de solutos,  alterando a fisiologia

celular  e  o  sistema de  biomembranas.  Essas  mudanças  na  fisiologia  do  desenvolvimento

afetam o crescimento, o estabelecimento e a produção da espécie.

Em beterraba, o aumento da concentração de sais no meio provocou redução no

crescimento da raiz, porém os efeitos da salinidade na germinação das sementes foram menos

acentuado  (JAFARZADEH;  ALIASGHAARZAD,  2007).  Portanto,  a  etapa  de

estabelecimento da plântula se mostrou mais sensível à salinidade do que a de germinação.

Comportamento semelhante foi observado para as plântulas de gergelim, cv. BRS Seda, no

presente estudo, contudo apenas para aquelas submetidas à maior concentração de NaCl aqui 
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Figura  3 -  Comprimento (A),  massa fresca (B) e massa seca (C) da raiz  e  da parte  aérea de plântulas  de
gergelim, cv. BRS Seda, aos sete dias após a semeadura em água destilada (NaCl 0 mM,     ) ou solução de NaCl
a 50 (    ) e 100 mM (    ) de NaCl.. Letras iguais, dentro de cada órgão, indicam que não há diferenças
significativas entre os tratamentos pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). Barras nas colunas representam o erro padrão.
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avaliada.  De acordo com Tobe, Li e Omasa (2000),  é possível a planta morrer devido ao

estresse salino, mesmo que o estresse não comprometa o processo germinativo.

3.2 Análise citoquímica 

Na análise  citoquímica,  com os  corantes  empregados,  foi  possível  detectar  os

principais  componentes  estruturais  e  de  reservas  das  sementes  de  gergelim.  Por  meio  da

coloração  dos  cortes  histológicos  com o  azul  de  toluidina  (AT),  foi  possível  detectar  as

estruturas  morfológicas  que  compõem a  semente  de  gergelim,  tais  como o  tegumento,  o

endosperma e o cotilédone (Figura 4). Essa reação de coloração é conhecida por basofilia, em

que o corante tem natureza catiônica (básica) e que faz ligação com componentes de caráter

aniônico (ácido), neste caso, a pectina da parede celular (TABOGA; VILAMAIOR, 2001).

Como observado na Figura 4A, na semente quiescente, o tegumento é constituído de uma

única camada de células, envolvendo o endosperma celular e este os cotilédones foliáceos. 

As paredes celulares das células dos cotilédones e do endosperma se apresentaram

finas e com uma coloração azul, devido à ligação do corante com a pectina presente na parede

celular  (Figura  4A).  Entretanto,  as  células  do  tegumento  apresentaram  coloração  mais

arroxeada, indicando uma maior quantidade de pectina, e uma consistência delgada, sugerindo

que ele não representa uma barreira para a protrusão da raiz primária. Por outro lado, em

sementes  de  tegumento  resistente,  como  as  de  angico  (Anandenathera  colubrina),  o

tegumento se apresenta com coloração esverdeada quando corado com AT, indicando a pouca

pectina na sua constituição, o que se deve à rica deposição de lignina na parede celular de

suas células (NASCIMENTO et al., 2007).

Após  a  germinação,  sob  condições  controle  e  em  plântulas  no  ED  3,  o

desenvolvimento do embrião resultou em modificações nas células dos cotilédones, com a

formação  de  feixes  vasculares  (Figura  4B).  Além  disso,  as  células  cotiledonares  já

apresentaram uma diferenciação no sentido de se transformarem em folhas, sendo possível

identificar uma camada de células paliçádicas, que dará origem ao parênquima paliçádico da

folha  (Figura  4B).  Tais  células,  no  tecido  de  reserva  das  sementes,  também  foram

evidenciados em plântulas no ED 3 sob condições de estresse com NaCl a 50 (Figura 4C) e

100  mM (Figura  4D).   Segundo  classificação  proposta  por  Buckeridge  et  al. (2004b),  o

gergelim pode ser inserido na classe de sementes maturo-oligotróficas, as quais apresentam

embriões estruturalmente mais desenvolvidos, com cotilédones mais parecidos com folhas e

que se expandem rapidamente e logo iniciam a fotossíntese.
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Figura 4 - Seções transversais de sementes quiescentes (A) e de sementes germinadas sem a raiz e o hipocótilo,
oriundas de plântulas no estádio de desenvolvimento 3, após semeadura em em água destilada (NaCl 0 mM, B)
ou solução de NaCl a 50 (C) e 100 mM (D) de NaCl, coradas com azul de toluidina.  TG, tegumento; EN,
endosperma; CO, cotilédone;        , feixe vascular e        , camada de células paliçádicas do cotilédone. 

Entre os tratamentos, pôde-se inferir que o desenvolvimento do feixe vascular foi

comprometido pela salinidade,  sendo isto  evidenciado ao se comparar  o tamanho da área

vascular nos tratamentos com NaCl (Figuras 4C, D) com aquele do tratamento sem NaCl

(Figura 4B). No entanto, não foi possível avaliar se a concentração de NaCl a 100 mM teve

maior efeito do que a concentração de 50 mM sobre o desenvolvimento dos feixes vasculares,

uma vez que nessa idade as plântulas ainda não se apresentavam completamente maduras.

Portanto,  fazem-se  necessários  maiores  estudos  citomorfológicos  utilizando  cortes

histológicos sequenciados, a fim de acompanhar o desenvolvimento do feixe e a diferenciação

celular por um período mais prolongado. Porém, sabe-se que o efeito osmótico resultante do

estresse salino provoca modificações nas relações hídricas da célula, o que compromete o

alongamento e a divisão celular (LAUCHLI; GRATTAN, 2007), bem como o posterior efeito

tóxico dos íons pode afetar processos fisiológicos  e bioquímicos da célula  que limitam o
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desenvolvimento do embrião. Em plantas de arroz (Oryza sativa), uma resposta contínua foi

encontrada por Marcondes e Garcia (2009), em que, estudando plantas com 1 mês de idade

sujeitas ao estresse salino a 170 mM de NaCl, observou-se uma possível maturação precoce

dos vasos condutores.  Segundo eles,  isto pode estar  relacionado com o favorecimento do

desenvolvimento  da  planta  em condição  de  estresse,  envolvendo  o  desbalanço  hormonal

decorrente do estresse,  que deve induzir as vias de transdução de sinal e levar à ativação

precoce de genes envolvidos na diferenciação celular. 

Os corpos proteicos  foram detectados por  meio da coloração com ponceau de

xilidina  (XP),  numa  reação  conhecida  como  acidofilia,  a  qual  é  mediada  por  ligações

eletrostáticas entre o corante ácido (com carga negativa) e os grupos básicos (com cargas

positivas)  como,  por  exemplo,  os  grupos  amino  protonados  das  proteínas  (TABOGA;

VILAMAIOR,  2001).  Como resultado,  tanto  nos  cotilédones,  quanto  no  endosperma,  foi

observada a presença desses corpos contendo as proteínas de reserva (Figura 5). Na semente

quiescente, os corpos proteicos se apresentaram de tamanhos variados e distribuídos ao longo

de  todo  o  espaço  intracelular  (Figura  5A).  A presença  de  corpos  proteicos  globulares,

intensamente corados com XP, também foi constatada em células cotiledonares de Moringa

oleifera  (GALLÃO  et  al.,  2006),  Carthamus  tinctorius (ABUD  et  al.,  2010)  e  Sorghum

bicolor  (OLIVEIRA  et  al.,  2011a).  As  proteínas  de  reserva  são  fundamentais  para  o

fornecimento  de  nitrogênio  para  o  desenvolvimento  do  embrião  (BUCKERIDGE  et  al.,

2004b).

Os corpos proteicos, quando analisados nas estruturas de reserva das plântulas no

ED 3 crescendo sob condições controle (ausência de NaCl) apresentaram-se aglomerados e

em quantidade menor que a presente na semente quiescente, principalmente nas células do

endosperma (Figura 4B). Este resultado foi semelhante ao observado em sementes de Cereus

jamacaru,  em que  a  análise  citoquímica  revelou  a  redução  e  fusão  dos  corpos  protéicos

durante a germinação (ALENCAR et al., 2012). Em condições de salinidade (50 e 100 mM de

NaCl)  também  foi  possível  observar  a  mobilização  das  proteínas  de  reserva  através  da

redução da quantidade dos corpos proteicos, bem como do surgimento de aglomerados no

interior  das  células  (Figura  5C,  D).  Dessa  forma,  através  da  análise  citoquímica  não  foi

possível avaliar um efeito inibitório ou de retardo da mobilização das proteínas, uma vez que

o método é mais indicado para análises qualitativas do que quantitativas. 
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Figura 5 - Seções transversais de sementes quiescentes (A) e de sementes germinadas sem a raiz e o hipocótilo,
oriundas de plântulas no estádio de desenvolvimento 3, após semeadura em em água destilada (NaCl 0 mM, B)
ou solução de NaCl a 50 (C) e 100 mM (D) de  NaCl, coradas com ponceau de xilidine.  TG, tegumento; EN,
endosperma; CO, cotilédone;       , corpos proteicos aglomerados. 

Através da reação do PAS, detectaram-se os polissacarídeos neutros (Figura 6).

Isso foi possível por meio da ligação covalente do reativo de Schiff aos grupos aldeídos na

estrutura dos carboidratos, os quais são formados a partir da oxidação das ligações C-C da

sequência  1-2  glicol  pelo  ácido  periódico  (TABOGA;  VILAMAIOR,  2001).  Na  semente

quiescente, não foram detectados carboidratos no interior das células (por exemplo, amido),

indicando que os polissacarídeos de reserva de parede celular (PRPC) são predominantes nas

sementes de gergelim (Figura 6A).

Os PRPC são compostos inertes e de solubilidade variável, que apresentam alto

grau de compactação e baixa reatividade (BUCKERIDGE et al., 2000). Segundo Buckeridge

et al. (2000), o principal PRPC nas sementes de gergelim é o manano, que, além de ser fonte
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de reserva, confere dureza às sementes, podendo atuar como proteção para o embrião contra

danos mecânicos. Esse reforço no sistema de proteção é importante, uma vez que a espessura

do tegumento das sementes de gergelim é pequena, o qual é formado por apenas uma camada

de células (Figura 4A).

Figura 6 - Seções transversais de sementes quiescentes (A) e de sementes germinadas sem a raiz e o hipocótilo,
oriundas de plântulas no estádio de desenvolvimento 3, após semeadura em em água destilada (NaCl 0 mM, B)
ou solução de NaCl a 50 (C) e 100 mM (D) de NaCl, coradas com ácido periódico-Shift (PAS). Em E e F são
mostradas seções ampliadas de cotilédones de plântulas no ED 3 sob condições controle (0 mM de NaCl) e de
estresse com NaCl a 100 mM, respectivamente. FV, feixe vascular; seta, grãos de carboidratos de reserva.
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Em plântulas no ED 3, tanto sob condições controle, como de estresse com NaCl a

50 e 100 mM, foi possível observar a presença pontual de carboidratos no interior das células

cotiledonares (Figura 6B, C, D), diferentemente do que ocorreu na semente quiescente (Figura

6A). Esses compostos, armazenados na forma de grãos no interior das células dos cotilédones,

localizaram-se,  principalmente,  em  volta  dos  feixes  vasculares  em  desenvolvimento,

entretanto  houve  variação  no  tamanho,  e  na  quantidade  dos  grãos;  sendo  maiores  nos

cotilédones de plântulas sob condições controle (em ausência de NaCl), em comparação com

aqueles de plântulas do tratamento com NaCl a 100 mM (Figura 6E, F). 

Com relação à natureza desses carboidratos no interior das células cotiledonares, é

possível tratar-se de grãos de amido, contudo, o uso do corante lugol (Figura 7A, B e C) e o

emprego do plano de luz polarizada sobre as lâminas histológicas (dados não mostrados) não

permitiram confirmar  essa  suposição.  É  importante  destacar  que  a  grande  quantidade  de

corpos protéicos no interior dessas células, bem como o reduzido tamanho dos amiloplastos,

pode  dificultar  a  visualização  pontual  desses  grãos.  Quando  submetidas  ao  plano  de  luz

polarizada,  apesar  de  não  permitir  a  visualização  de  grãos  de  amido  nas  células  dos

cotilédones, as estruturas presentes no tegumento foram evidenciadas, e assemelharam-se a

cristais, contribuindo com a resistência mecânica da semente. Como também estruturas do

endosperma e células do feixe vascular apresentaram a birrefringência (brilho) (Figura 7D).

O método de coramento com lugol também não foi capaz de identificar o amido

em sementes de Moringa oleifera (GALLÃO et al., 2006) e Carthamus tinctorius (ABUD et

al., 2010), que para os autores também pode estar envolvido com a grande quantidade de

reserva  proteíca  dificultando  a  visualização.  No  entanto,  o  amido  pode  ser  sintetizado

tardiamente durante a germinação, como observado por Alencar et al. (2012) em sementes de

Cereus jamacaru no último período observado (6 dias após a embebição).

Citoquimicamente,  não  foi  possível  observar  as  reservas  lipídicas  devido  o

processamento  do  material  para  infiltração  na  resina,  que  consistiu  na  desidratação  com

clorofórmio com consequente delipidação do material.
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Figura 7 - Seções transversais dos cotilédones de sementes germinadas, no estádio de desenvolvimento 3, após
semeadura em solução de 0 mM de NaCl (A) ou em presença de NaCl a 50 (B) e 100 mM (C) coradas com
lugol. Em D é mostrada seção transversal da semente quiescente submetida ao plano de luz polarizada com TG,
tegumento; EN, endosperma e seta, células do feixe vascular.

3.3 Composição química da semente quiescente de gergelim

Os principais contituintes das sementes de gergelim, cv. BRS Seda, foram lipídeos

e proteínas, os quais se apresentaram, com base na matéria seca, nas seguintes proporções:

lipídeos, 52,7% e proteínas, 25,4%, sendo os carboidrato solúvel representando 2,79% (Figura

8). De acordo com Weiss (1983  apud  BELTRÃO et al., 2001), o gergelim é uma das mais

importantes oleaginosas cultivadas no mundo, sendo seus grãos utilizados para o consumo

humano. De uma forma geral, a semente de gergelim apresenta 49,1% de lipídeos, 18,6% de

proteínas  e  21,6%  de  carboidratos  totais  (WEISS,  1983  apud  BELTRÃO  et  al.,  2001).

Especificamente para o cultivar BRS Seda de gergelim, Queiroga et al. (2010) encontraram

nas  sementes  quiescentes  teores  de  55,5% de  lipídeos  e  20,0% de  proteínas,  não  sendo
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avaliado pelos autores a quantidade de carboidratos. Namiki (1995) reportou que a quantidade

de carboidratos é de cerca de 18 a 20%, e que apesar de elevada não se trata de amido.

Elleuch  et al. (2007) observaram que as sementes de gergelim apresentaram porcentagens

irrisórias de amido (0,84–1,33%), bem como de carboidratos solúveis (0,97-2,48%), sendo as

fibras solúveis e insolúveis a maior fração desses carboidratos. 

Figura 8 - Composição química das principais reservas da semente quiescente de gergelim, BRS Seda, expressa
como percentagem da matéria seca total da semente.

Lipídeos
(52,7%)

Proteínas 
(25,4%)

Outros constituintes
(19,1%)

Carboidratos solúveis
(2,8%)

Para sementes pequenas, como as de gergelim, com tamanho médio de 2 a 4 mm

de comprimento, o fato de a principal reserva ser de natureza lipídica pode ser vantajoso na

relação energia armazenada por volume de semente. Isso está relacionado com o estado de

redução dos  carbonos dos  ácidos  graxos que formam os triacilgliceróis,  que é maior  que

aquele nos carboidratos, daí a energia armazenada na forma de lipídeo ser maior que aquela

na forma de carboidratos, quando se comparam iguais quantidades dessas reservas (NELSON;

COX, 2011). Portanto, é uma vantagem para sementes pequenas armazenar energia e carbono

numa forma bastante compacta, como é o caso dos lipídeos, Essa relação de armazenamento

de energia/volume da semente também foi relatada em sementes de sibipiruna (Caesalpinia

peltophoroides), que, segundo Corte et al. (2006), permite o estabelecimento da plântula em

ambientes pouco iluminados, devido ao alto conteúdo energético armazenado
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3.3.1 Perfil dos ácidos graxos dos lipídeos (óleo) extraído de sementes quiescentes

A composição  média  dos  ácidos  graxos  dos  lipídeos  extraídos  de  sementes

quiescentes de gergelim, identificados por cromatografia gasosa acoplacada a espectrometria

de  massa  (GC/MS),  pode  ser  observada  na  Tabela  1.  Como  visto,  há  uma  marcante

predominância de ácidos graxos de cadeia com 18 carbonos, especialmente os insaturados

oleico,  C(18:1∆9),  e  linoleico,  C(18:2∆9,12),  os  quais  representam  59,6  e  30,4%,

respectivamente, do total de ácidos graxos. Outros ácidos graxos detectados foram palmítico,

esteárico e linolênico,  os quais  se apresentaram nas porcentagens de 2,5%, 3,2% e 4,3%,

respectivamente;  enquanto  que  os  ácidos  graxos  mirístico,  araquidônico  e  biênico  foram

encontrados em quantidades menores que 0,1% do total de ácidos graxos (Tabela 1).

Tabela  1 - Composição  de  ácidos  graxos  de  sementes  quiescentes  de  gergelim,  cv.  BRS  Seda,  como
porcentagem do total de ácidos graxos identificados.

Ácido graxo Nomenclatura Composição (%)

Mirístico C (14:0)  < 0,01

Palmítico C (16:0) 2,5

Esteárico C (18:0) 3,2

Oleico C (18:1Δ9) 59,6

Linoleico C (18:2Δ9,12) 30,3

Linolênico C (18:3Δ9,12,15) 4,3

Araquidônico C (20:4Δ5,8,11,14) < 0,1

Biênico C (22:0) < 0,01

Essa composição de ácidos graxos, com grande predominância de insaturados em

relação aos saturados, foi compatível com a observação experimental do lipídeo total extraído

das sementes ter se apresentado na forma líquida à temperatura ambiente (25ºC), podendo,

por isso, ser chamado de óleo. Como se sabe, o ponto de fusão de um triacilglicerol, que é o

principal lipídeo de reserva das sementes, depende fortemente do grau de insaturação dos

ácidos graxos (AKOK; MIN, 1998; NELSON; COX, 2011).

Outros pesquisadores, analisando a composição do óleo de gergelim, relataram a

riqueza nos ácidos graxos oleico, linoleico e palmítico (BUDOWSKI; MARKLY, 1951 apud

BELTRÃO et al., 2001). Por outro lado, resultados diferentes dos aqui encontrados também
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foram observados por outros autores estudando a composição dos ácidos graxos das sementes

de diferentes cultivares de gergelim em que o ácido linoleico mostrou-se o mais abundante,

seguido por oleico e palmítico (KANG et al., 2003; UZUN et al., 2007; HAHM et al., 2009;

LIU  et  al.,  2011).  Portanto,  a composição de ácidos  graxos dos lipídeos das sementes de

gergelim pode variar com o cultivar, tanto em relação a sua quantidade, quanto ao perfil dos

ácidos  graxos  em  sua  composição.  Essa  alta  variabilidade  na  quantidade  de  lipídeo

armazenado,  entre  os  cultivares,  pode ser  resultado  da  própria  carga  genética,  de  fatores

abióticos, do estado nutricional da planta, do tamanho e colheita das sementes e de outros

fatores que podem influenciar na expressão da característica ligada a síntese e armazenamento

dos triacilglicerídeos (FREIRE et al., 2007).

3.4 Efeitos da salinidade nas massas fresca e seca das sementes durante a germinação

Este estudo foi conduzido com plântulas em três estádios de desenvolvimento (ED

1, ED 2 e ED 3), como definido em “Material e Métodos”, tendo como referência a semente

no estado quiescente (ED 0). Na Figura 9, são apresentados os valores das massas fresca e

seca das sementes  no estado quiescente ou provenientes  de plântulas nos  diferentes  EDs,

excluindo-se, nesse caso, as massas da raiz ou da raiz + hipocótilo, dependendo do ED. Em

relação ao ED 0, a massa fresca das sementes no ED 1 aumentou 28 e 21% nos tratamentos

com  NaCl  a  0  e  50  mM,  respectivamente,  não  sendo,  contudo,  observada  diferença

significativa com relação àquela do tratamento com NaCl a 100 mM (Figura 9A). Em todos

os EDs analisados, as sementes germinadas em solução salina a 100 mM não apresentaram

aumento significativo na massa fresca, como também não diferiram significativamente em

relação àquela da semente quiescente. Para as sementes germinadas em condição controle (0

mM de NaCl),  houve uma redução da massa fresca entre ED 1 e ED 2,  seguido por um

aumento relevante em ED 3, o qual diferiu significativamente do ED 0. Enquanto que para 50

mM de NaCl a redução significativa só foi observada entre ED 2 e ED 3, no entanto sua

massa fresca não diferiu significativamente em qualquer estádio, em comparação com ED 0. 

De acordo com a Figura 9B, houve pouca variação da massa seca das sementes

entre os tratamentos em um mesmo estádio de desenvolvimento. Além disso, em relação à

semente quiescente (ED 0), as variações de massa seca só foram significativas nos ED 2 e ED

3.  Neste  último  ED,  a  massa  seca  das  sementes  foi  menor  que  aquela  das  sementes

quiescentes, bem como daquelas no ED 1, independentemente do tratamento salino (Figura

9B). 
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Figura  9 -  Massas fresca  (A) e seca  (B) de sementes  de gergelim,  cv.  BRS Seda,  quiescentes  [estádio  de
desenvolvimento (ED) 0,    ], e germinadas em água destilada [NaCl a 0 mM (    )] ou solução de NaCl a 50 (    )
e 100 mM (    ), nos estádios ED 1, ED 2 e ED 3. Letras maiúsculas iguais em um mesmo ED ou minúsculas
iguais em um mesmo tratamento não diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05). Os asteriscos indicam que
houve diferença significativa entre a semente quiescente (ED 0) e o tratamento em determinado ED (p ≤ 0,05).
As barras em cada coluna representam o erro padrão.

Para o gergelim, cv. BRS Seda, o estresse com NaCl a 100 mM resultou no menor

ganho de massa fresca, em comparação com os demais tratamentos, embora não tenha afetado

negativamente o ganho de massa seca. O efeito da salinidade no ganho de massa fresca deve

estar relacionado com a redução do gradiente de potencial hídrico entre o tecido vegetal e o

meio externo, limitando a entrada da água nos tecidos da semente (LAUCHLI; GRATTAN,

2007).  O  mesmo  efeito  osmótico  foi  reportado  para  cotilédones  de  girassol  (Helianthus

annuus), em que o ganho de massa fresca foi menor no tratamento com NaCl a 150 mM,

maior concentração de sal utilizada no experimento (ASHRAF; ZAFAR; ASHRAF, 2003). 

A redução da massa seca observada no ED 3, em relação aos ED 0 e ED 1, pode

representar a mobilização das reservas, uma vez que o início da hidratação da semente induz

aumento da taxa respiratória e síntese de ácidos nucléicos e proteínas no eixo embrionário

(BUCKERIDGE et al., 2004b; CORTE et al., 2006). Portanto, o comportamento do gergelim

foi  contrastante  com  outras  pesquisas,  nas  quais  o  aumento  da  salinidade  no  meio  de

germinação levou à redução na porcentagem de depleção das reservas, como observado em

sementes de Triticum aestivum (SOLTANI; GHOLIPOORB; ZEINALIA, 2006), Anacardium

occidentale (MARQUES et al., 2013) e Hordeum vulgare (TABATABAEI, 2014). É possível

que  o  pouco  tempo  de  estresse  a  que  as  plântulas  de  gergelim  foram  expostas

(aproximadamente 2 dias no ED 1, 3 dias no ED 2 e 4 dias no ED 3 das plântulas a 100 mM

de NaCl)  tenha contribuído para que o efeito  inibitório da salinidade na mobilização das
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reservas da semente não tenha sido bem evidenciado. É interessante ressaltar que esse fato,

também foi observado quando se estudou o efeito da salinidade no crescimento das plantas de

gergelim  submetidas  por  sete  dias  a  doses  crescente  de  NaCl  (Figura  3A).  Nesse  caso,

enquanto os comprimentos e as massas frescas da parte área e das raízes foram fortemente

reduzidos pelo NaCl a 100 mM, nada aconteceu com a massa seca desses órgãos, que não foi

significativamente afetada pelo tratamento salino.

3.5 Mobilização das reservas da semente durante a germinação e estabelecimento da 

plântula sob estresse salino

3.5.1 Lipídeos 

Os teores da principal reserva das sementes de gergelim, os lipídeos, variaram

pouco com os estádios de desenvolvimento das plântulas ou com relação aos tratamentos com

NaCl (Figura 10). 

Figura 10 - Teores de lipídeos em sementes de gergelim, cv. BRS Seda, quiescentes [estádio de desenvolvimento
(ED) 0,    ], e germinadas (sem a raiz e/ou o hipocótilo) em água destilada [NaCl a 0 mM (    )] ou solução de
NaCl a 50 (    ) e 100 mM (    ), nos estádios ED 1, ED 2 e ED 3.  Letras maiúsculas iguais em um mesmo ED ou
minúsculas iguais em um mesmo tratamento não diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05). Os asteriscos
indicam que houve diferença significativa entre a semente quiescente (ED 0) e o tratamento em determinado ED
(p  ≤  0,05).  As  barras  em  cada  coluna  representam  o  erro  padrão.

Em  plântulas  no  mesmo  ED,  só  houve  diferença  significativa  nos  teores  de

lipídeos, com relação à salinidade, naquelas do ED 3, em que o tratamento com NaCl a 50
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mM causou um decréscimo de 7,0%, quando comparado ao tratamento com NaCl a 0 M

(controle). Na condição controle, não foram observadas alterações significativas nos teores de

lipídeos em função dos estádios de desenvolvimento, indicando que, mesmo representando a

maior reserva da semente quiescente, os lipídeos parecem não ser mobilizados na germinação

ou até, pelo menos, o período pós-germinativo estudado neste trabalho (Figura 10). Pode-se

inferir que, por se tratar de uma semente com rápida germinação (TMG = 28 h, Figura 2C), o

embrião provavelmente mobilizou outras fontes de reserva para suprir a demanda inicial de

energia, deixando a mobilização dos lipídeos para o desenvolvimento posterior da plântula.

Nesse  contexto,  a  depleção  dos  lipídeos  pode  ocorrer  somente  nos  estádios  de

desenvolvimento e estabelecimento da plântula,  ao invés de iniciar durante a germinação,

como já foi relatado para sementes de Ricinus communis (MUTO; BEEVERS, 1974) e Zea

mays (LIN; WIMER; HUANG, 1983).

O curto intervalo de tempo entre as coletas nos diversos EDs também pode ser um

fator que impossibilitou a visualização de variações significativas nos teores de lipídeos na

condição controle (0 mM de NaCl). No entanto, já foi relatado para gergelim, em outro estudo

com cultivar distinto do utilizado nesse trabalho, que a rápida germinação é acompanhada

pela redução dos  lipídeos  de  forma gradativa  (HAHM; PARK; LO, 2009).  Entretanto,  as

condições utilizadas pelos autores foram distintas das utilizadas aqui,  sendo a germinação

realizada em completo escuro e à temperatura de 35°C, o que pode interferir no processo de

mobilização dessa reserva, pois, no presente experimento, a germinação ocorreu numa menor

temperatura  (25ºC),  podendo  isso  resultar  em uma  provável  catabolização  mais  lenta  da

reserva lipídica.

Embora  não  tenha  sido  observada  a  mobilização  das  reservas  lipídicas  em

condições controle,  no ED 1 dos tratamentos com NaCl a 50 e 100 mM observou-se um

aumento significativo na quantidade de lipídeos em relação àquele da semente quiescente

(Figura 10). Apenas para os tratamentos a 50 e 100 mM de NaCl foi observado diferenças

relevantes entre os EDs, com redução significativas nos teores de lipídeos entre os três EDs

para 50 mM de NaCl, enquanto que somente foi observado redução significativa a 100 mM de

NaCl entre os ED 2 e ED 3. Essa mobilização observada nos dois tratamentos com presença

de sal ocorre, visto que, nas plântulas do ED 3, nos tratamentos com NaCl a 50 e 100 mM, os

cotilédones e o hipocótilo já apresentavam início de pigmentação esverdeada (resultado não

apresentado),  indicando  que  nessa  fase  os  cotilédones  estavam  sendo  transformados  de

tecidos de reserva para fotossintetizantes. Portanto, a depleção dos lipídeos nos tratamentos
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com médio e alto nível de sal indica que pode estar acontecendo uma maior demanda por

esqueleto  carbônico  para  suprir  a  respiração  e  a  biossíntese  nesse  tecido  em  fase  de

transformação (EASTMOND; GRAHAM, 2001).

3.5.1.1 Alterações na composição de ácidos graxos

Apesar das poucas mudanças no conteúdo de lipídeos totais das sementes, houve

alterações significativas na composição dos ácidos graxos. Na Figura 11 são apresentados,

individualmente,  os  principais  ácidos  graxos  detectados  nas  sementes  quiescentes  ou

germinadas  e  suas  composições  nos  diferentes  ED e tratamentos.  Sob condições  controle

(NaCl a 0 M), o ácido palmítico apresentou maior teor no ED 3, o qual foi significativamente

maior que aquele da semente quiescente (ED 0) (Figura 11A). 

No tratamento com NaCl a 50 mM, o teor desse ácido graxo não variou entre os

diversos EDs e não diferiu daquele da semente quiescente. Por outro lado, no tratamento de

NaCl a 100 mM, independentemente do ED, os teores do ácido palmítico foram inferiores

àquele  do  tratamento  controle  (NaCl  a  0  M),  bem  como  esses  valores  foram

significativamente inferiores aos da semente quiescente (ED 0). De forma contrária, os teores

de ácido oleico foram maiores na maior dose de NaCl, independentemente do ED, porém só

foi significativamente maior que aquele do ED 0 nas sementes germinadas de plântulas do ED

1 (Figura 11B). Já os ácidos graxos linoleico (Figura 11C), linolênico (Figura 11D) e esteárico

(Figura 11E), de forma semelhante ao palmítico (Figura 11A), apresentaram, de modo geral,

teores mais baixos na mais alta dose de NaCl (100 mM). Além disso, esses ácidos graxos

aumentaram, de modo geral,  seus teores com o estádio de desenvolvimento,  apresentando

valores máximos no ED 3. O conteúdo de ácido araquidônico é quase irrelevante na semente

quiescente em comparação com os anteriormente citados, no entanto, durante a germinação e

o  desenvolvimento  da  plântula,  suas  proporções  foram  significativamente  superiores  às

encontradas  na  semente  quiescente,  para  todos  os  tratamentos,  tendo  sido  observados  os

maiores  valores  nas  sementes  germinadas  no  ED  3  (Figura  10F).  A  avaliação  do

comportamento desse ácido graxo, como dos outros que apresentam concentrações irrisórias,

é limitada pela técnica de esterificação, uma vez que a capacidade de completa transformação

em metil ésteres dos variados ácidos graxos que compõem um óleo vai depender da “força”

do agente esterificante (MILINSK et al., 2011). 

Em sementes de linho (Linum usitatissimum L.) germinadas em condições salinas,

Sebei  et al. (2007) observaram aumento nos teores de ácido linolênico e redução nos dos
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demais ácidos graxos (oleico, linoleico, esteárico e palmítico). Por outro lado, Kayani, Navqi

e Ting (1990), trabalhando com sementes de jojoba (Simmondsia chinensis), observaram que

a salinidade induziu modificações na composição de ácidos graxos, com aumento no teor de

ácido esteárico, redução no de ácido oleico e ausência de efeito no teor de ácido palmítico.

Figura  11 -  Teores dos ácidos graxos palmítico (A), oleico (B), linoleico (C), linolênico (D), esteárico (E) e
araquidônico (F) em sementes de gergelim, cv. BRS Seda, quiescentes [estádio de desenvolvimento (ED) 0,     ],
e germinadas (sem a raiz e/ou o hipocótilo) em água destilada [NaCl a 0 mM (    )] ou solução de NaCl a 50  (    )
e 100 mM (    ), nos estádios ED 1, ED 2 e ED 3. Letras maiúsculas iguais em um mesmo ED ou minúsculas
iguais em um mesmo tratamento não diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05). Os asteriscos indicam que
houve diferença significativa entre a semente quiescente (ED 0) e o tratamento em determinado ED (p ≤ 0,05).
As barras em cada coluna representam o erro padrão.
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Ainda segundo esses autores, essas modificações podem estar relacionadas com

um efeito indireto da salinidade sobre a mobilização dos lipídeos. É difícil a comparação dos

resultados encontrados para o gergelim com os obtidos por outros autores, cujos experimentos

foram conduzidos em função do tempo de estresse e não com plântulas em diferentes estádios

de desenvolvimento. Contudo, os resultados aqui observados tornam-se relevantes, uma vez

que não há trabalhos na literatura mostrando as modificações no perfil dos ácidos graxos de

sementes de gergelim germinadas sob condições salinas.

Em plantas, a modificação no perfil dos ácidos graxos já é mais explorada devido

sua relação com a composição lipídica da membrana celular, a qual interfere na sua fluidez.

Para raízes de coentro (Coriandrum sativum L.), a salinidade provocou aumento no conteúdo

de ácido linoleico e redução nos ácidos oleico e palmítico, resultando em redução da relação

oleico/linoleico com o aumento da salinidade (NEFFATI; MARZOUK, 2009).  Segundo esses

autores, a alteração dessa relação está relacionada com a alta atividade da enzima dessaturase

do oleato, que é responsável pela dessaturação do oleato para linoleato. A maior quantidade de

ácidos  graxos  insaturados,  nas  raízes,  é  uma característica  comum de plantas  estressadas

(MANSOUR et al., 2002; NEFFATI; MARZOUK, 2009).

3.5.2 Proteína total

Neste estudo, as proteínas totais, de modo geral, não sofreram grandes alterações

em  seu  conteúdo,  tanto  em  função  dos  tratamentos  salinos,  quanto  do  estádio  de

desenvolvimento da plântula de gergelim (Figura 12). Não houve diferença significativa entre

os teores de proteínas totais da semente quiescente daquelas oriundas de qualquer um dos

tratamentos nos diversos EDs. A única diferença estatística observada, com relação ao efeito

do estresse salino, foi observada nas plântulas do ED 1, em que o tratamento com NaCl a 100

mM reduziu em 16,9% o conteúdo de proteínas, em comparação com o tratamento controle

(NaCl a 0 M). 

Apesar  das  alterações  pouco significativas  no  conteúdo  de  proteínas  totais  ao

longo da germinação e do desenvolvimento da plântula, a análise citoquímica mostrou que

mesmo  em  condições  de  salinidade,  a  mobilização  das  proteínas  ocorre,  podendo  ser

verificada através da redução dos corpos proteicos nos ED 3 de ambos os tratamentos salinos,

quando comparados com a semente quiescente, principalmente quando se observa os corpos

proteicos localizados nas células do endosperma (Figura 5A, C, D). Entretanto, esse dado só
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tem valor qualitativo, não sendo possível verificar com precisão o efeito das diferentes doses

de  sal  na  velocidade  e  na  taxa  de degradação das  proteínas  de  reserva.  Na literatura  foi

reportado  efeito  inibitório  da  salinidade  na  mobilização  das  proteínas  cotiledonares  em

cajueiro  anão  precoce,  principalmente  em  plântulas  crescidas  a  12,0  e  18,0  dS.m-1

(MARQUES et al., 2013).

Figura  12 -  Teores  de  proteínas  totais  em  sementes  de  gergelim,  cv.  BRS  Seda,  quiescentes  [estádio  de
desenvolvimento (ED) 0,    ] e germinadas (sem a raiz e/ou o hipocótilo) em água destilada [NaCl a 0 mM (    )]
ou solução de NaCl a 50 (    ) e 100 mM (    ), nos estádios ED 1, ED 2 e ED 3 Letras maiúsculas iguais em um
mesmo ED ou minúsculas iguais em um mesmo tratamento não diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05).
Os asteriscos indicam que houve diferença significativa entre a semente quiescente (ED 0) e o tratamento em
determinado ED (p ≤ 0,05). As barras em cada coluna representam o erro padrão.

3.5.2.1 Alterações nos teores de aminoácidos livres

Em  relação  aos  teores  de  aminoácidos  livres,  foi  observado  que  os  valores

aumentaram ao longo dos EDs em todos os tratamentos, e que eles foram significativamente

superiores àqueles da semente quiescente (Figura 13). No ED 1, os teores de aminoácidos

aumentaram com o aumento da salinidade. No entanto, isso não foi observado nas sementes

de plântulas do ED 3, em que não houve qualquer diferença significativa entre os tratamentos.

O maior valor no teor de aminoácidos livres no tratamento com NaCl a 100 mM, no ED 1, foi

concordante com o menor nível de proteína total observado nas plântulas desse mesmo ED e

no mesmo nível de sal (Figura 12). 
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Figura  13 -  Teores  de  aminoácidos  em  sementes  de  gergelim,  cv.  BRS  Seda,  quiescentes  [estádio  de
desenvolvimento (ED) 0,    ] e germinadas (sem a raiz e/ou o hipocótilo) em água destilada [NaCl a 0 mM (    )]
ou solução de NaCl a 50 (    ) e 100 mM (    ), nos estádios ED 1, ED 2 e ED 3. Letras maiúsculas iguais em um
mesmo ED ou minúsculas iguais em um mesmo tratamento não diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05).
Os asteriscos indicam que houve diferença significativa entre a semente quiescente (ED 0) e o tratamento em
determinado ED (p ≤ 0,05). As barras em cada coluna representam o erro padrão.

Sabe-se  que  a  alta  concentração  de  aminoácidos  livres  nos  cotilédones  pode

funcionar como regulador da mobilização das proteínas, semelhante à maneira que o pool de

açúcares inibe a degradação dos lipídeos, uma vez que a salinidade pode reduzir o transporte

de nitrogênio para o eixo em crescimento (VOIGT et al., 2009). Já foi reportado por Prisco e

Vieira (1976) que, em feijão-de-corda, a salinidade reduziu a degradação das proteínas, e que

esta inibição esteve mais relacionada ao efeito feedback dos produtos da hidrólise do que em

relação a atividade da protease.  Efeito semelhante também foi observado em sementes de

cajueiro anão precoce (MARQUES et al., 2013). Já em sementes de linho, as proteínas foram

mobilizadas regularmente durante o período observado, independentemente da concentração

de sal, porém o alto nível de NaCl presente no meio de crescimento resultou na aceleração da

degradação destas  proteínas,  ou seja,  nessa espécie  a  salinidade  retarda  a  mobilização de

lipídeos e acelera a de proteínas (SEBEI et al. 2007). 

 O  fato  de  os  teores  de  aminoácidos  terem  aumentado  com  o  estádio  de

desenvolvimento das plântulas é uma indicação muito forte de que a proteína de reserva das

sementes de gergelim está sendo hidrolisada. Portanto, o fato dos teores de proteínas totais

terem permanecidos inalterados em todos os EDs analisados (Figura 12) sugere que o método
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analítico empregado não foi suficiente para detectar pequenas alterações no conteúdo dessas

reservas. Em reforço a isso, os dados citológicos mostram que os corpos proteicos localizados

tanto no endosperma, quanto nos cotilédones, no ED 3, sofrem redução quando comparados

com a semente quiescente (Figura 5). 

3.5.3 Carboidratos solúveis, redutores e não redutores

Os teores de carboidratos solúveis totais, redutores e não redutores nas sementes

de gergelim, cv. BRS Seda, durante a germinação podem ser observados na Figura 13. Os

teores de açúcares solúveis totais apresentaram valores crescentes em função dos estádios de

desenvolvimento (de ED 1 a ED 3), embora no ED1, sob condições controle ou com NaCl a

50 mM, os valores  tenham sido inferiores  àqueles  da semente quiescente (ED 0) (Figura

14A). Além disso, houve acúmulo de carboidratos solúveis com o aumento da salinidade,

sendo que no tratamento com NaCl a 100 mM, de plântulas no ED 3, os teores de carboidratos

solúveis foram 41,7% maior que aquele da semente quiescente, ED 0 (Figura 14A). 

Os  carboidratos  não  redutores  representaram,  em  média,  cerca  de  92%  dos

carboidratos  solúveis  totais  e,  de  modo  geral,  apresentaram valores  inferiores  àqueles  da

semente quiescente (Figura 14B).   Ademais, independentemente   do   ED, o   maior acúmulo

de carboidratos não redutores ocorreu no tratamento com NaCl a 100 mM. Já os carboidratos

redutores, independentemente do tratamento salino, apresentaram valores maiores que aquele

da semente quiescente e, da mesma forma que os carboidratos solúveis, aumentaram com o

estádio de desenvolvimento das plântulas (Figura 14C).  

O aumento observado nos açúcares não redutores pode ser devido a conversão dos

lipídeos  em carboidratos  através  do  ciclo  do  glioxilato  e  gliconeogênese.  Marques  et  al.

(2013) reportaram para sementes de cajueiro anão-precoce (Anacardium occidentale), que a

mobilização dos lipídeos resultou no aumento do conteúdo de carboidratos não redutores, e

que teve relação com a alta atividade das enzimas liase do isocitrato e sintase do malato do

ciclo do glioxilato. Adicionalmente, o excesso de carboidratos redutores pode ser convertido

temporariamente em amido, como forma de evitar a regulação negativa da mobilização dos

lipídeos, como foi observado em germinação de Gossypium hirsutum (DOMAN et al., 1982),

Cereus jamacaru  (ALENCAR  et al.,  2012) e  Anacardium occidentale (MARQUES  et al.,

2013), sendo essa reserva utilizada durante as etapas de crescimento do embrião e expansão

dos cotilédones, ou seja, quando o embrião se torna um forte dreno.
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Figura  14 -  Teores  de carboidratos  solúveis  totais  (A),  redutores  (B) e  não redutores  (C)  em sementes  de
gergelim, cv. BRS Seda, quiescentes [estádio de desenvolvimento (ED) 0,   ] e germinadas (sem a raiz e/ou o
hipocótilo) em água destilada [NaCl a 0 mM (    )] ou solução de NaCl a 50 (    ) e 100 mM (    ), nos estádios ED
1, ED 2 e ED 3. Letras maiúsculas iguais em um mesmo ED ou minúsculas iguais em um mesmo tratamento não
diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05). Os asteriscos indicam que houve diferença significativa entre a
semente quiescente (ED 0) e o tratamento em determinado ED (p ≤ 0,05). As barras em cada coluna representam
o erro padrão.
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Nas  sementes,  os  carboidratos  solúveis  redutores  consistem principalmente  de

glicose e frutose, enquanto que os não redutores são sacarose em sua maioria (BEWLEY;

BLACK, 1994). A maior produção de açúcares redutores nos tratamentos 50 e 100 mM pode

estar  relacionados  com o  processo  de  conversão  dos  lipídeos  em carboidratos.  Contudo,

observa-se que na concentração de 100 mM, a produção de açúcares redutores é menor que a

médio nível de sal, possivelmente devido ao alto consumo desses compostos na respiração do

embrião ou na conversão em carboidratos não redutores. Em estudo realizado por Marques et

al. (2013),  a  salinidade  induziu  mudanças  no  conteúdo  de  carboidratos  não  redutores,

resultado do efeito deletério do sal na mobilização de lipídeos e amido, bem como influenciou

a redução de carboidratos redutores durante o estabelecimento de plântulas de cajueiro anão-

precoce,  devido  a  inibição  da  síntese  e  da  degradação  do  amido.  Os  autores  também

observaram que a  salinidade  alterou a  atividade  da  sintase  do  amido,  reduzindo assim o

conteúdo dessa reserva durante o estádio de emergência da plântula. 

3.5.4 Atividade das enzimas liase do isocitrato e sintase do malato

Tendo em vista que o ciclo do glioxilato é uma rota metabólica envolvida com a

mobilização  das  reservas  lipídicas  nas  sementes  oleaginosas  (NELSON;  COX,  2011),

estudaram-se os efeitos da salinidade na atividade de duas enzimas-chave desse ciclo: a liase

do isocitrato e a sintase do malato (Figura 15). 

Figura  15 -  Atividade específica das enzimas liase do isocitrato (A) e sintase do malato (B) em sementes de
gergelim, BRS Seda, quiescentes [estádio de desenvolvimento (ED) 0,   ],  e germinadas (sem a raiz e/ou o
hipocótilo) em água destilada [NaCl a 0 mM (    )] ou solução de NaCl a 50 (    ) e 100 mM (    ), nos estádios ED
1, ED 2 e ED 3. Letras maiúsculas iguais em um mesmo ED ou minúsculas iguais em um mesmo tratamento não
diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05). Os asteriscos indicam que houve diferença significativa entre a
semente quiescente (ED 0) e o tratamento em determinado ED (p ≤ 0,05). As barras em cada coluna representam
o erro padrão.



70

A  atividade  específica  da  liase  do  isocitrato  foi  muito  baixa  na  semente

quiescente,  mas  aumentou  significativamente  em todos  os  tratamentos,  a  partir  do  ED 1

(Figura 15A), embora nesse ED a atividade não tenha sido afetada significativamente pela

salinidade.  Contudo, o tratamento com NaCl a 50 e 100 mM aumentou a atividade dessa

enzima, em relação ao tratamento controle, nas plântulas dos ED 2 e ED 3. Em média, nas

plântulas do ED 2, esse aumento em ambos os tratamentos com NaCl foi de 126%, enquanto

que nas plântulas do ED 3 o tratamento com NaCl a 100 mM causou o maior aumento em

atividade dessa enzima (259,3%, em relação ao controle).

A atividade específica da sintase do malato, da mesma forma que a da liase do

isocitrato,  aumentou  à  medida  que  a  plântula  atingiu  maior  ED,  independentemente  do

tratamento (Figura 15B). No entanto, a atividade dessa enzima só foi estatisticamente superior

àquela observada na semente quiescente nas plântulas do ED 2 e ED 3. Além disso, o efeito

do estresse salino só foi significativo nas plântulas do ED 3, quando a atividade em condição

de 50 mM de NaCl foi 14,9% maior que aquela do controle (NaCl a 0 M). Assim pode-se

inferir que a salinidade só teve efeito sobre a atividade da sintase do malato no último estádio

de desenvolvimento da plântula, período em que há transformação dos cotilédones em órgãos

fotossintetizantes.

As  enzimas  do  ciclo  do  glioxilato  estão  envolvidas  na  rota  de  conversão  dos

lipídeos de reserva em carboidratos. Elas são responsáveis pela formação de succinato a partir

de acetil-CoA proveniente da β-oxidação dos ácidos graxos nos glioxissomos, os quais são

produzidos  pela  ação  das  lípases  sobre  os  triacilgliceróis  presentes  nos  corpos  lipídicos

(GRAHAM, 2008; NELSON; COX, 2011). Para o gergelim, já foi reportado que as enzimas

liase do isocitrato e sintase do malato,  que são exclusivas do ciclo do glioxilato, têm sua

atividade aumentada durante  a  germinação,  apresentando máxima atividade no oitavo dia

após a semeadura (LEE; KIM; LEE, 1964).  Também, para gergelim, foi observado que a

lipase, primeira enzima envolvida na mobilização das reservas lipídicas da semente, tem sua

atividade aumentada durante a germinação, atingindo atividade máxima com 4 dias após a

semeadura (WANASUNDARA; WANASUNDARA; SHAHIDI, 2001). No presente trabalho

não foi possível a determinação da atividade da lipase nas sementes germinadas em condições

salinas,  devido uma limitação da metodologia que utiliza palmitato de p-nitrofenila  como

substrato  da  enzima.  Durante  o  teste,  a  reação  é  interrompida  em  banho  de  gelo

(aproximadamente 2°C), o que resulta na precipitação de algum componente da reação que

ocasionalmente superestima as leituras de absorbância.
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Em  estudo  realizado  com  cajueiro  anão-precoce  (Anacardium  occidentale),

Marques et al. (2013) observou que a salinidade (solução de NaCl a 18,0 dS m-1) não alterou a

atividade das enzimas liase do isocitrato e sintase do malato, mas a atividade da lipase foi

diminuída.  Para  os  autores,  a  manutenção  da  atividade  dessas  duas  enzimas  se  deu  em

resposta à redução na atividade das enzimas do metabolismo dos carboidratos provocado pela

salinidade,  principalmente  no  estádio  de  estabelecimento  da  plântula.  Entretanto,  na

germinação de Pinus pinea, o aumento da salinidade ou dos níveis de estresse hídrico ou altas

temperaturas reduziram a atividade das enzimas do ciclo do glioxilato, principalmente devido

ao  efeito  tóxico  dos  íons,  consequentemente  comprometendo  a  mobilização  dos  lipídeos

(SIDARE; MALLAMACI; MUSCOLO, 2008). Vale ressaltar que, para plântulas de arroz sob

condições de alagamento, as atividades das enzimas do ciclo do glioxilato foram aumentadas

pela condição de estresse anaeróbico. Segundo Lu, Wu e Han (2005), o ciclo do glioxilato

funciona como uma via de manutenção do metabolismo básico para a sobrevivência da planta

na  condição  de  estresse,  além  de  servir  como  fonte  de  intermediários  para  outras  vias

metabólicas.  Deve-se  ressaltar  que  não  foram  encontrados  na  literatura  trabalhos  com

gergelim  relatando  o  efeito  da  salinidade  na  atividade  dessas  duas  enzimas  do  ciclo  do

glioxilato aqui estudadas durante a germinação, sendo esse, provavelmente, o primeiro estudo

nesse sentido.

O ciclo do glioxilato é considerado por alguns autores como não essencial para a

germinação, porém eles asseguram que sua ausência pode comprometer a sobrevivência e a

competitividade de mutantes com ausência deste ciclo (EASTMOND et al., 2000). Acredita-

se, por outro lado, que o ciclo do glioxilato, além de participar do processo de conversão de

lipídeos  em  carboidratos  solúveis,  seja  também  uma  rota  anaplerótica,  provendo

intermediários  para  outras  vias  metabólicas,  como  as  de  síntese  de  aminoácidos,  ácidos

nucleicos,  clorofila  e  outros  (EASTMOND;  GRAHAM,  2001).  A  ativação  dessa  rota

anaplerótica também pode favorecer vias metabólicas envolvidas na sobrevivência da plântula

ao estresse salino, justificando o que foi observado nos tratamentos com NaCl a 50 e 100 mM,

que  apresentaram  as  maiores  atividades  em  ambas  as  enzimas,  mostrando  que  nesses

tratamentos o ciclo do glioxilato foi ativado.

3.6 Teores dos íons sódio, cloreto e potássio

Muitas  das  alterações  fisiológicas  e  bioquímicas  em espécies  germinadas  sob

condições  salinas  devem-se  aos  efeitos  tóxicos  dos  íons,  que  podem  ser  absorvidos  e
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armazenados. Os teores dos íons Na+, K+ e Cl-, bem como a relação Na+/K+, são apresentados

na Figura 16. Como esperado, os teores de Na+  e Cl- foram superiores em todos os EDs nos

tratamentos com NaCl a 50 e 100 mM, em relação aos observados no tratamento controle

(NaCl a 0 mM), sendo os teores de ambos elevados com o aumento da salinidade (Figura

16A, B). Em relação às sementes quiescentes (ED 0), os teores de Na+ e Cl- nos tratamentos

com NaCl a 50 e 100 mM foram significativamente superiores, diferentemente do tratamento

controle (NaCl a 0 M), cujos teores desses íons não variaram (caso do Na+)  ou sofreram

pequenas reduções (caso do Cl- nos ED 1 e ED 2). Portanto, pode-se destacar que o aumento

da salinidade resultou no acúmulo dos íons cloreto e sódio nos tecidos de reserva de gergelim

durante a germinação em condições salinas, e que isso foi maior ao longo do desenvolvimento

e com o aumento do nível de salinidade. 

Figura 16 - Teores de sódio (Na+, A), cloreto (Cl-, B), potássio (K+, C) e valores da relação Na+/K+ (D) de
sementes quiescentes [estádio de desenvolvimento (ED) 0,    ] e germinadas (sem a raiz e/ou o hipocótilo) em
água destilada [NaCl a 0 mM (    )] ou solução de NaCl a 50 (    ) e 100 mM (    ), nos estádios ED 1, ED 2 e ED
3. Letras maiúsculas iguais em um mesmo ED ou minúsculas iguais em um mesmo tratamento não diferem
significativamente entre si (p ≤ 0,05). Os asteriscos indicam que houve diferença significativa entre a semente
quiescente (ED 0) e o tratamento em determinado ED (p ≤ 0,05). As barras em cada coluna representam o erro
padrão.
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Os teores de K+ não variaram significativamente com os tratamentos, exceto nas

plântulas do ED 3, em que os teores desse íon no tratamento com NaCl a 100 mM causou

redução de 14,3%, em relação àqueles do controle (Figura 16C). Os teores desse íon nas

reservas das sementes oriundas de plântulas nos ED 2 e ED 3, sob condições de salinidade (a

50 ou 100 mM), foram inferiores àquele do controle (NaCl a 0 mM) ou da semente quiescente

(ED 0). A relação Na+/K+ apresentou comportamento semelhante ao observado para os teores

de Na+, tendo aumentado com o incremento da concentração de NaCl, bem como com o ED

(Figura 16D). Portanto, essa relação foi fortemente influenciada pelos teores de sódio, que

aumentaram com a salinidade,  enquanto que os teores de potássio apresentaram pequenas

variações com a salinidade ou com os diferentes EDs. 

O aumento da concentração de sais no meio externo, além de gerar alterações no

gradiente de potencial hídrico, também resulta no desbalanço do equilíbrio iônico do meio

intracelular  (KOSOVÁ  et  al.,  2011).  Marques  (2009)  observou  que,  em  cotilédones  de

cajueiro  anão  precoce,  os  teores  dos  íons  Na+,  K+  e  Cl- reduziram  ao  longo  do

desenvolvimento devido ao transporte desses íons para o embrião juntamente com o produto

da mobilização das reservas. 

O aumento no conteúdo dos íons Na+ e Cl-, bem como a redução nos de K+, foi

observado em plântulas de sorgo (Sorghum bicolor) crescidas em solução de NaCl a 100 mM

(OLIVEIRA et al., 2011b). Isso também foi observado em Schinopsis quebracho colorado,

nas quais o conteúdo de Na+ e K+ aumentou e diminuiu, respectivamente, tanto na parte aérea,

quanto  nas  raízes  de  suas  plântulas  sob  condições  de  salinidade,  em comparação  com o

controle  (MELONI;  GULOTTA;  MARTÍNEZ,  2008).  Embora  os  teores  dos  íons  sódio,

cloreto  e  potássio,  apresentados  na Figura  15,  tenham sido  determinados nas  reservas  da

sementes,  eles  apresentaram  comportamento  semelhantes  aos  observados  pelos  autores

citados acima.

A manutenção do equilíbrio iônico na célula é fundamental para o ajustamento

osmótico, bem como para evitar a toxicidade dos íons, que prejudica a atividade enzimática e

o metabolismo (DIAS; BLANCO, 2010). Segundo Sidare, Mallamaci e Muscolo (2008), a

inibição do metabolismo dos lipídeos foi decorrente do efeito tóxico dos íons sódio e cloreto

na atividade das enzimas do ciclo do glioxilato; especificadamente o acúmulo de Cl- inibiu a

liase do isocitrato (JOHANSON  et al.,  1974  apud  SIDARE; MALLAMACI; MUSCOLO,

2008). Isto não ocorreu no presente trabalho, em que apesar do aumento da concentração de
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Cl- nos tecidos de reserva de gergelim, cv. BRS Seda, não houve inibição na atividade dessa

enzima (Figura 15A).

Para Silveira  et al. (2010), as plantas dispõem de diferentes mecanismos para o

ajustamento osmótico, como a síntese de solutos orgânicos ou seu acúmulo proveniente de

outros  tecidos,  ou  até  mesmo acúmulo  de solutos  inorgânicos,  como os  íons  salinos.  No

entanto, a manutenção de altas concentrações de K+ e baixas de Na+ no interior das células é

importante para a sobrevivência à salinidade, como na fase de desenvolvimento e crescimento

do embrião. A capacidade de manter baixa a relação  Na+/K+  pode apresentar-se como uma

característica de plantas tolerantes à salinidade, como foi observado em estudo realizado por

Guo  et  al. (2012),  com as  espécies  Thellungilla  halophila e  Arabidopsis  thaliana.  Esses

autores observaram que, apesar do aumento da concentração de Na+ ter ocorrido em ambas as

espécies  em  estudo,  a  relação  K+/Na+ foi  maior  em  Thellungilla  halophila do  que  em

Arabidopsis thaliana, que esteve relacionado com o fato de a primeira ter apresentado menor

acúmulo de Na+ com o aumento da salinidade em comparação com a  Arabidopsis thaliana,

além de o conteúdo de K+ não sofrer interferência com o aumento da salinidade.
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4 CONCLUSÕES

A germinação das sementes de gergelim, cv. BRS Seda, foi comprometida pelo

aumento da salinidade, que ocasionou redução da velocidade de germinação e inibição desse

processo,  ao  passo  que  a  etapa  de  desenvolvimento  da  plântula  foi  pouco  afetada,

especialmente a massa seca da parte aérea e da radícula.

A  análise  citoquímica  mostrou  intensas  alterações  citomorfológicas  e  nos

componentes  de  reserva  da  semente,  tanto  em  decorrência  da  salinidade,  quanto  do

desenvolvimento da plântula, contudo não se pôde estabelecer uma relação forte entre essas

observações e a quantificação das reservas por métodos analíticos. 

Os lipídeos  extraídos  das  sementes  quiescentes  ou  germinadas  de  gergelim se

apresentaram na forma de um líquido (óleo), o que se deve ao elevado teor dos ácidos graxos

insaturados oleico e linoleico (cerca de 90% do total dos ácidos graxos).

A atividade das enzimas-chave do ciclo do glioxilato aumentou gradualmente ao

longo do desenvolvimento da plântula, porém apenas a atividade da liase do isocitrato foi

influenciada pela salinidade, tendo sido aumentada, especialmente no ED 3.

O aumento da salinidade interferiu na homeostase iônica de sementes quiescentes

e germinadas de gergelim, tendo em visto que houve um acúmulo excessivo dos íons tóxicos

Na+ e Cl-, que pode ter inibido a mobilização das reservas e contribuído para a inibição do

crescimento. 
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