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RESUMO 

O objetivo principal desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação exógena do ácido 
ascórbico na redução dos danos ocasionados pelo envelhecimento e salinidade em  sementes 
de feijão-de-corda. Foram realizados três experimentos, sendo o material vegetal utilizado 
como modelo nestes experimentos sementes de feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) 
Walp.], cultivar EPACE 10, disponíveis do Banco de Germoplasma de Feijão-de-corda da 
UFC. No primeiro experimento foram feitos testes preliminares para obtenção da melhor 
metodologia de aplicação do ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda. As sementes 
foram incubadas com 0,42 e 0,85 mM de ácido ascórbico em diferentes tempos de exposição 
(4h, 8h e 24h) através de dois diferentes métodos: I - Embebição em papel germitest na placa 
de petri e II - Submersão em solução no Erlenmeyer. Após a aplicação dos tratamentos foi 
quantificado nas sementes o teor de ácido ascórbico (AsA) e posteriormente comparado com 
o teor padrão de ácido ascórbico endógeno já existente nas sementes controle (0h). Foi 
observado que em todos os tratamentos analisados o teor de AsA endógeno das sementes de 
feijão-de-corda, foi maior que o das sementes controle, que não sofreram tratamento. À 
medida que foi aumentando o tempo de exposição das sementes, houve um aumento crescente 
no teor de ácido ascórbico das sementes, com diferença estatística significativa entre os 
tempos de exposição analisados, sendo o mais eficiente o de 24 h. Houve diferença 
significativa também nas concentrações exógenas utilizadas, sendo a de 0,85 mM a mais 
eficiente. Houve diferença significativa entre os métodos aplicados somente na concentração 
de 0,85 mM. No tempo de 24 h de exposição foi verificado que, apesar do valor numérico do 
método II ser superior ao do método I, não foi constatada diferença significativa entre os 
métodos de aplicação nesse tempo Podemos então concluir a partir dos resultados 
apresentados que tanto o método de aplicação I como o II, com a concentração de 0,85 mM de 
ácido ascórbico por um período de 24 h foi à metodologia mais eficiente para a aplicação 
exógena de ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10. No segundo 
experimento, tendo já definido a metodologia de aplicação exógena, foi feita então a 
investigação do possível efeito do pré ou pós-tratamento com ácido ascórbico na atenuação 
dos efeitos danosos provocados pelo envelhecimento nas sementes de feijão-de-corda, através 
de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. As sementes foram submetidas a quatro 
tratamentos: T1 - sementes não envelhecidas e não tratadas com ácido ascórbico (AsA), 
tratamento controle (SNE); T2 - sementes envelhecidas (45ºC, 99% U.R., no escuro) e não-
tratadas com AsA (SE); T3 - as sementes, antes do envelhecimento foram submetidas a um 
pré-tratamento com 0,85 mM de AsA (SE-Pré-T); T4 - as sementes, após o envelhecimento, 
foram submetidas a um pós-tratamento com 0,85 mM de AsA (SE-Pós-T). As sementes do T4 
apresentaram massa fresca maior que as do controle (T1). Houve uma redução de quase 15% 
na germinação das sementes após o envelhecimento, evidenciado no tratamento T2. Porém, 
quando as sementes foram tratadas com a solução de ácido ascórbico após o envelhecimento 
T4 a porcentagem de germinação foi maior que o do controle (T1) em quase 13%. As 
sementes dos tratamentos T2 e T3 apresentaram um maior percentual de danos de membrana 
(35,16 e 36,82 µs cm-1g-1semente respectivamente), avaliado pelo maior vazamento de 
eletrólitos (C.E), quando comparado com o controle T1 (17,84 µs cm-1g-1semente). As 
sementes envelhecidas do tratamento T2 apresentaram um menor vigor, avaliado pelo 
vazamento de eletrólitos, que o controle T1. O T3 provocou resultados negativos nas 
sementes de feijão-de-corda, em todas as variáveis relacionadas com o vigor e a germinação. 
Entretanto, a aplicação exógena de solução de ácido ascórbico a 0,85 mM após o 
envelhecimento por 72 h nas sementes de feijão-de-corda (T4) amenizou os efeitos deletérios 
provocados pelo envelhecimento no vigor e na germinação dessas sementes. Estas melhorias 
observadas em T4 foram evidenciadas por um maior conteúdo de matéria fresca e seca, maior 



integridade de membranas, menor peroxidação de lipídios, maior porcentagem de germinação, 
porcentagem de emergência de plântulas no campo, conteúdo de ascorbato e atividade da 
peroxidase do ascorbato (APX), quando comparado com o T3. Os resultados sugerem que a 
aplicação exógena de ácido ascórbico 0,85 mM nas sementes de feijão-de-corda após o 
envelhecimento artificial (pós-tratamento), pode atenuar seus efeitos deletérios provocados 
sobre o vigor e germinação dessas sementes. Finalmente, no terceiro experimento, foi 
investigado também o efeito da aplicação exógena de ácido ascórbico na aclimatação de 
sementes envelhecidas de feijão-de-corda ao estresse salino, também através de parâmetros 
fisiológicos e bioquímicos. As sementes foram envelhecidas por 72 h em câmara de 
envelhecimento acelerado (45 ºC, 99% U.R., no escuro) e posteriormente foram semeadas em 
papel germitest embebido com: água desionizada (T2); NaCl a 100 Mm (T3);  ácido ascórbico 
a 0,85 Mm (T4); NaCl a 100 mM + Ac. Ascórbico a 0,85 mM (T5) e o tratamento controle 
consiste de sementes não envelhecidas, embebidas com água desionizada (T1). Foram feitas 
coletas em três estádios morfofisiológicos, sendo avaliadas variáveis fisiológicas relacionadas 
ao vigor. O T2 e o T3 afetaram o vigor das sementes com reduções na massa, na integridade 
das membranas e na germinação. O T4 atenuou os efeitos provocados pelo envelhecimento na 
germinação e no vigor, apresentando um maior Índice de velocidade de emergência (IVE) e 
menor tempo médio de emergência (TME) e maior teor de água. O T3 e T5 atrasaram a 
mobilização de reservas quando comparado com o T1 e T4. O T5 reduziu a massa fresca, 
aumentou o vazamento de eletrólitos e retardou a germinação com um menor IVE e maior 
TME. A aplicação de ácido ascórbico, foi capaz de atenuar os efeitos provocados pelo 
envelhecimento, más não foi capaz de atenuar os efeitos do NaCl nas sementes envelhecidas 
de feijão-de-corda. O estudo da relação entre o uso de antioxidantes naturais, com um 
possível revigoramento de sementes envelhecidas, utilizando o feijão-de-corda como modelo 
experimental, pode gerar estratégias de meios de potencializar as defesas antioxidativas e 
amenizar os efeitos de estresse em ambientes de armazenamento de sementes sob condições 
não controladas, principalmente em pequenas e médias propriedades rurais.  
 
Palavras-chave: feijão-de-corda, envelhecimento, salinidade, ácido ascórbico e tolerância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
The main objective of this study was to evaluate the effect of exogenous application of 
ascorbic acid in reducing the damage caused by aging and salinity in cowpea seeds. Three 
experiments were conducted, and the plant material used as a template in these experiments, 
seeds of cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.], cultivate EPACE 10, available from the 
Germplasm Bank of cowpea of UFC. In the first experiment, preliminary tests were made to 
obtain the best methodology for the application of ascorbic acid in cowpea seeds. The seeds 
were incubated with 0.42 and 0.85 mM ascorbic acid at different exposure times (4h, 8h and 
24h) using two different methods: (I) - Soaking in germitest paper in a petri dish and (II) - 
Drowning in solution in the Erlenmeyer. After applying the treatments were quantified in 
seeds, the ascorbic acid content and then compared to the standard content of endogenous 
ascorbic acid existing in the control seeds (0 h). It was observed that in all treatments 
examined, the endogenous AsA content of the seeds of cowpea was greater than that of 
control seeds, which have not undergone treatment. As has been increasing the exposure time 
of seeds, there was a steady increase in the ascorbic acid content of seeds, with a statistically 
significant difference between the exposure times examined, the most efficient of 24 h. There 
was a significant difference in the concentrations used exogenous, being 0.85 mM of the most 
efficient. There was no significant difference between the methods applied at a concentration 
of 0.42 mM, at a concentration of 0.85 mM. At 24 h of exposure, we observed that despite the 
numerical value of the method (II) is superior to the method (I), we found no statistically 
significant difference between application methods at that time then we can conclude from the 
results presented that both the method of application (I) or (II) with the concentration of 0.85 
mM ascorbic acid for a period of 24 h was the most efficient methodology for the application 
of exogenous ascorbic acid in cowpea seeds, cultivate EPACE 10. In the second experiment, 
as defined the methodology of exogenous application was then made to investigate the 
possible effect of pre-or post-treatment with ascorbic acid in reducing the harmful effects 
caused by aging in the cowpea seeds, through physiological and biochemists. Seeds of 
cowpea rope were placed in accelerated aging chamber (45 °C, 99% RH in the dark). The 
seeds were subjected to four treatments: (T1) and aging seeds were not treated with ascorbic 
acid (AsA), control (SNE); (T2) and non-aged seeds treated with AsA (SE); (T3) seeds Before 
aging were subjected to a pretreatment with 0.85 mM AsA (SE-Pre-T); (T4) seeds, after 
aging, were subjected to a post-treatment with 0.85 mM AsA (Post-SE-T). The seeds of T4 
showed higher fresh weight than the control (T1). There was a reduction of almost 15% seed 
germination after aging for 72 h, evidenced by the treatment (T2). However, when seeds were 
treated with ascorbic acid solution treatment (T4) the% germination was higher than in the 
control (T1) in almost 13%. Seed treatment (T2) and (T3) had a higher% of membrane 
damage (35.16 and 36.82), respectively, measured by increased electrolyte leakage (EC) when 
compared with the control (T1) (17.84). The aged seeds of treatment (T2) showed a smaller 
force, measured by electrolyte leakage, the control (T1). T3 caused negative results in the 
cowpea seeds with aging for 72 h in all variables related to the vigor and germination. 
However, exogenous application of ascorbic acid solution 0.85 mM after aging for 72 h in the 
cowpea seeds alleviated the harmful effects caused by aging vigor and germination of seeds. 
Evidenced by a higher content of fresh and dry weight, integrity of membranes, reduced lipid 
peroxidation, higher percentage germination, higher percentage of seedling emergence in the 
field, the higher content of ascorbate and APX activity increased when compared with the T3. 
The results suggest that exogenous application of 0.85 mM ascorbic acid in the cowpea seeds 
after artificial aging (after treatment), can mitigate their damaging effects on vigor and 
germination of these seeds. Finally, the third experiment, we investigated the effect of 



exogenous application of ascorbic acid in acclimation of aged seeds of cowpea to salt stress 
also through physiological and biochemical parameters. Seeds were aged for 72 h in the 
accelerated aging chamber (45 °C, 99% RH in the dark). After germitest were sown on paper 
soaked with (T2) deionized water (T3) 100 mM NaCl, (T4) and 0.85 mM ascorbic acid, (T5) 
at 100 mM NaCl + Ac. The 0.85 mM ascorbic acid and the control (T1), aging seeds with 
deionized water. Sampling was done in three stages morph physiologic, when variables 
related physiological effect. The T2 and T3 affect the vigor with mass reduction in membrane 
integrity and germination. The T4 attenuated effects caused by aging on the germination and 
vigor, presenting a higher emergence rate index (ESI) and lower mean emergence time (MET) 
and higher water content. The T3 and T5 delayed the mobilization of reserves compared with 
the T1 and T4. The T5 has reduced the fresh weight, increased electrolyte leakage and 
delayed germination with a largest ESI and smallest MET. The application of ascorbic acid, 
was able to mitigate the effects caused by aging, but was not able to mitigate the effects of 
NaCl in the aged seeds of cowpea. The study of the relationship between the use of natural 
antioxidants, with a possible revival of aged seeds, using the cowpea as a model, can generate 
media strategies to enhance antioxidative defenses and mitigating the effects of stress in 
storage environments seed under uncontrolled conditions, mainly in small and medium-sized 
farms. 

 
Key words: cowpea, aging, salinity, ascorbic acid and tolerance. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA  
 
1.1 Armazenamento, envelhecimento e perda da viabilidade de sementes 

Os problemas de armazenamento de produtos agrícolas constituem objeto de 

estudo permanente, visando prolongar ao máximo a qualidade dos produtos armazenados, 

sejam eles semente ou grão para consumo. Evitando-se perdas desnecessárias nos grãos 

armazenados é possível minorar a fome no mundo. O prejuízo anual que a economia das 

nações em desenvolvimento sofre em consequência das perdas pós-colheita é muito grande. A 

causa mais frequente de perdas no armazenamento é o ataque de insetos, fungos e roedores. 

Ocorrem ainda perdas na qualidade intrínseca, como a aparência e o sabor, no caso do feijão 

para consumo, e, quando se trata das sementes, na sua capacidade para germinar e produzir 

uma planta vigorosa e sadia (VIEIRA & YOKOYAMA, 2000).  

A característica mais marcante do envelhecimento dos seres vivos é o declínio 

funcional progressivo, incluindo a perda das respostas adaptativas ao estresse ao longo do 

tempo. A extrema complexidade desses mecanismos básicos naturais é o maior empecilho 

para entendermos o processo biológico irreversível associado ao envelhecimento. Para 

estudiosos da área, o envelhecimento é definido como um processo adaptativo, não causado 

somente por simples fatores ou processos, mas por um processo multifatorial modulado pela 

interação entre fatores genéticos da própria espécie e os fatores ambientais submetidos (YU & 

CHUNG, 2006).  

Uma das principais correntes a cerca dos estudos sobre o envelhecimento, 

consideram o estresse oxidativo como um das causas que acentuam o processo de 

envelhecimento. O termo estresse oxidativo deriva significativamente da força básica que 

elícita a oxidação pelo poder oxidante, sendo o oxigênio essencial para o metabolismo aeróbio 

dos seres vivos. Estudos mostram uma forte evidência da relação entre o aumento de 

oxidantes e alterações estruturais e funcionais, em todos os níveis, molecular, celular, 

histológico, organizacional (MCDONALD, 1999).  

Além disso, estudos recentes realizados ao nível molecular do estresse oxidativo 

mostraram uma alteração gênica durante o processo do envelhecimento, evidenciando a forte 

influência genética desse processo. Contudo, a acumulação de danos e a modulação genética 

são excelentes marcadores dos efeitos dos estresses, mas não são a causa direta do 

envelhecimento. A via mais direta para mostrar a casualidade entre o estresse oxidativo e o 

envelhecimento poderá ser a exploração do processo de envelhecimento na ausência do 
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estresse oxidativo, o que significa estar fora do oxigênio, uma prática impossível para os seres 

aeróbicos (YU & CHUNG, 2006).  

As centenas de milhões de anos de processo de evolução têm ensinado que a vida 

aeróbica envolve extremos processos adaptativos para garantir a sobrevivência no ambiente 

com o oxigênio, ou seja, a regulação da homeostase do oxigênio. Desse modo, a longevidade 

de uma espécie depende do ajuste a esse ambiente oxidativo, da habilidade adaptativa. Uma 

das estratégias de sobrevivência nesse ambiente oxidativo talvez tenha sido a produção de 

mecanismos celulares protetores com o intuito de minimizar os danos oxidativos pela 

regulação da reatividade do radical livre. Sendo assim, as bases de sobrevivência dos seres 

vivos proveram sistemas de defesa antioxidativa (YU & CHUNG, 2006).  

Os processos adaptativos aos estressores foram documentados em uma série de 

estudos, embora a exposição crônica ao estresse inicie ou acelere o envelhecimento 

fisiológico, estudos mostram uma resposta biológica bifásica. Sob condições primárias, o 

nível de estresse pode ser efetivo para induzir o organismo à adaptabilidade (YU & CHUNG, 

2006). Em 1956, Harman sugeriu que os radicais livres produzidos durante a respiração 

aeróbica causam danos oxidativos acumulativos, resultando no envelhecimento e morte. Ele 

estabeleceu a relação entre os efeitos do envelhecimento e a radiação ionizante, incluindo 

metagênese, câncer, e graves danos celulares. Harman lançou a hipótese de que a geração de 

radicais endógenos de oxigênio ocorre in vivo, como produto redox químico enzimático, 

especulando que essas enzimas estão envolvidas diretamente na utilização do oxigênio 

molecular (BECKMAN & AMES, 1998).  

A teoria do envelhecimento por radicais livres ganhou credibilidade com a 

identificação em 1969 da enzima superóxido dismutase (SOD) que forneceu a primeira 

evidência obrigatória da geração in vivo do ânion superóxido (O2
- •). O uso da SOD como uma 

ferramenta para localizar sítios subcelulares da geração de O2
- • levou ao fortalecimento da 

teoria do radical livre, isto é, que as mitocôndrias são a principal fonte de oxidantes 

endógenos. Assim, a respiração intensa, associada com a geração de radicais de oxigênio, leva 

ao envelhecimento (BECKMAN & AMES, 1998).  

O fenômeno do envelhecimento e a morte celular programada são estudados mais 

frequentemente em humanos ou em células animais. No entanto, as sementes de plantas 

superiores representam excelentes modelos para o estudo do envelhecimento, pois a perda da 

viabilidade pode ser facilmente induzida experimentalmente (KRANNER et al., 2006). As 

condições ambientais utilizadas para o armazenamento de sementes tem se constituído um 
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sério problema, principalmente em regiões tropicais úmidas. Geralmente a viabilidade das 

sementes é perdida durante períodos prolongados de armazenamento.  

Sementes ortodoxas são tolerantes a dessecação e podem ser armazenadas no 

estado seco, já as sementes recalcitrantes são extremamente sensíveis a dissecação 

(ROBERTS, 1973). Sementes ortodoxas são aquelas que podem ser armazenadas com menos 

de 10% de teor de água, mantendo sua longevidade, já as sementes recalcitrantes, não podem 

ser desidratadas para teores de água abaixo de 25-50% dependendo da espécie, pois perdem 

sua viabilidade. Portanto, o conhecimento do comportamento da semente em relação à perda 

de viabilidade é muito importante para quem vai trabalhar com armazenamento de sementes 

(VIEIRA & YOKOYAMA, 2000).  

Danos letais podem ser induzidos pelo envelhecimento artificial em sementes 

ortodoxas, e pela desidratação em sementes recalcitrantes em condições de laboratório e os 

resultados podem ser assim avaliados por testes de germinação e vigor. A dinâmica da perda 

da viabilidade no estado seco e as bases das características biofísicas têm recebido muita 

atenção. A debilidade do estado vítreo do citoplasma, combinado com hidrólises de açucares e 

o desencadeamento dos processos oxidativos, resultam em danos a lipídios, proteínas e DNA. 

Em particular os danos às macromoléculas são pontos fortes da ação ofensora do estresse 

oxidativo (KRANNER et al., 2006).  

A fragmentação do DNA em fragmentos intranucleosomal é uma indicação da 

morte celular programada. Em sementes, essa fragmentação ocorre com o aumento intensivo 

da perda da viabilidade sugerindo que a morte durante o envelhecimento da semente no baixo 

estágio de hidratação (em sementes ortodoxas) ou durante a dessecação (em sementes 

recalcitrantes) leva a um controlado padrão de morte celular programada (KRANNER et al., 

2006).  

A temperatura e a umidade do ar têm papéis fundamentais na determinação da 

longevidade das sementes durante o armazenamento. A umidade relativa alta combinada a 

uma temperatura elevada acelera o processo de deterioração de sementes (ABBA & 

LOVATO, 1999). A temperatura afeta a germinação total, a velocidade de germinação, a 

velocidade de absorção de água e as reações bioquímicas, que determinam todo o processo 

germinativo (BORGHETTI & FERREIRA, 2004).  

O padrão de envelhecimento da semente é em geral descrito em termos de 

conteúdo de água durante o armazenamento (WALTERS, 1998). Quanto maior o número de 

ciclos de hidratação-secagem ao qual as sementes são submetidas, maior será a redução da 

germinação, sendo que estes efeitos deletérios aumentam com o período de hidratação 
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(WILLIANS, 1980). Diante disso, as condições ambientais para o armazenamento de 

sementes constituem um sério problema em regiões tropicais úmidas. Especialmente nessas 

condições, a viabilidade das sementes é perdida durante períodos prolongados de 

armazenamento, pois elas se deterioram e perdem sua habilidade de germinação.  

A razão da deterioração de sementes varia entre as espécies (DHAKAL & 

PANDEY, 2001). Particularmente sementes de feijão são armazenadas na maioria das vezes 

sob condições ambientais não controladas e inadequadas (VIEIRA & YOKOYAMA, 2000). 

Embora a qualidade das sementes não possa ser melhorada durante o armazenamento, a 

preservação pode ocorrer quando as condições de conservação são favoráveis (COPELAND 

& McDONALD, 1995).  

Muitas pesquisas têm sido conduzidas em prol do conhecimento da fisiologia do 

envelhecimento e deterioração das sementes, porém ainda não existem explicações definitivas 

(McDONALD, 1999). A partir da maturidade fisiológica das sementes diversos processos 

degenerativos, físicos, fisiológicos ou bioquímicos começam a ocorrer, caracterizando a 

deterioração (Figura 1). A constituição genética parece determinar a sensibilidade das 

sementes ao processo de deterioração em um determinado ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Principais caminhos metabólicos que podem ocorrer percorridos durante a deterioração de sementes 

(Fonte: Delouche, 2002). 
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Durante o processo de deterioração de sementes ocorrem: danos genéticos; perda 

da integridade das membranas celulares; peroxidação dos lipídios de membrana; lixiviação de 

solutos; mudanças na taxa de respiração; perda da compartimentalização celular; 

modificações na atividade enzimática e síntese protéica; atraso na germinação; redução do 

vigor das plântulas; aumento na susceptibilidade ao ataque de patógenos; redução no 

potencial de armazenamento; perda do potencial germinativo e morte da semente 

(BASAVARAJAPPA et al., 1991; DELOUCHE, 2002) (Figura 2). Ou seja, não se podem 

avaliar todos os efeitos da deterioração das sementes somente pela diminuição da germinação, 

pois já ocorreu uma considerável deterioração, sem que haja necessariamente uma queda no 

poder germinativo da semente (Figura 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Sequência proposta de modificações ocorridas no desempenho de sementes durante o processo de 

deterioração (Fonte: Delouche, 2002). 
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Figura 3 – Relação entre o processo de deterioração e o poder germinativo das sementes no decorrer do tempo 

(Fonte: Delouche, 2002). 

A forma correta de estocar sementes de espécies economicamente importantes 

deve ser aquela na qual seja preservada a sua qualidade física, fisiológica e sanitária para 

posterior semeadura no campo (SILVEIRA, 1999). O armazenamento de sementes de feijão é 

feito, geralmente, em condições ambientais inadequadas, sendo a temperatura, a umidade 

relativa do ar, bem como fatores inerentes à própria semente, como o teor de água da semente, 

determinantes na longevidade das sementes (VIEIRA & YOKOYAMA, 2000).  

O teor de água das sementes exerce influência acentuada e direta na longevidade 

destas, pois estimula a atividade metabólica do embrião (MACEDO et al., 1999). As 

sementes têm natureza higroscópica e, dependendo das condições ambientais, podem ganhar 

ou perder água facilmente. Nesse processo de hidratação-desidratação, geralmente, ocorrem 

danos ao tegumento que resultam na redução na qualidade fisiológica (COPELAND & 

McDONALD, 1995). O armazenamento de sementes de feijoeiro com teor de água superior a 

13% resultará em danos provocados por mudanças no metabolismo celular, como o aumento 

da atividade enzimática e respiratória das sementes, propiciando o desenvolvimento de 

fungos, que serão favorecidos pela alta temperatura (VIEIRA & YOKOYAMA, 2000).  

Condições ambientais adversas durante o armazenamento resultam no 

envelhecimento das sementes que podem apresentar desde a redução da viabilidade até a 

completa perda do poder germinativo e vigor (BEWLEY & BLACK, 1994). Em função da 

desorganização das membranas celulares, as sementes tendem a reduzir seu vigor, o que pode 

ser verificado pelo aumento do vazamento de solutos durante o processo de embebição das 

sementes (MARCOS FILHO et al., 1990; SALINAS et al., 1998).  

Sementes de feijão-de-corda em pequenas propriedades são armazenadas em 

garrafas de vidro, em recipientes com camadas de areia fina, latas de flandres e tambores de 

zinco. Nas médias e grandes propriedades, as sementes são armazenadas em tambores de 

zinco e silos metálicos (SANTOS et al., 2003). As alternativas tecnológicas hoje disponíveis 

para uma melhor preservação das sementes baseiam-se na manutenção constante de ambientes 

refrigerados e atmosferas modificadas com a presença de gases, que atuam na redução dos 

processos metabólicos e na respiração dos grãos. Entretanto, essas condições são, na prática, 

complexas e caras, podendo sofrer com fatores do improviso, como a falta de energia ou 

vazamentos, inviabilizando muitas vezes a manutenção desses procedimentos (BRASIL, 

2009).  
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Como princípios gerais do armazenamento têm-se que: 1) o armazenamento não 

melhora a qualidade das sementes, apenas a mantêm; 2) quanto maior a temperatura e a 

umidade do armazenamento, maior será a atividade metabólica da semente e com isso mais 

rápida sua deterioração; 3) a umidade é mais importante do que a temperatura, pois a umidade 

da semente é função da umidade relativa do ar e em menor escala, da temperatura; 4) o frio 

seco é a melhor condição para o armazenamento de sementes ortodoxas; 5) sementes imaturas 

e danificadas não resistem bem ao armazenamento, enquanto as maduras e intactas 

permanecem viáveis por mais tempo; 6) o potencial de armazenamento varia com a espécie 

vegetal (FLORIANO, 2004).  

O armazenamento com umidade relativa alta e baixa temperatura é ideal para 

sementes recalcitrantes. Já as melhores condições para o armazenamento de sementes 

ortodoxas, como o feijão-de-corda são clima frio e seco. A longevidade das sementes 

armazenadas é influenciada principalmente pelos seguintes fatores: a) qualidade inicial da 

semente; b) teor de umidade da semente; c) tempo decorrido entre colheita e o 

armazenamento; d) tratamentos fitossanitários e térmicos aplicados; e) tipo de embalagem; f) 

temperatura do armazenamento; g) umidade relativa do armazenamento (FLORIANO, 2004).  

Os primeiros efeitos deletérios do armazenamento na qualidade fisiológica das 

sementes de feijão são notados pela perda do vigor. Skowronski et al. (2004), medindo o 

vigor de sementes de feijão de diversas cultivares, identificaram perdas de vigor após seis 

meses de armazenamento e observaram que alguns genótipos armazenam melhor que outros. 

Por se tratar de um cultivo de pequenos agricultores, o armazenamento do feijão na 

propriedade rural tem sido frequentemente objeto de estudos.  

Vieira et al. (2005) avaliaram a eficiência do armazenamento do feijão em tubos 

plásticos impermeáveis, construídos a partir do polietileno. Por possuírem a parede externa de 

cor branca,os fabricantes afirmam que parte dos raios solares é refletida, diminuindo assim 

seus efeitos deletérios ao produto. Os autores concluíram que o teor de umidade do feijão se 

mantém praticamente inalterado durante 90 dias de armazenamento nessas condições.  

Várias são as razões para o produtor de feijão armazenar seu produto na fazenda. 

Um levantamento efetuado por Smith & Holman (2005) nos Estados Unidos identificou como 

principais razões para estocagem de sementes na fazenda o preço baixo de venda do produto 

no momento da colheita, a necessidade de guardar aquilo que não foi possível comercializar 

no momento da colheita e os custos do armazenamento em outro local. Todos os produtores 

entrevistados foram unânimes em afirmar que o armazenamento na fazenda é necessário para 
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garantir a rentabilidade do cultivo do feijoeiro. No mesmo levantamento, compradores 

intermediários e beneficiadores de feijão expressaram a preocupação com a qualidade do 

feijão armazenado na fazenda. Existem muitas evidências de que as condições ideais de 

armazenamento do feijão para ser utilizado como semente são similares àquelas que 

proporcionam a melhor manutenção das qualidades tecnológicas do feijão para consumo.  

 

1.2 Testes para avaliação do vigor e da viabilidade de sementes 

Com o advento da agricultura moderna nas últimas décadas, o uso de sementes de 

alta qualidade fisiológica se tornou extremamente necessário. Sabe-se que o uso de sementes 

de alta qualidade fisiológica e sanitária é fundamental para a instalação e produção de uma 

cultura. A qualidade de um lote de sementes encerra atributos que determinam seu valor para 

a semeadura, sendo esses de natureza genética, física, fisiológica e sanitária (POPINIGIS, 

1985). Destaca-se, entre estes, o potencial fisiológico, que pode ser diretamente responsável 

pelo desempenho das sementes no armazenamento e no campo.  

Elegem-se como objetivos básicos da pesquisa sobre a vigor de sementes, 

tentativas para solucionar problemas como a resistência de sementes de alta qualidade às 

condições adversas de campo e, consequente, emergência de plantas e a produção. Essas 

pesquisas vêm procurando obter informações sobre o manejo dos lotes durante o 

beneficiamento e armazenamento das sementes, de modo a possibilitar a manutenção do alto 

vigor das sementes pelo maior período possível.  

Com o intuito de melhor compreender o processo de deterioração e também 

predizer o comportamento do produto no armazém, investigadores das áreas de sementes e 

tecnologia de alimentos vêm desenvolvendo testes para essa finalidade. Santos et al. (2003) 

identificaram uma alta correlação entre o teste de deterioração controlada e o teste de 

envelhecimento acelerado para sementes de feijão. Uma nova linha de pesquisa deveria 

correlacionar testes desenvolvidos para avaliar a qualidade da semente e verificar a 

possibilidade de utilizá-los para avaliar a deterioração do grão para consumo. Testes como o 

de envelhecimento acelerado e o de condutividade elétrica poderão predizer também o tempo 

de cocção do feijão armazenado e sua tendência ao escurecimento (SANTOS et al., 2003).  

A indústria de sementes frequentemente exige decisões rápidas, referentes ao 

manejo durante a colheita, recepção, processamento, armazenamento e comercialização, de 

modo que a necessidade da redução no período destinado à avaliação da qualidade fisiológica 

das sementes é considerada uma prioridade para a pesquisa. Para avaliar a qualidade 
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fisiológica das sementes, diversos testes de vigor têm sido utilizados por empresas produtoras 

de sementes, visando garantir a comercialização de sementes com um excelente padrão de 

qualidade. Esses testes de vigor servem para discriminar características relacionadas à 

deterioração e a perda da viabilidade de lotes comerciais de sementes (ARAGÃO, 2007). Os 

testes de vigor são capazes de avaliar o grau de deterioração das sementes, constituindo uma 

ferramenta importante na avaliação da qualidade fisiológica de diferentes lotes de sementes 

comerciais (DUTRA et al., 2006).  

O teste padrão de germinação (TPG) é utilizado em laboratórios para avaliar o 

potencial fisiológico das sementes. Ele deve ser conduzido em condições favoráveis de 

temperatura, umidade e luminosidade para permitir ao lote expressar seu potencial máximo de 

produzir plântulas normais. No entanto, esse teste pode ser pouco eficiente para indicar o 

desempenho no campo, onde as condições ambientais nem sempre são ideais (MARCOS 

FILHO, 1999). A maior limitação do teste de germinação segundo Hamton & Tekrony 

(1995), é sua inabilidade para detectar diferenças de qualidade entre lotes com alta 

germinação. Por este motivo, tem sido desenvolvidos testes de vigor com o objetivo de 

identificar possíveis diferenças no potencial fisiológico de lotes que apresentam porcentagem 

de germinação semelhante, fornecendo informações complementares às obtidas no teste 

padrão de germinação.  

Os testes de vigor são importantes para as tomadas de decisão no controle de 

qualidade de empresas produtoras de sementes, tendo em vista evitar o manuseio e a 

comercialização de sementes de baixa qualidade, ou fora dos padrões de qualidade 

(MARCOS FILHO, 1994). Eles têm sido bastante utilizados pelas empresas produtoras de 

sementes porque podem revelar pequenas diferenças na deterioração de sementes de lotes 

comerciais, fornecendo informações mais confiáveis.  

O teste de envelhecimento acelerado (artificial), desenvolvido e aprofundado por 

Delouche & Baskin (1973), é um desses testes de vigor, sendo indicado e bastante utilizado 

para diferentes espécies vegetais em programas de controle de qualidade de muitas empresas 

produtoras de sementes. O princípio do teste é que, lotes de sementes com alto vigor manterão 

a sua viabilidade mesmo quando submetidas, durante curto período de tempo, a condições 

adversas de temperatura e umidade relativa do ar (Figura 4). Enquanto que os lotes de 

sementes com baixo vigor, terão a sua viabilidade reduzida, possibilitando assim essa 

separação de lotes de sementes que apresentam diferentes níveis de vigor (RODO et al., 

2000).  
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O envelhecimento acelerado é eficiente para avaliar o vigor de lotes de sementes 

de feijoeiro e acompanhar a sua variação durante o período de armazenamento 

(KRZYZANOWSKI et al., 1982). Os testes de envelhecimento acelerado e de deterioração 

controlada têm como princípio a aceleração do processo de deterioração (ROSSETO & 

MARCOS FILHO, 1995). Lotes de sementes com percentuais de germinação semelhantes 

poderão apresentar diferentes níveis de deterioração (KRZYZANOWSKI & VIEIRA, 1999).  

O envelhecimento acelerado reduz a viabilidade e o vigor das sementes em muitas 

espécies de importância econômica. O fenômeno é em parte devido a peroxidação de lipídios 

induzida pelo envelhecimento que potencialmente danifica membranas de células de sementes 

(SUNG & JENG, 1994). O acúmulo de espécies reativas de oxigênio (ERO) também é 

frequentemente indicado como uma das causas da deterioração de sementes, gerando reações 

com ácidos graxos poliinsaturados, levando a peroxidação de lipídios e a destruição das 

membranas celulares (McDONALD, 1999). Além disso, o teste de envelhecimento acelerado 

as sementes mais úmidas mostram maior sensibilidade às condições de temperatura e de 

umidade relativa do ar, por apresentarem atividade metabólica intensificada sob estas 

condições de ambiente. Portanto, os efeitos do envelhecimento acelerado são mais acentuados 

em sementes com graus de umidade mais elevados (ROSSETO & MARCOS FILHO, 1995).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – (A) Câmara de envelhecimento acelerado (BOD) e (B) caixas gerbox para envelhecimento de 

sementes.  
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O teste de condutividade elétrica é também bastante utilizado como teste de vigor. 

Ele mede o vazamento de eletrólitos dos tecidos vegetais, dando uma idéia dos danos 

provocados pelo envelhecimento nas sementes (SALINAS et al., 2001). Danos letais 

induzidos artificialmente pelo teste de envelhecimento acelerado nas biomoléculas e 

estruturas celulares podem ser avaliados também pelo teste de germinação, a partir da 

porcentagem de plantas anormais. O teste padrão de germinação é o procedimento oficial para 

avaliar a capacidade das sementes em produzir plântulas normais em condições favoráveis de 

campo, mas nem sempre revela diferenças de qualidade e de desempenho entre lotes de 

sementes, que podem se manifestar no armazenamento ou mesmo no campo (CARVALHO & 

NAKAGAWA, 2000). Daí a importância de se avaliar o vigor das sementes como 

complemento ao teste de germinação. Para isso, vários procedimentos têm sido usados; dentre 

eles o teste de condutividade elétrica, usando-se a solução de embebição das sementes.  

O teste de condutividade elétrica (C.E) baseia-se no princípio de que com o 

processo de deterioração ocorre a lixiviação dos constituintes celulares das sementes 

embebidas em água devido à perda da integridade dos sistemas celulares. Assim, baixa 

condutividade significa alta qualidade da semente e alta condutividade, ou seja, maior saída 

de lixiviados da semente sugere o menor vigor desta (VIEIRA & KRZYZANOWSKI, 1999). 

A condutividade elétrica como teste de vigor é recomendado para sementes de ervilha e 

sugerido para soja (AOSA - Association of Official Seed Analysts, 2002). Marcos Filho et al. 

(1990) e Dias & Marcos Filho (1995) obtiveram distinção entre lotes de sementes de soja, 

usando-se o teste de condutividade elétrica. O teste da C.E mostrou-se eficiente também na 

distinção entre lotes de sementes de feijão-de-corda cv. Setentão e EPACE 10 (DUTRA et al., 

2006; DUTRA & TEÓFILO, 2007). 

 

1.3 O Problema da salinidade no desempenho das sementes no campo 

Sabe-se que no campo diversos fatores bióticos e abióticos podem afetar o 

desempenho das sementes, revertendo-se em possíveis perdas agrícolas, principalmente se 

essas sementes já tiverem a sua viabilidade afetada pelo armazenamento. Um desses fatores 

estressantes ocorridos em condições de campo é a salinidade do solo. Nesse contexto, as 

sementes oriundas de períodos prolongados de armazenamento em condições adversas 

perdem a sua viabilidade e quando chegam ao campo e se deparam com outros fatores de 

estresse, contribuem enormemente para o fracasso da produção agrícola mundial (VIEIRA & 

YOKOYAMA, 2000).  
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Atualmente, verifica-se um aumento no interesse da comunidade científica pelas 

respostas fisiológicas das plantas a condições de estresses ambientais, devido ao fato de 

muitos dos mecanismos utilizados ainda não serem completamente compreendidos. Uma vez 

entendidos as estratégias fisiológicas de reações aos estresses ambientais, estas poderão ser 

utilizadas como ferramentas nos programas de melhoramento vegetal, para a produção de 

plantas economicamente viáveis, que sejam tolerantes a esses estresses ambientais (BOR et 

al., 2003).  

A salinidade é um estresse abiótico que afeta a produtividade de uma grande 

variedade de culturas em todo o mundo (ASHRAF & FOOLAND, 2007; MUNNS & 

TESTER, 2008). Esse prejuízo ainda é mais expressivo nas regiões áridas e semiáridas  do 

mundo, que apresenta inúmeros contrastes ambientais (PARIDA & DAS, 2004), incluindo o 

caso do Nordeste brasileiro que possui essas condições ambientais.  

A tolerância à salinidade é um caráter poligênico com uma rede complexa de 

fatores bioquímicos, moleculares e processos fisiológicos que interagem fortemente com os 

fatores ambientais (FLOWERS, 2004; MUNNS et al., 2006). Assim, a identificação e 

caracterização das variáveis fisiológicas que servirão de marcadores eficientes para avaliar a 

tolerância à salinidade em culturas de diferentes espécies estão ainda longe de serem 

alcançados (ASHRAF & HARRIS, 2004).  

Uma das estratégias encontradas para o problema da salinidade é o aumento da 

tolerância ao sal das espécies agrícolas convencionais, apesar do baixo rendimento anual, ou o 

desenvolvimento de culturas tolerantes, através do melhoramento convencional e da 

engenharia genética (TESTER & DAVENPORT, 2003). No nordeste brasileiro, dos 

1.600.000 km2 de terra, cerca de 1.500.000 km2 são caracterizados como insuficientes em 

água, constituindo o chamado “polígono das secas” (DANTAS et al., 2002). Nessa região, a 

irrigação assume papel fundamental no progresso da agricultura. No entanto, a prática da 

irrigação aumenta as concentrações de sais na superfície do solo (DANTAS et al., 2002). 

Como prova, estima-se atualmente que no mundo, 25% dos solos irrigados estão afetados por 

diferentes níveis de salinidade (RHOADES et al., 2003). A incorporação de novas áreas 

irrigadas tende a aumentar o problema da salinização dos solos (PEREIRA et al., 1985).  

O nordeste brasileiro, além de possuir 20 a 25% da área irrigada com solos 

afetados por sais, principalmente os sódicos, a água armazenada nos lençóis freáticos, é 

predominantemente salina (HOLANDA & AMORIM, 1997). Um levantamento em 129 

açudes desta região mostrou que o NaCl era o sal mais encontrado, com a concentração de Cl- 

variando de 0 a 4.000 ppm ou 0 a 113 mM (WRIGHT, 1981). As plantas cultivadas nas 
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regiões tropicais e semiáridas estão sujeitas a condições ambientais adversas, dentre elas a 

deficiência hídrica, salinização dos solos e temperaturas extremas (PARIDA & DAS, 2004). 

O crescimento e a sobrevivência das plantas a condições de alta salinidade dependem da 

adaptação a baixos potenciais hídricos e altas concentrações de sódio. Três aspectos são 

relevantes na tolerância das plantas ao sal: (1) homeostase iônica, (2) desintoxicação e (3) 

controle do crescimento (ZHU, 2001).  

O estresse salino pode inibir o crescimento das plantas e reduzir a produtividade 

das plantas pelo déficit hídrico, a toxicidade iônica e desequilíbrio nutricional  provocado pelo 

mesmo (MUNNS, 2002). Altas concentrações de Na+ perturbam a homeostase iônica 

intracelular levando à desorganização da membrana, a atenuação da atividade metabólica, e 

efeitos secundários que causam a inibição do crescimento levando à morte celular (ASHRAF, 

2004; MANSOUR & SALAMA, 2004).  

O déficit hídrico é o principal efeito do estresse salino, devido a redução do 

potencial hídrico da solução do solo, restringindo a absorção de água pelas raízes (MUNNS et 

al., 2006). As plantas precisam manter o potencial hídrico da planta abaixo daquele do solo 

para continuar absorvendo água suficiente para a manutenção da turgescência e crescimento 

celular. Isso requer uma diminuição no potencial de solutos, quer pela absorção de solutos do 

solo ou pela síntese de solutos compatíveis metabolicamente (TESTER & DAVENPORT, 

2003).  

A salinidade afeta muitos aspectos do metabolismo, da anatomia e da estrutura 

das células vegetais (RAHMAN et al., 2000). Essas reações são consideradas como 

estratégias adaptativas das plantas para a sobrevivência em ambientes salinos. O estresse 

salino causa atraso na germinação das sementes, bem como na porcentagem final de 

germinação (ZEINALI et al., 2002). O estresse salino pode causar inúmeras mudanças no 

metabolismo das plantas. Dentre elas, a toxicidade iônica, o estresse osmótico e a produção de 

ERO, tais como o oxigênio singleto (1O2), radical superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio 

(H
2
O

2
), e radicais hidróxidos (HO•-) que são os mais proeminentes (MITTLER, 2002). A 

produção de ERO é uma das mudanças bioquimicas característica durante o estresse salino. 

Quando as plantas são submetidas à salinidade, o balanço entre a produção de ERO e a 

atividade de oxidantes é perturbado, resultando muitas vezes em um estresse oxidativo 

(JUNGKLAND, 2005).  

As ERO são altamente reativas e na ausência de alguns mecanismos de proteção 

podem modificar o metabolismo normal, ocasionando danos oxidativos nos lipídios, proteínas 
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e ácidos nucléicos (ASADA, 1999). As ERO causam também danos nas membranas celulares, 

podendo provocar a apoptose (LORETO et al., 2001). A salinidade afeta negativamente o 

crescimento das plantas e a produtividade (REDDY et al, 2004;. BAEK et al, 2005;. AMOR 

et al., 2005), principalmente devido o aumento de ERO causado pela salinidade, pode assim 

causar um estresse oxidativo resultando em danos celulares por oxidação de lipídios, proteínas 

e ácidos nucléicos (McKERSIE & LESHEM, 1994; PASTORI & FOYER, 2002; APEL & 

HIRT, 2004).  

Quanto ao estresse hídrico nas plantas induzido pela salinização, provoca 

distúrbios no metabolismo do nitrogênio, como foi evidenciado no trabalho de Younis et al. 

(2009), que indicaram que o tratamento de germinação de favas com NaCl provocou uma 

diminuição na proteína total e aumento de N-amino solúveis totais quando comparado com 

plantas não tratadas. Isto pode ser atribuído a um aumento na proteólise, interrupção da 

síntese de proteínas,  ou bem como o retardo nos processos de transaminação, que poderiam 

assim, resultar em um acúmulo de amônia (YOUNIS et al., 1993).  

Os estresses hídrico e salino são responsáveis tanto pela inibição quanto pelo 

atraso na germinação e no estabelecimento de plântulas (MAYER & POLJAKOFF-

MAYBER, 1975; BEWLEY & BLACK, 1994). O efeito da salinidade sobre o 

estabelecimento de plântulas é mais visível do que sobre a germinação das sementes 

(HASSON & POLJAKOFF- MAYBER, 1980; PRISCO, 1987). Essa inibição do crescimento 

do eixo embrionário durante o estabelecimento da plântula pela salinidade é resultado tanto do 

atraso na mobilização de reservas (PRISCO & VIEIRA, 1976; GOMES FILHO & PRISCO, 

1978; PRISCO et al., 1981; GOMES FILHO et al., 1983; PRISCO, 1987) como na 

desorganização da membrana, comprovado pelo aumento do vazamento de eletrólitos do eixo 

embrionário (PRISCO, 1987).  

O decréscimo na germinação e da emergência das plântulas, como resultado do 

aumento da concentração de NaCl no ambiente da semente, tem sido mostrado por vários 

autores (VILLAGRA, 1997; CONY & TRIONE, 1998; CHARTZOULAKIS & KLAPAKI, 

2000; MURILLO-AMADOR & TROYO-DIEGUEZ, 2000; MURILLO-AMADOR et al., 

2001). Também foi mostrado que a inibição da emergência da radícula é principalmente 

devido a uma diminuição no gradiente de potencial hídrico entre o ambiente externo e as 

sementes (ENÉAS FILHO et al. 1995). 
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1.4 A produção de espécies reativas de oxigênio, a viabilidade e o 

envelhecimento de sementes 

As espécies reativas de oxigênio (ERO), contrastando com o oxigênio 

atmosférico, são altamente tóxicas, podendo levar à destruição de biomoléculas e estruturas 

celulares ( MITTLER, 2002; ARAGÃO, 2007; CAVALCANTI et al., 2007). As ERO são 

encontradas em todos os sistemas biológicos, como produtos parciais do metabolismo 

aeróbico, sendo produzidas nas células vegetais tanto em condições metabólicas normais, 

como sob situações de estresse (BUCHANAM & BALMER, 2005).  

Em condições fisiológicas do metabolismo celular aeróbico, o O2 sofre redução 

tetravalente com aceitação de quatro elétrons, resultando na formação de H2O2. Normalmente 

a redução completa do O2 ocorre nas mitocôndrias, e a reatividade das ERO é neutralizada 

com a entrada de quatro elétrons. Durante esse processo se formam intermediários reativos, 

tais como o O2
•-, HO•- e H2O2 (FERREIRA & MATSUBARA, 2003). Em plantas as reações 

que envolvem o metabolismo normal como fotossíntese e respiração são fontes potenciais de 

ERO. Também nos peroxissomos, durante o aumento de estresse abiótico há um aumento de 

ERO durante a fotorespiração (FOYER & NOCTOR, 2005). Além disso, ocorre a produção 

durante a morte celular programada e a defesa contra patógenos. Outros estresses também 

ocasionam o aumento de ERO, tais como o estresse por seca e dessecação, estresse salino, 

choque térmico, metais pesados, radiações UV, poluentes atmosféricos, estresse mecânico e 

excesso de luz (MITTLER, 2002).  

As ERO têm sido estudadas largamente no campo da fisiologia de sementes, 

sendo particularmente ressaltado o estudo da sua relação com a perda do vigor e da 

viabilidade de sementes durante prolongado armazenamento. O acúmulo de ERO é 

frequentemente indicado como a primeira causa da deterioração de sementes, gerando reações 

com ácidos poliinsaturados, levando a peroxidação de lipídios e a destruição das membranas 

celulares (McDONALD, 1999; APEL & HIRT, 2004; FOYER & NOCTOR, 2005).  

A peroxidação de lipídios, uma consequência da reação dos lipídios que compõem 

a membrana celular, principalmente os poliinsaturados, com o O2
-, resultando em radicais 

livres e peróxidos instáveis (VIEIRA & CARVALHO, 1994; ARAGÃO, 2007), tem sido 

citado como o maior responsável pelo envelhecimento de sementes (PRIESTLEY, 1986; 

McDONALD, 1999). O radical O2
•- é uma das formas mais reativas, podendo agir como 

oxidante ou redutor, podendo oxidar enxofre, ácido ascórbico ou NADPH, além de ser capaz 

de reduzir o citocromo c e íons metálicos, afetando a atividade de metalo-proteínas. No 
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entanto, ele não consegue atravessar as membranas biológicas e é prontamente dismutado a 

H2O2 (FOYER & NOCTOR, 2005).  

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é moderadamente reativo e possui uma relativa 

longa vida celular que pode atravessar distâncias consideráveis de seu local de produção, pois 

pode difundir-se livremente através das membranas biológicas por alguns tipos de 

aquaporinas. Dessa forma a produção nos cloroplastos e mitocôndrias afeta outros 

compartimentos celulares, sendo assim, considerado também um importante sinalizador 

intracelular, tendo papel central em várias vias de sinalização, tais como a resposta 

hipersensitiva, que leva a tolerância cruzada (FOYER & NOCTOR, 2000; BIENERT et al., 

2006). Além disso, o H2O2 pode também inativar enzimas, como as do ciclo de Calvin 

(BUCHANAM & BALMER, 2005), provocar danos aos ácidos nucléicos e proteínas e iniciar 

a peroxidação de lipídios (NEILL et al., 2002).  

A deterioração das sementes durante o envelhecimento acelerado está 

intimamente relacionada com a atividade de várias enzimas removedoras de peróxidos e a 

peroxidação de lipídios. Em sementes de Ginko biloba L. houve um significável aumento da 

peroxidação de lipídios tanto no embrião quanto no endosperma durante o armazenamento 

(TOMMASI et al., 2006). Em algodão, sementes envelhecidas artificialmente a 40°C e 100% 

de umidade relativa tiveram sua germinação decrescida, suas membranas deterioradas, sendo 

estes fatos correlacionados com a acumulação de peróxidos e a diminuição na atividade de 

enzimas antioxidantes (ANURADHA et al., 2003).  

As ERO podem provocar modificações em proteínas levando à perda da função e 

aumentando a taxa de degradação das proteínas oxidadas. Proteínas severamente oxidadas 

parecem ser substratos de difícil proteólise. A incapacidade de degradar proteínas 

extensivamente oxidadas pode contribuir para o acúmulo de agregados protéicos, que ocorre, 

sobretudo durante o processo de envelhecimento. Uma importante conseqüência biológica da 

oxidação das proteínas é a oxidação posterior do DNA pelos próprios peróxidos formados. 

Eles são capazes de clivar o DNA em experimentos realizados com plasmídio. Desta forma, a 

geração inicial de peróxidos nas proteínas nucleares, tais como as histonas, pode promover 

um dano subsequente ao DNA, incluindo ligações cruzadas DNA - proteína e mutações 

(RONSEIN et al., 2006). 
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1.5 O mecanismo de resposta antioxidativa das sementes ao envelhecimento 

e a salinidade 

As plantas, como organismos sésseis, desenvolveram ao longo do curso evolutivo 

mecanismos intrínsecos de percepção de sinais externos que permitem suas respostas e 

sobrevivência às mais variadas condições ambientais (FUJITA et al., 2006). O entendimento 

destes mecanismos, pelos quais as plantas ativam suas respostas de aclimatação às novas 

condições que estão se impondo, é de fundamental importância biológica e é vital para um 

desenvolvimento continuo de um melhoramento racional para aprimorar a resistência das 

culturas aos estresses abióticos (XIONG et al., 2002).  

Em plantas a salinidade causa tanto estresse iônico como osmótico. O estresse 

iônico é devido ao aumento da concentração de íons tóxicos, tais como o Na+ e o Cl-, no meio 

intracelular. Em adição a este estresse iônico, o estresse osmótico é provocado pela 

diminuição da disponibilidade de água para a planta, devido à diminuição do potencial hídrico 

do solo. Adicionalmente, tanto o estresse iônico como o osmótico provocados pela salinidade, 

podem causar estresse oxidativo (ZHU, 2001; FLOWERS, 2004; MUNNS et al., 2006).  

Os mecanismos para a resistência da planta aos efeitos específicos da salinidade 

são basicamente de dois tipos: os que minimizem a entrada de sal para a planta; e os que 

diminuem a concentração de sal no citoplasma (ZHU, 2001; MUNNS, 2005). As espécies 

vegetais diferem extensamente na resposta ao crescimento em condições de altas 

concentrações de sais, sendo extremamente importante a caracterização de mecanismos 

fisiológicos de tolerância ao sal. Esses mecanismos servem de base na seleção e 

melhoramento de plantas à salinidade (KORYO, 2003).  

As plantas têm que reagir fisiologicamente pelo menos a quatro principais fatores 

que impedem o crescimento em ambientes salinos: (a) controle da taxa de crescimento e 

morfologia; (2) resistência ao déficit hídrico (redução do potencial hídrico); (3) regulação da 

entrada de CO2 e H2O pelos estômatos e (4) evitar a toxicidade iônica e o desequilíbrio 

nutricional (MUNNS, 1993; VOLKMAR et al., 1998; MUNNS, 2002; KORYO, 2003; 

RENGASAMY et al., 2003).  

Para sobreviver, as plantas utilizam vias e componentes comuns durante a 

resposta a vários tipos de estresses diferentes (PASTORI & FOYER, 2002). Este fenômeno, 

conhecido por “tolerância cruzada”, permite à planta se adaptar/aclimatar a uma gama de 

estresses, após a exposição a um único estresse específico (PASTORI & FOYER, 2002). Vale 

ressaltar que, aos mecanismos utilizados para responder aos estresses ambientais, sob estas 
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circunstâncias, é dado o nome de “resposta cruzada” (KNIGHT & KNIGHT, 2001). As 

respostas cruzadas ocorrem quando duas ou mais vias de sinalização, de estressores 

diferentes, convergem para um mesmo ponto, ou em vias de sinalização que interagem, 

interferindo nas respostas, uma das outras, para atingir objetivos diferentes (SINGH et al., 

2002). O pré-condicionamento de plantas a determinados fatores de estresses constitui assim 

uma excelente ferramenta para a obtenção da tolerância a outros estresses abióticos como a 

seca e a salinidade em plantas (MAIA, 2004).  

A resposta ao estresse oxidativo, decorrente de estresses abióticos, ocorre de 

maneira bifásica (ZHAO et al., 2005). A ocorrência de dois momentos distintos de explosão 

oxidativa de plantas é bem documentada para estresses abióticos (SGHERRI et al., 2007). O 

primeiro ocorre dentro de poucos minutos e é causado por mudanças no potencial redox do 

apoplasto, seguido do aumento da produção de ERO (FOYER & NOCTOR, 2005). A 

aclimatação das plantas aos estresses abióticos é frequentemente associada ao aumento dos 

níveis de ERO, tais como superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singleto 

(1O2) e radicais hidroxilas (HO•-) (MOLLER et al., 2007) (Figura 5). Contudo, os mecanismos 

de explosão oxidativa causada por estresses abióticos, no tocante aos processos bioquímicos 

de respostas ainda não estão completamente esclarecidos (APEL & HIRT, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – A produção de ERO na resposta a fatores bióticos e abióticos de estresses nas plantas (Fonte: 

adaptado de Pastori & Foyer, 2002). 

A célula vegetal e suas organelas – peroxissomos (DEL RIO et al., 2006), 

cloroplastos (ASADA, 1999), e mitocôndrias (MOLLER et al., 2007), contém diversos 
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sistemas enzimáticos e não enzimáticos para a remoção de ERO (APEL & HIRT, 2004; 

MOLLER et al., 2007) (Figura 6 e 7, Tabela 1). O sistema de defesa oxidativa enzimática das 

plantas inclui diversas enzimas antioxidantes nos diferentes compartimentos celulares. Dentre 

as principais enzimas estão a dismutase do superóxido (SOD; EC 1.15.1.1), as peroxidases do 

ascorbato (APX; EC 1.11.1.1) e de fenóis (POX; EC 1.11.1.7) e as catalases (CAT; EC 

1.11.1.6) que juntamente com outras enzimas do ciclo ascorbato-glutationa promovem a 

eliminação de ERO (CAVALCANTI et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Mecanismos enzimáticos e não enzimáticos de defesa das plantas ao estresse oxidativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Mecanismo de defesa antioxidativa das plantas 
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As APXs são consideradas as enzimas mais importantes na eliminação de H2O2 

no citosol e cloroplastos (ASAI et al., 2004). Elas utilizam o ascorbato como doador de 

elétrons especifico para reduzir H2O2 à água. As izoenzimas de APX são distribuídas em pelo 

menos quatro compartimentos celulares distintos, no estroma e tilacóides dos cloroplastos; 

ligada a membrana; nos microcorpos, incluindo glioxissomos e peroxissomos; e no citosol 

(SHIGEOKA et al., 2002; D’ARCY-LAMETA et al., 2006). Há ainda isoformas de APX e 

outras enzimas do ciclo ascorbato-glutationa na mitocôndria (CHEW et al., 2003).  

Tabela 1 – Tipos, natureza e locais de atuação de antioxidantes dentro da célula (Adaptado de Mittler, 2002) 

 

 

Danos oxidativos aos lipídios, proteínas e outros componentes celulares são 

considerados as maiores causas da deterioração de sementes armazenadas (MURTHY et al., 

2002). As sementes utilizam diversas estratégias para reverter os possíveis danos provocados 

pela deterioração em condições adversas de armazenamento, dentre elas destacam-se os 

mecanismos enzimáticos antioxidativos, como a síntese de novo ou o aumento da atividade 

das enzimas: catalase, peroxidase do ascorbato e dismutase do superóxido (MURTHY et al., 

2002).  
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Ascorbato 
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1.11.1.11) 
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(CAT – EC 
1.11.1.6) 

Peroxidase da 
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1.11.1.9) 
Peroxidases 
(POD – EC 

1.11.1.7) 
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ENZIMÁTICO 

Ácido ascórbico 
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Cloroplasto, citosol, mitocôndria, peroxissomos e 
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Cloroplasto 

•O2
- e H2O2 

H2O2 

•O2
- e H2O2 

•O2
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Entretanto, em sementes de algodão envelhecidas artificialmente, a atividade da 

APX decresceu progressivamente durante o curso do envelhecimento (GOEL et al., 2003). 

Também em amendoim, o estudo do efeito do envelhecimento acelerado na germinação de 

sementes de dois cultivares mostrou que houve inibição da germinação, do estabelecimento de 

plântulas, ocorrendo um aumento na peroxidação de lipídios e decréscimo na atividade da 

APX (SUNG & JENG, 1994).  

Existem também os protetores antioxidativos não enzimáticos como o ácido 

ascórbico (AsA), glutationa (GSH), tocoferóis, flavonóides, alcalóides, carotenóides, 

hormônios e vitaminas, que participam ativamente do controle de ERO nas células (APEL & 

HIRT, 2004). A GSH é oxidada pelas ERO formando glutationa oxidada (GSSG), enquanto o 

AsA é oxidado para monodesidroascorbato (MDA) e desidroascorbato (DHA). No ciclo 

glutationa-ascorbato mostrado na figura 8 abaixo, o GSSG, MDA e DHA podem ser 

novamente convertidos em GSH e AsA para manter as ERO em concentrações suportáveis 

pela célula (APEL & HIRT, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 8 – Ciclo do ascorbato-glutationa (Fonte; Davey et al., 2000) 

Tanto o AsA como o GSH estão presentes em diversos compartimentos celulares, 

principalmente em cloroplastos, mitocôndrias e citosol (POTTERS et al., 2002). O AsA 

participa de diversos processos celulares e, dentre esses, os mais importantes envolvem a 

proteção oxidativa (APEL & HIRT, 2004), a regulação da transição da fase G1 para S no 

ciclo celular (POTTERS et al., 2002) e o controle do crescimento pelo alongamento das 

células (PASSARDI et al., 2004). A GSH em células vegetais participa ativamente do 

metabolismo do enxofre, defesa antioxidante e remoção dos compostos xenobióticos 

(POTTERS et al., 2002).  
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A síntese de AsA ocorre nas mitocôndrias, enquanto a da GSH pode ocorrer nos 

cloroplastos ou no citosol (NOCTOR & FOYER, 1998). Enzimas do sistema antioxidativo 

das plantas, ao interagirem com formas reduzidas destes dois compostos, proporcionam 

excelentes mecanismos de eliminação de ERO (CREISSEN et al., 1999). Segundo Smirnoff 

et al. (2001) e Dipierro et al. (2005), o AsA tem sido classificado como componente chave do 

sistema antioxidativo em plantas, estando relacionado aos estresses bióticos e abióticos. A 

manutenção da concentração de AsA e GSH, em plantas submetidas a estresse, envolve a 

complexa interação entre síntese, degradação, transporte e armazenamento no interior das 

células (FOYER & NOCTOR, 2000).  

Existe uma série de outros antioxidantes não enzimáticos que participam da 

defesa contra as ERO nos sistemas biológicos, como por exemplo: a vitamina E, a ubiquinona 

e outros compostos fenólicos de origem vegetal (APEL & HIRT, 2004). Além destes, há 

vários nutrientes essenciais de origem mineral, que participam do processo antioxidante em 

associação com as enzimas, dentre eles: zinco, cobre, manganês, selênio e ferro 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). As demais moléculas antioxidantes como 

flavonóides e carotenóides, ainda são poucos exploradas na literatura e os seus papéis efetivos 

na remoção de ERO em compartimentos subcelulares ainda merecem atenção (APEL & 

HIRT, 2004)   

 

1.6 O papel do ácido ascórbico no envigoramento de sementes  

Os antioxidantes não enzimáticos, que ocorrem em altas concentrações em 

algumas plantas, tais como o acido ascórbico (AsA), têm sido bastante utilizados em pré-

tratamentos para a proteção e revigoramento de sementes, aumentando assim o seu poder 

germinativo quando essas sementes são submetidas, tanto ao envelhecimento natural, como o 

artificial (CHHETRI et al., 1993; POWELL et al., 2000). Tem sido relatado na literatura, que 

o pré-tratamento com esses antioxidantes não enzimáticos, aumenta o vigor e com isso o 

potencial de armazenamento de sementes a condições adversas de temperatura e umidade 

(BASU, 1994; MAITY et al., 2000).  

O bioquímico húngaro Albert von Szent Györgyi tinha um grande senso de 

humor. Na primeira versão de seu trabalho, relatando a descoberta de um novo açucar de seis 

carbonos de função desconhecida, nomeou esta molécula de ignose. Quando um revisor 

sugeriu mudar esse curioso nome, ele chamou de godnose (só Deus sabe). Só com o seu 

terceiro trabalho, ele mudou para um nome mais "científico", o ácido hexurônico (DE 
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TULLIO & ARRIGONI, 2003). Após a descoberta de que o ácido hexurônico tem 

propriedades antiescorbútica, ele foi então identificado, como vitamina C e, eventualmente 

após chamado de L-ácido ascórbico (AsA) (Figura 9)  por Haworth e Szent Györgyi 

(SVIRBELY & SZENT- GYÖRGYI, 1932; DAVIES et al, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Estrutura química do L-ácido ascórbico (Fonte: Davey et al., 2000). 

O L-ácido ascórbico pode ser oxidado ao radical monodesidroascorbato (MDHA), 

também conhecido por radical ascorbato livre, que in vivo pode ser reduzido pela enzima 

redutase do monodesidroascorbato (MDHAR, EC: 1.6.5.4) ou por reações de transferência de 

elétrons. Duas moléculas de MDHA podem espontaneamente produzir L-ácido ascórbico e 

desidroascorbato (DHA). O DHA é instável e pode sofrer uma hidrólise irreversível para 

ácido 2,3-dicetogulônico em solução aquosa (DAVEY et al., 2000) (Figura 10).   

 
Figura 10 – Mecanismo de oxidação do L-ascorbato (MDHA = monodeidroascorbato, DHA = deidroascorbato) 

(Fonte: Davey et al., 2000). 
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O AsA (vitamina C) é um dos mais importantes antioxidantes abundantemente 

encontrando em plantas. Geralmente, sua concentração é mais alta nas folhas do que em 

outras partes da planta, sendo de 5 a 10 vezes maior que a da glutationa (SMIRNOFF, 2000; 

SMIRNOFF, 2005). O AsA é hidrossolúvel e age contra os radicais livres como o oxigênio 

singleto, superóxido e peróxido de hidrogênio. O AsA é necessário in vivo também como 

cofator enzimático, sendo uma das mais impressionantes propriedades química do ascorbato, 

a sua habilidade para agir como agente redutor (doador de elétrons), participando ainda da 

regeneração da forma reduzida e antioxidante da vitamina E (DAVEY et al., 2000; 

SMIRNOFF, 2000; GRIFFITHS & LUNEC, 2001; DE TULLIO & ARRIGONI, 2003).  

O tratamento prévio das sementes com antioxidantes como o AsA tem aumentado 

o vigor e prolongado a armazenabilidade das sementes pela remoção dos “radicais livres”. 

Sementes pré-tratadas antes do envelhecimento com inibidores de caspases (proteínas 

relacionadas com a morte celular programada) têm sua viabilidade aumentada (KRANNER et 

al., 2006). Estudos com sementes de algodão mostraram que a presença de antioxidantes 

como o ácido ascórbico protegeu a semente contra a peroxidação de lipídios e as ERO 

(McDONALD, 1999).  

O papel do AsA como antioxidante tem sido mostrado por Müller-Moulé et al. 

(2003, 2004) que demonstrou que mutantes de Arabidopsis deficientes em AsA foram mais 

sensíveis ao ozônio, dióxido de enxofre ou a radiação UV-B. O estresse oxidativo induzido 

pela alta luminosidade em mutantes de Arabidopsis provocou o aumento da peroxidação de 

lipídios e da fotoinibição (MÜLLER-MOULÉ et al., 2003, 2004). Com isso, altos níveis 

endógenos de AsA em plantas são necessários para conter o estresse oxidativo, bem como na 

regulação de outros processos do metabolismo da planta.  

Já se tem evidências que o AsA endógeno pode ser aumentado pela aplicação 

exógena de ácido ascórbico no meio radicular bem como aplicação foliar ou pelo tratamento 

das sementes (CHEN & GALLIE, 2004). A despeito do papel de AsA de eliminar as ERO, 

ele está também envolvido na regulação da fotossíntese pela capacidade de controlar o 

movimento estomático (CHEN & GALLIE, 2004). O AsA é um importante co-fator de 

algumas enzimas ou complexos protéicos que estão envolvidas na regulação da fotossíntese 

(DAVEY et al., 2000). Conforme esses autores o ácido ascórbico está envolvido também na 

floração e senescência vegetal e pode aliviar os efeitos adversos do estresse salino em tomate 

(SHALATA & NEUMANN, 2001) e trigo (AL-HAKIMI & HAMADA, 2001). A aplicação 

de ácido ascórbico nas raízes foi capaz de atenuar os efeitos adversos do estresse salino sobre 

o crescimento de trigo pelo aumento da capacidade fotossintética e na manutenção da 
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homeostase iônica, apesar desses efeitos ainda necessitarem de estudos futuros (ATHAR et 

al., 2008).  

Até recentemente, o AsA tem sido considerado quase que exclusivamente por 

suas propriedades antioxidantes (NOCTOR & FOYER, 1998), pois sabe-se que o AsA pode 

reagir com as ERO, em reações não-enzimáticas. É claro agora que o AsA também tem um 

papel fundamental em células animais e vegetais como cosubstrato necessário para a atividade 

de muitas desidrogenases dependentes de ácido-2-oxo (2-ODDs) (PASTORI et al, 2003). Em 

plantas, existe uma grande lista de 2-ODDs que requerem AsA, incluindo as enzimas 

envolvidas com a biossíntese de flavonóides (BRITSCH et al., 1993); as enzimas da síntese e 

degradação de giberelinas (HEDDEN & KAMIYA, 1997); a enzima chave na biossíntese de 

ácido abscísico (SEO & KOSHIBA, 2002) e a enzima do passo final para a síntese de etileno 

(KENDE, 1993). É conhecido que o sistema envolvido com o AsA passa por mudanças 

durante os diferentes estágios de desenvolvimento das sementes ortodoxas (ARRIGONI, 

1994).  

O AsA induz a progressão do ciclo celular nas células meristemáticas (LISO et al. 

1984; CITTERIO et al, 1994). Um importante papel do AsA no controle da divisão celular, já 

foi proposto na literatura (ARRIGONI, 1994; POTTERS et al, 2002.), embora o mecanismo 

molecular subjacente a este fenômeno, ainda não esteja tão claro. Noctor & Foyer (1998) 

sugere que o AsA controla o fase G1 do ciclo celular, provavelmente através da ativação de 

fatores de transcrição. Potters et al. (2000) mostraram que a relação AsA/DHA  influencia na 

progressão do ciclo celular em cultura de células suspensas de tabaco, onde as células que se 

dividem ativamente, utilizam uma grande quantidade de AsA (LISO et al., 1984).  

A etapa de secagem é uma etapa crítica no desenvolvimento de sementes 

ortodoxas, e a sensibilidade à dessecação é uma questão fundamental na conservação de 

sementes (PAMMENTER & BERJAK, 1999). Entre os diferentes problemas que as sementes 

sofrem na dessecação, um é a geração de EROs (LEPRINCE et al., 1994, 1996). Sabendo que 

o AsA é conhecido como um antioxidante, e a peroxidase do ascorbato é conhecida por 

catalisar a remoção de peróxido de hidrogênio, muita atenção então tem sido dada a seu 

possível envolvimento no mecanismo de defesa das sementes contra o estresse oxidativo 

durante a dessecação (DE GARA et al., 2003). No entanto isso não é consistente com o fato 

de que ambos, isto é o conteúdo de AsA e a atividade de APX, decrescem durante o estágio 

de dessecação (ARRIGONI et al., 1992; DE GARA et al., 2003). O alto conteúdo da APX em 

cevada é associada com a fase de enchimento de grãos e que decresce durante a dessecação 

(FINNIE et al., 2002). Em adição, BAILLY et al. (2001) relataram que a atividade da APX 
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em embriões isolados de sementes de Phaseolus vulgaris em diferentes estágios de 

desenvolvimento, é maior aos 40 dias após a antese (ou seja, antes do fim do acúmulo de 

massa seca) e em seguida, diminui progressivamente durante a dessecação, concomitante com 

um aumento significativo na atividade de outras enzimas antioxidantes (catalase e redutase da 

glutationa).  

Notavelmente, as sementes na fase seca, quando tem a atividade da APX elevada, 

não são capazes de germinar (BAILLY et al., 2001), sugerindo que a função desta enzima não 

está diretamente relacionada à tolerancia à dessecação. Assim, os dados acima mencionados 

sugerem que o AsA e a APX não são essenciais para a dessecação, pois tanto o conteúdo de 

AsA como atividade de APX são altos em sementes sensiveis a dessecação e baixos durante a 

fase de dessecação de sementes tolerantes (TULLIO & ARRIGONI, 2003). Por isso, é mais 

razoável supor que outras moléculas antioxidantes, como a glutationa, que é presente em altas 

concentrações em sementes ortodoxas (KLAPHECK, 1988), e enzimas, como catalase e 

glutationa redutase (BAILLY et al., 2001), ou peroxirredoxinas (FINNIE et al., 2002) podem 

ser responsáveis pela proteção das sementes contra as ERO.  

O mecanismo do AsA durante a germinação das sementes já foi investigado em 

diferentes espécies de plantas (KLAPHECK et al, 1990;. CAKMAK et al, 1993;. DE  GARA 

et al, 1997, 2000;. TOMMASI et al, 2001, 2002). Ambos, o AsA e a atividade da APX, foram 

detectados em embriões retirados de sementes no intervalo de 12 a 24h após o inicio da 

embebição em trigo (DE GARA et al., 1997), ervilha (PALLANCA & SMIRNOFF, 1999), 

milho (DE GARA et al., 2000) e P. pinea (TOMMASI et al., 2001), ou seja, antes da emissão 

da radícula, com mais aumentos posteriormente.  

Pallanca & Smirnoff (1999) também observaram um aumento na atividade da 

oxidase do AsA durante a germinação de sementes de ervilha, e sugeriram que a oxidase do 

AsA pode estar relacionada à  expansão da parede celular e emergência da radícula. Estes 

dados sugerem que o AsA é, provavelmente, envolvido não só na regulação da atividade de 

desidrogenases, mas também no controle da quantidade de peróxido de hidrogênio durante a 

germinação através da APX.  

Atualmente, sabe-se que as células vegetais tem seu potencial redox tamponado 

devido a grandes quantidades de antioxidantes solúveis em água, incluindo o AsA (10- 

100mM) (NOCTOR & FOYER, 1998; FOYER & NOCTOR, 2003; HARTMANN et al., 

2003). Assim, é possível aumentar o conteúdo de AsA endógeno com a aplicação exógena de 

AsA nas raízes para proteger as plantas de danos oxidativos induzidos pelo sal por controlar o 

status redox da célula. A aplicação exógena de 100 mg L-1 de AsA aumentou a atividade de 
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catalase e o nível endógeno de AsA sob condições de salinidade, favorecendo assim a 

diminuição de ERO. Isto reforça a visão que a desintoxicação de ERO produzidas durante o 

estresse salino pode ser mediada pela CAT e por processos redutivos envolvendo os 

principais tampões redox das células vegetais, AsA e GSH (NOCTOR & FOYER, 1998; 

NOCTOR et al., 2002.; FOYER & NOCTOR, 2003). O aumento na tolerância ao sal, 

induzida pelo AsA, em plantas de trigo, foi devido a uma melhoria no sistema antioxidativo 

para a remoção eficaz de ERO e uma manutenção da homeostase iônica (MITTLER, 2002).  

Recentemente, vários genes da via biossintética do AsA, foram introduzidos em 

plantas, através da engenharia metabólica, para elevar o nível endógeno de AsA. Entre eles, 

destaca-se um cDNA da L-gulono-c-lactone oxidase (GLOase) isolado de ratos em tabaco e 

alface (JAIN & NESSLER, 2000); um gene do desidroascorbato (DHAR) de humanos no 

tabaco (KWON et al., 2003); o c-DNA da redutase do ácido D-galacturônico (GalUR) de 

morango em Arabidopsis e batata (AGIUS et al., 2003; HEMAVATHI et al., 2009), e um c-

DNA de DHAR de trigo em tabaco e milho (CHEN et al. 2003).  

O AsA está envolvido no sequestro de radicais livres enzimaticamente ou não 

enzimaticamente em plantas (SMIRNOFF , 1996). Evidências crescentes sugerem que a APX 

oferece resistência a vários estresses ambientais em plantas (MANO et al., 2001.; KWON et 

al., 2002). O aumento no nível de AsA em linhagens transgênicas foi diretamente 

correlacionado com sua habilidade em resitir a estresses abióticos. Resultado semelhante foi 

obtido em plantas transgênicas de batata expressando a redutase do ácido D-galacturônico 

(HEMAVATHI et al., 2009).  

A capacidade do AsA em interagir com as ERO, faz com que ele possa modular a 

tolerância das plantas aos vários estresses bióticos e abióticos (CONKLIN & BARTH, 2004). 

O aumento da tolerância de plantas transgênicas de tabaco com elevados níveis de AsA aos 

estresses salino e oxidativo, foi obtida com a superexpressão de DHAR (KWON et al., 2003)  

e GalDH (TOKUNAGA et al., 2005). A associação entre o ambiente salino e os níveis 

endógenos de enzimas antioxidantes tem sido relatada (LECHNO et al., 1997; SHALATA & 

TAL, 1998). A super expressão do gene da GLOase reforçou os níveis basais de AsA em 

tubérculos de batata transgênica apresentando assim, uma melhor sobrevivência sob diferentes 

estresses abióticos (HEMAVATHI et al., 2010).  

A aplicação exógena ou o pré-tratamento com diferentes compostos antioxidantes 

dentre eles o ácido ascórbico tem sido considerado um eficiente método para aumentar a 

tolerância das plantas aos diferentes estresses abióticos, talvez mais do que o melhoramento 

genético de plantas e as técnicas de engenharia genética (ASHRAF & FOOLAD, 2005; 
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WAHID et al., 2007). Al-Hakimi & Hamada (2001), Shalata & Neumann (2001), e Khan et 

al. (2006) evidenciaram que o pré-tratamento de sementes com ácido ascórbico conferem 

tolerância aos estresses abióticos.  

Younis et al. (2009) mostraram que o tratamento de sementes de fava com NaCl 

induziu um decréscimo de proteína e N-total associados com aumento nos níveis de 

aminoácidos solúveis quando comparado com sementes não tratadas. Isso pode ser atribuído a 

ativa proteólise, interrupção na síntese protéica, bem como o retardo nos processos de 

transaminação que podem resultar assim na acumulação de amônia (YOUNIS et al., 1993). 

Younis et al. (2009) mostraram que o padrão de alterações nos aminoácidos, ácidos nucléicos 

e bandas protéicas extraídos de plântulas de fava indicaram um papel positivo do ácido 

ascórbico na atenuação dos efeitos danosos induzidos por NaCl e manitol.  

A aplicação exógena de ácido ascórbico aumentou a porcentagem de germinação 

de sementes de fava, além de aumentar a capacidades das mudas em sobreviver aos efeitos 

tóxicos ou osmóticos, ao serem expostas a níveis altos de NaCl e manitol. Este notável efeito 

protetor do ácido ascórbico exógeno parece estar relacionado com sua atividade antioxidante, 

em vez de sua utilização como substrato orgânico para o metabolismo energético (SHALATA 

& NEUMANN, 2001). Assim, o ácido ascórbico tem um papel importante no sistema 

antioxidante de plantas, na fotossíntese, no transporte de elétrons transmembranar, e, 

possivelmente, na expansão de células (CONKLIN et al. 1996).  

Khan & Srivastava (1998), estudando os efeitos interativos da salinidade e do 

ácido ascórbico sobre o crescimento e o metabolismo do nitrogênio na cultura do milho, 

constataram que 100 mM de NaCl inibiu o acúmulo de biomassa, a absorção e o  conteúdo de 

amônia e a atividade da redutase do nitrato. Interessantemente, a aplicação do ácido ascórbico 

no meio salino, aumentou substanciamente os parâmetros anteriormente mencionados. A 

administração de 4 mM de ácido áscorbico no meio de cultura contendo NaCl ou manitol, 

conduziu a uma redução na cocentração de aminoácidos solúveis totais, nitrito e amônia, e um 

aumento nos conteúdos de nitrato, proteína, amido e N-total.  

A utilização rápida do conteúdo de ascorbato e uma maior atividade de APX 

durante os primeiros estágios da germinação de diferentes espécies vegetais sob estresse 

salino  e hídrico é uma estratégia desenvolvida na germinação de sementes de glicófitas para 

lidar com o aumeto dos níveis de ERO durante esses estresses abióticos (DE GARA et al. 

1997). Uma associação entre o ambiente salino ou seco e os níveis endógenos de 

antioxidantes ou enzimas antioxidantes, tem sido registrada em milho (JIANG & ZHANG, 

2002), Cassia angustifolia (AGARWAL & PANDEY, 2004), Saudea rostrata, e Phaseolus 
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vulgaris (JUNGKLANG, 2005), tomate (SHALATA & NEUMANN, 2001) e em beterraba 

açucareira (BOR et al., 2003). Além disso, o sistema de defesa antioxidante de soja, 

respondeu diferentemente a 50 e 200 mM de NaCl aplicados. Aos 50 mM de NaCl, houve 

uma aumento global das enzimas antioxidantes (APX, CAT, SOD e GR). Após o retorno das 

mudas do ambiente salinizado para um ambiente não salinizado (recuperação), as atividades 

das enzimas retornaram aos valores inicias. Em 200 mM de NaCl houve uma diminuição na 

atividade de APX, CAT e GR de 30% a 100% em relação ao controle, enquanto que a SOD 

aumentou 19% em relação ao controle. Esses resultados sugerem  que, sob estresse moderado, 

o aumento dos níveis das enzimas antioxidantes protegem as mudas contra o estresse 

oxidativo, evitando assim a peroxidação de lipidios e proteínas (COMBA et al., 2004).  

As mudanças observadas em aminoácidos, proteínas, e em ácidos nucléicos 

(YOUNIS et al. 2009), bem como alterações no sistema antioxidante influenciadas por 

concentrações crescentes de NaCl ou manitol, isoladamente ou em combinação com 4 mM de 

ácido ascórbico, pareceram coincidir com as mudanças no potencial de germinação e nos 

parâmetros de crescimento. Sendo assim uma forte evidência de que a aplicação exógena de 

ácido ascórbico, um composto antioxidante, pode aliviar os danos ocasionados pelos fatores 

de estresse, NaCl e manitol.  

Existem grandes diferenças entre as sementes recalcitrantes e ortodoxas. Na 

fisiologia de sementes ortodoxas a desidratação lenta induz o desaparecimento do sistema 

antioxidante ascorbato/APX nas sementes quiescentes e na transição do desenvolvimento para 

a germinação. Em sementes recalcitrantes, a secagem lenta faz com que ocorra uma perda 

completa da germinabilidade sob estas condições, ocorrendo  apenas mudanças  no sisterma 

antioxidante ascorbato/APX (KERMODE, 1990).  

 

1.7 O modelo vegetal: sementes de feijão-de-corda 

A espécie vegetal Vigna unguiculata (L.) Walp., popularmente conhecida como 

feijão-de-corda ou feijão massacar (FREIRE-FILHO, 1988), tem sua origem ligada ao 

continente africano (RACHIE & RAWAL, 1976). Foi introduzido no século XVII, pelos 

colonizadores portugueses e pelos escravos africanos, provavelmente na Bahia (FREIRE-

FILHO,1988), em regiões tropicais, encontrando características edafoclimáticas distintas 

(quente/úmida na região norte e quente/seca na região nordeste) adequadas ao seu 

desenvolvimento (ARAÚJO et al., 1984).  
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O feijão-de-corda é classificado taxonomicamente como uma Angiopermae 

dicotyledonea, pertencente à ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília Papelinoideae, 

tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinea, gênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) Walp. 

(PADULOSI & NG, 1997). A espécie é fisiologicamente pertencente ao grupo das plantas de 

fotossíntese do tipo C3 (TAIZ & ZEIGER, 1991), além de ser predominantemente autógama 

(BLACKHURST & MILLER JR., 1980) e possuidora de ampla variabilidade genética e 

excelente potencial de produção e adaptação a fatores ambientais adversos (FREIRE-FILHO 

et al., 2003).  

Como glicófita, o feijão-de-corda também é sensível a salinidade (GREENWAY 

& MUNNS, 1980), embora bem adaptado às condições de temperaturas elevadas e seca 

ambiental, quando comparado com outras espécies agrícolas importantes (EHLERS & HALL, 

1997). A cultura do feijão-de-corda é uma das mais importantes no nordeste brasileiro, 

principalmente no aspecto social, como geradora de empregos e garantia de reserva de 

subsistência. Representa também uma das principais fontes de proteínas de origem vegetal 

(23-25% em média) para a população nordestina e possui todos os aminoácidos essenciais, 

carboidratos (62%, em média), vitaminas e minerais (SANTOS, 2003).  

Pelo seu valor nutritivo, o feijão-de-corda é cultivado principalmente para a 

produção de grãos, secos ou verdes, visando o consumo in natura, na forma de conserva ou 

desidratado. Também é utilizado como forragem verde, feno, ensilagem, farinha para 

alimentação animal e, ainda, como adubação verde e proteção do solo (ARAGÃO, 2007). No 

Brasil, o feijão-de-corda é cultivado predominantemente no sertão semi-árido da região 

Nordeste e em pequenas áreas na Amazônia. Representa 95% a 100% do total das áreas 

plantadas nos estados do Amazonas, Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte (MAIA, 

1996).  

Segundo levantamento da Conab (2010), a produção brasileira de feijão na safra 

2009/2010 foi de 3,3 milhões de toneladas, o que manteve o país como o maior produtor 

mundial do grão. No último levantamento realizado pela Conab em março de 2011, estimou-

se que a produção do feijão-de-corda poderá chegar a 3,71 milhões de toneladas, ou 11,80% 

maior que a temporada anterior. No que concerne ao Nordeste, o acompanhamento de safra da 

Conab, de setembro de 2010, mostra que a Região apesar de ter a maior área plantada do País, 

com 2.183 mil ha, possui apenas a terceira maior produção, cerca de 640 mil toneladas, fato 

esse explicado pela baixa produtividade, quando comparada com a de outras regiões. Onde 

1.914 kg/ha foi a média de produtividade da região Centro Oeste, contra 354 kg/ha no 

Nordeste (CONAB, 2010; 2011). 
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Entre os estados nordestinos, a Bahia tem a maior produção, 333 mil toneladas, 

seguido dos estados de Pernambuco e Ceará, com 88,5 e 84,5 mil toneladas respectivamente. 

No Nordeste, a redução da safra 2009/10 em relação à 2008/09 foi de 28,9% na produção. 

Isso devido à estiagem que a região sofreu (Tabela 2) – (SENA, 2010). 

 

 

Tabela 2 – Comparativo de área, produtividade e produção de Feijão-de-corda, safra 2008/2009 e safra 

2009/2010. 

 

De acordo com Cardoso (2000), o feijão-de-corda se desenvolve no semi-árido 

brasileiro, em geral, sob condições ambientais adversas, principalmente de deficiência hídrica, 

temperaturas elevadas e salinização dos solos. Além disso, a recente utilização da prática de 

irrigação em algumas áreas de produção vem aumentando consideravelmente os riscos de 

salinização dos solos devido a problemas com qualidade da água usada para irrigação e das 

altas taxas de evaporação da água do solo (CAVALCANTI, 2002).  

Dentre os principais fatores que contribuem para a baixa produtividade do feijão-

de-corda destacam-se: a situação econômica do produtor, sementes não melhoradas 

geneticamente, sementes armazenadas em condições inadequadas, ausência de preparo e 

correção do solo e a falta de manejo da cultura (CARDOSO, 2000). As sementes de feijão são 

armazenadas na maioria das vezes sob condições não controladas (VIEIRA & YOKOYAMA, 

2000), contribuindo assim para a perda da viabilidade, principalmente devido ao estresse 

oxidativo favorecido nessas condições.  
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Estudos com feijão-de-corda demonstraram um aumento na atividade de enzimas 

antioxidantes durante o estresse salino, talvez com o intuito de se defender do estresse 

oxidativo (CAVALCANTI et al., 2007; ARAGÃO, 2007). O teste do envelhecimento 

acelerado em sementes de feijão-de-corda constitui um eficiente teste de vigor para avaliar 

diferentes lotes de sementes de feijoeiro e acompanhar a sua variação durante a exposição e o 

período prolongado de armazenamento (SALINAS et al., 2001).  

A cultivar de feijão-de-corda EPACE 10, foi desenvolvida na extinta Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Estado do Ceará (EPACE), no ano de 1986, como parte integrante 

do programa de melhoramento do feijão-de-corda desenvolvido por esta instituição, sendo 

uma das mais utilizadas atualmente pelos agricultores (BARRETO et al., 1996). A origem foi 

o cruzamento entre a Linha CNCx166-08 e Seridó * TVu 1888, tendo boa adaptação à 

agricultura de sequeiro, com hábito  de crescimento indeterminado, um porte enramador, flor 

de cor violeta, vagem de cor amarela com comprimento médio de 21 cm, número de 15 

sementes/vagem, sementes semi-esférica, cor do tegumento da semente marrom e um ciclo 

mediano em torno de 65-75 dias (BARRETO et al., 1988; BARRETO, 2006). Um dos 

problemas desse cultivar de feijão-de-corda é o escurecimento progressivo do grão com o 

período prolongado de armazenamento, reduzindo seu valor comercial e aceitação pelo 

consumidor (BARRETO, 2006). 
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2. JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

A partir do problema relatado, constata-se que a utilização de sementes de 

espécies superiores como modelo para o estudo do envelhecimento das células é bastante 

importante, devido à perda de sua viabilidade ser facilmente induzida experimentalmente. 

Sabe-se também que no campo diversos fatores bióticos e abióticos podem afetar o 

desempenho dessas sementes, revertendo-se em possíveis perdas agrícolas, principalmente se 

essas sementes já tiverem a sua viabilidade afetada pelo armazenamento.  

Um desses fatores estressantes ocorridos em condições de campo é a salinidade do 

solo. As sementes oriundas de períodos prolongados de armazenamento em condições 

adversas perdem a sua viabilidade e quando chegam ao campo e se deparam com outros 

fatores de estresse, contribuem enormemente para o fracasso da produção agrícola mundial. 

Diante do exposto, tornam-se relevantes estudos que visem à obtenção de ferramentas que 

minimizem os efeitos danosos provocados pelo armazenamento inadequado de sementes com 

a finalidade de promover assim um melhor desempenho dessas sementes no campo, 

principalmente em condições adversas.  

O estudo da relação entre o uso de antioxidantes naturais, com um possível 

revigoramento de sementes envelhecidas, utilizando o feijão-de-corda como modelo 

experimental, pode gerar estratégias de meios de potencializar as defesas antioxidativas e 

amenizar os efeitos de estresse em ambientes de armazenamento de sementes sob condições 

não controladas, principalmente em pequenas e médias propriedades rurais. É extremamente 

importante também a utilização desses antioxidantes no revigoramento dessas sementes que 

enfrentaram um armazenamento inadequado para que as mesmas possam ter uma melhor 

aclimatação a possíveis estresses que venham enfrentar no campo, tais como a salinidade.  

Não existe ainda na literatura nenhum estudo sobre o possível efeito de 

antioxidantes não enzimáticos, como o ácido ascórbico, na melhoria da viabilidade de 

sementes de feijão-de-corda que foram submetidas ao armazenamento inadequado, e nem 

tampouco sobre o efeito desses antioxidantes em uma possível aclimatação a condições 

ambientais de estresses abióticos, dentre eles o mais frequente na região nordeste do Brasil, o 

estresse salino.  

Daí vem à justificativa da realização deste trabalho, visando à obtenção de 

resultados que possam ajudar na minimização dos efeitos danosos provocados pelo 

envelhecimento e pela salinidade, nas sementes, contribuindo assim para um melhor 

desempenho das sementes de feijão-de-corda no campo.   
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3. HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

3.1 Hipótese geral 

A aplicação exógena de ácido ascórbico pode minimizar os danos provocados 

pelo envelhecimento e pela salinidade em sementes de feijão-de-corda? 

 

3.2 Objetivo geral 

O presente estudo tem como principal objetivo verificar os efeitos da aplicação 

exógena do ácido ascórbico na atenuação dos efeitos provocados pelo envelhecimento e pelo 

estresse salino em sementes de feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.], cultivar 

EPACE 10.  

 

3.3 Objetivos específicos 
 
a) Avaliar a melhor metodologia para aplicação exógena de ácido ascórbico em sementes de 

feijão-de-corda; 

b) avaliar tanto o efeito do pré, como do pós-tratamento com ácido ascórbico, na proteção e 

redução dos danos ocasionados pelo envelhecimento de sementes de feijão-de-corda, através 

de várias variáveis fisiológicas e bioquímicas; 

c) verificar o efeito da aplicação exógena de ácido ascórbico na proteção e redução dos danos 

ocasionados pelo envelhecimento e na aclimatação ao estresse salino, em sementes de feijão-

de-corda, cultivar EPACE 10, através de variáveis fisiológicas e bioquímicas. 

 

3.4 Estratégia experimental 

Para se chegar aos objetivos propostos neste trabalho de tese, foram realizados 

três experimentos, sendo o material vegetal utilizado como modelo nestes experimentos, 

sementes de feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.], cultivar EPACE 10, disponíveis 

do Banco de Germoplasma de Feijão-de-corda, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), as quais foram selecionadas para multiplicação de 

material vegetal. Os experimentos e as análises foram conduzidos no Laboratório de Análise 

de Sementes do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias e no Laboratório 
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de Fisiologia Vegetal do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Centro de 

Ciências, ambos da UFC.  

Cada experimento constitui um capítulo da tese. No primeiro capítulo, foram 

feitos testes preliminares para obtenção da melhor metodologia de aplicação do ácido 

ascórbico em sementes de feijão-de-corda, sendo então testadas, diferentes concentrações, 

tempos de aplicação e também métodos de aplicação. No segundo capítulo, após definido a 

melhor metodologia de aplicação exógena, foi feita então a investigação do possível efeito do 

pré ou pós-tratamento com ácido ascórbico na atenuação dos efeitos danosos provocados pelo 

envelhecimento artificial sementes de feijão-de-corda, através de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos. Finalmente, no terceiro capítulo, foi investigado também o efeito da aplicação 

exógena de ácido ascórbico na aclimatação de sementes envelhecidas de feijão-de-corda ao 

estresse salino através de parâmetros fisiológicos e bioquímicos.  
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4. CAPÍTULO I - Identificação da melhor metodologia de aplicação 

exógena do ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda, cultivar 

EPACE10   

 

4.1 Introdução 

A obtenção de altas produtividades na cultura do feijão-de-corda, não está 

estreitamente relacionada só com a utilização de variedades melhoradas e um manejo 

adequado da cultura, mas também com a qualidade das sementes colocadas à disposição do 

produtor. A qualidade de sementes está relacionada com o grau de pureza física e varietal, 

poder de germinação, vigor e seu estado fitossanitário. Com o advento da agricultura 

tecnificada nas últimas décadas, o uso de sementes de alta qualidade fisiológica, se torna 

extremamente necessário. É sabido que o uso de sementes de alta qualidade fisiológica e 

sanitária é fundamental para a instalação e produção de uma cultura.  

A qualidade fisiológica tem sido um dos aspectos mais pesquisados nos últimos 

anos, em decorrência das sementes estarem sujeitas a uma série de mudanças degenerativas de 

origem bioquímica, fisiológica e física, após a sua maturação, as quais estão associadas com a 

redução do vigor (ABDUL-BAKI & ANDERSON, 1972). As sementes se deterioram 

facilmente quando enfrentam períodos prolongados de armazenamento, principalmente se as 

condições forem inadequadas. Entretanto, a velocidade e a sensibilidade das sementes à 

deterioração variam bastante dentre as espécies vegetais (SUBBA RAO et al., 1996; 

DHAKAI & PONDEY, 2001).  

Plantas com altos níveis de antioxidantes, enzimáticos ou não enzimáticos, de 

forma induzida ou constitutiva, podem aumentar a resistência a danos oxidativos nas células 

vegetais gerados por estresses bióticos e abióticos (BOR et al., 2003; COMBA et al., 2004). 

Tem sido relatado na literatura, que o pré-tratamento das sementes com antioxidantes não 

enzimáticos, aumenta o vigor e com isso o potencial de armazenamento dessas sementes a 

condições adversas de temperatura e umidade (MAITY et al., 2000). Smirnoff (2000) sugere 

que o tratamento prévio das sementes com antioxidantes como o ácido ascórbico aumenta o 

vigor e prolonga a armazenabilidade das sementes devido principalmente a remoção de ERO.  

O ácido ascórbico é um importante metabólito primário que tem funções de 

antioxidante, cofator enzimático e modulador da sinalização celular em uma ampla gama de 

processos fisiológicos, incluindo a biossintese de parede celular, metabólitos secundários e 
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fitormônios, além de atuar na resistência a estresses, fotoproteção, divisão celular e 

crescimento (WOLUCKA et al.,  2005). Arrigoni & Detullio (2000) mostraram que a 

aplicação de ácido ascórbico exogeneamente, aumentou os níveis endógenos desse 

antioxidante devido a absorção por diferentes tecidos da planta. Chen & Gallie (2004) 

evidenciaram que o ácido ascórbico endógeno pode ser aumentado pela aplicação exógena de 

ácido ascórbico no meio radicular, bem como pela aplicação foliar ou pelo tratamento das 

sementes.  

É evidente que a eficácia da aplicação exógena de ácido ascórbico depende da 

concentração e também do modo de aplicação (KHAN et al, 2010). O pré-tratamento de 

sementes de Brassica campestris em solução de ácido ascórbico a 100 mg L-1 aliviou os 

efeitos adversos do estresse salino sobre o crescimento. O ácido ascórbico na concentração de 

50 mg L-1 foi eficiente em promover o crescimento de nabo e tomate (MAKELA et al., 1998). 

Por outro lado, a concentração de 100 mg L-1 de ácido ascórbico foi a mais efetiva na redução 

dos efeito da salinidade em arroz (JAYACHANDRAN et al., 2000), berinjela (EL-TOHAMY 

et al., 2008) e Hibiscus rosa sineses (EL-QUESNI et al., 2009).  

O pré-tratamento de sementes de trigo selvagem (Agropyron elongatum Host.) 

com solução de 300 mg L-1 de ácido ascórbico foi capaz de aliviar os efeitos adversos do 

estresse salino na germinação (TAVILI et al., 2009). Já no trigo cultivado (Triticum aestivum 

L.) a concentração de 100 mg L-1 já se mostrou eficiente em melhorar o estabelecimento de 

plântulas sob estresse salino (KHAN et al., 2006). Quando mudas de cafeeiro foram 

pulverizadas com 20 mM de ácido ascórbico foram observadas maiores condutância 

estomática e taxa transpiratória (DEUNER et al., 2008). A aplicação de 2 mM de ácido 

ascórbico em meio de cultura in vitro foi eficiente em aumentar a massa seca e o conteúdo 

endógeno de ácido ascórbico em calos de alfafa (Medicago sativa L.) (ARAB & 

EHSANPOUR, 2006). Já em batata houve resultados promissores com 0,5 mM de ácido 

ascórbico tanto no pré-tratamento de plantas, como de calos in vitro (SAJID & AFTAB, 

2009).  

Em feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) foram utilizadas altas concentrações de 

ácido ascórbico variando de 25 a 100 mM, ocorrendo efeitos fisiológicos positivos na defesa 

antioxidativa contra a ação adversa do estresse salino (DOLATABADIAN & SALEH 

JOUNEGHANI, 2009). Em canola a concentração eficiente de ácido ascórbico capaz de 

amenizar os efeitos da salinidade foi de 25 mM, com redução na peroxidação de lipidios e 

aumento nas atividades das enzimas antioxidativas (DOLATABADIAN et al., 2008). A 

aplicação de 300 µM de ácido ascórbico foi capaz de minimizar os efeitos deletérios do 
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estresse salino na fotossíntese, conteúdo mineral, pigmentos fotossintéticos e integridade da 

membrana em plantas de girassol e milho (HAMADA & AL-HAKIMI, 2009). A aplicação 

foliar de solução de ácido ascórbico a 150 mg L-1 aumentou a tolerância a seca, pelo aumento 

das atividades de enzimas antioxidantes (APX, CAT, POX) em plantas de milho 

(DOLATABADIAN et al., 2009). A aplicação exógena de 4 mM de ácido ascórbico 

promoveu o aumento da germinação e estabelecimento de plântulas de fava em condições de 

estresse provocado por NaCl e manitol (YOUNIS et al., 2009). Estudos com sementes de 

algodão mostraram que a presença de antioxidantes como o ácido ascórbico protegeu a 

semente contra a peroxidação de lipídios e as ERO (McDONALD, 1999).  

Apesar da demonstração da eficiência da aplicação do ácido ascórbico na defesa 

antioxidante em várias espécies vegetais, ainda não se tem na literatura, uma metodologia 

definida para aplicação exógena do ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda. O 

objetivo principal desse trabalho, portanto, foi determinar qual a melhor metodologia para a 

aplicação exógena de ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda para estudos futuros de 

envigoramento de sementes. 

 

4.2 Material e métodos 

Foi utilizado como material vegetal utilizado foi sementes de feijão-de-corda 

[Vigna unguiculata (L.) Walp.], cultivar EPACE 10, obtidos a partir do Banco de 

Germoplasma do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). As sementes, obtidas do banco de germoplasma, foram 

selecionadas segundo critérios de tamanho, aparência e sanidade, a fim de homogeneizar as 

condições experimentais. A desinfecção das sementes foi feita por imersão das mesmas em 

solução de etanol 70% (v/v) com agitação por 30 s, seguida de três lavagens rápidas com água 

destilada esterilizada. Logo em seguida, as sementes foram imersas em solução de hipoclorito 

de sódio 0,2% (v/v) por 10 min, sendo lavadas posteriormente três vezes em água destilada 

estéril.  

Com o intuito de verificar qual a melhor forma de aplicação exógena de ácido 

ascórbico (AsA) nas sementes de feijão-de-corda, para estudos posteriores com 

envigoramento de sementes, foi elaborada a seguinte estratégia experimental (Figura 11): Em 

condições de laboratório, as sementes selecionadas e desinfetadas foram incubadas nas 

concentrações de 0, 75 e 150 mg L- de AsA, que correspondem a 0; 0,42 e 0,85 mM 

respectivamente, em diferentes tempos de exposição (4, 8 e 24 h) através de dois diferentes 
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métodos de aplicação (Figura 12):  (I) - Embebição em papel germitest na placa de petri e (II) 

- Submersão em solução no Erlenmeyer.  

 

Figura 11 – Esquema experimental para identificar a melhor metodologia de aplicação exógena de ácido 

ascórbico em sementes de feijão-de-corda. 

 

 

Figura 12 – Diferentes métodos de aplicação exógena de ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda: (A) = 

Submersão em solução no Erlenmeyer e (B) = Embebição em papel germitest na placa de petri.  

 

 

SEMENTE
S

Banco germoplasma 

Seleção, desinfecção 

TRATAMENTOS 

Diferentes concentrações de 
ácido ascórbico 

(DOSES =  0, 0,42 e 0,85mM  ) 

Diferentes tempos de exposição 
ao ácido ascórbico 

(TEMPO = 4, 8, 24h) 

Diferentes formas de aplicação do ácido 
ascórbico:  I) embebidas em algodão em 
placa de petri;  II) submersas em solução 
em erlemayer 

Determinação do teor de ácido ascórbico nas sementes pelo método de 

Tillman (Vitamina C total) (Strohecker & Henning, 1967) 

A B 
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Após a aplicação dos tratamentos acima mencionados, foi quantificado em cada 

um deles, o teor de AsA endógeno, pelo método de Tillman (Vitamina C total) 

(STROHECKER & HENNING, 1967) e depois feito a comparação com o teor padrão de AsA 

endógeno já existente nas sementes controle (0h), para avaliar qual foi o tratamento mais 

eficaz no aumento da concentração endógena do AsA nas sementes de feijão-de-corda. O 

delineamento foi o inteiramente casualizado, com um fatorial (2x3x2) +1, testando-se duas 

concentrações, três tempos de exposição e duas formas de aplicação com um tratamento 

adicional (sementes não tratadas), com três repetições cada. Os dados foram analisados 

estatisticamente, através da analise de variância pela significância do testre F e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tuckey a 5% de probabilidade.    

 

4.3 Resultados e discussão 

Através do método de Tilman (STROHECKER & HENNING, 1967) foi 

determinado o conteúdo endógeno de AsA nas sementes de feijão-de-corda. Nas sementes 

controle (0 h) que não foram tratadas com AsA, o conteúdo endógeno, obtido nas sementes, 

foi de aproximadamente 13,15 mg/100 g de sementes, como pode ser observado na Figura 13. 

Esse conteúdo é maior que de outras leguminosas como a ervilha (8 mg/100 g), porém menor 

do que em batata (17 mg/100 g) (DAVIES et al., 1991).  

Foi observado, que em todos os tratamentos analisados, o teor de AsA endógeno, 

quantificado nas sementes de feijão-de-corda, foi maior que o das sementes controle, que não 

sofreram tratamento com o antioxidante (Figura 13). Esses resultados comprovam que as 

sementes de feijão-de-corda foram habéis em absorver o ácido ascórbico exógeno, como já 

evidenciado em outro estudo, onde o ácido ascórbico exógeno pode ser facilmente absorvido 

pelas sementes (CHEN & GALLIE, 2004). 
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Figura 13 - Efeito da aplicação exógena de ácido ascórbico no aumento do teor endógeno existente nas sementes 

de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, sob diferentes metodologias.  

 

Esse estudo é promissor no que diz respeito à aplicação exógena de AsA nesta 

espécie vegetal e tem como intuito a obtenção de um protocolo eficiente para ser utilizados 

em estudos futuros de envigoramento de sementes. Al-Hakimi & Hamada (2001), Shalata & 

Neumann (2001) e Khan et al. (2006) evidenciaram que o pré-tratamento de sementes com 

ácido ascórbico conferem tolerância a diversos estresses abióticos. Já em estudos com 

aplicação exógena de ácido ascórbico em halófitas mostraram que a concentração mais 

eficiente, após 3h, foi a de 40 mM (KHAN et al., 2006). Entretanto, em tomate, o tratamento 

por 24h, com uma concentração apenas de 0,5mM foi extremamente eficiente (SHALATA & 

NEUMANN, 2001). Em trigo, a concentrações exógena de ácido ascórbico que se mostrou 

eficaz foi a de 0,85 mM por um período maior de 2 meses de exposição (ATHAR et al., 

2008). No presente trabalho, as concentrações exógenas testadas de AsA nas sementes de 

feijão-de-corda, foram as de 75 e 150 mg.L-1, que  correspondem respectivamente, a 0,42 e 

0,85 mM. 

 Foi verificado que houve aumento na concentração endógena de AsA nas 

sementes com o aumento do tempo de exposição (4 a 24 h) nas concentrações exógenas 

testadas, indiferentemente aos métodos de aplicação, onde houve diferença estatística 

significativa entre os tempos de exposição, independentemente dos métodos e da 

concentrações testadas (Tabela 3).  
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TABELA 3 – Concentração endógena de ácido ascórbico (mg/100 g) de sementes de feijão-de-corda, cultiva 

EPACE 10, após serem incubadas com 0,42 e 0,85 mM de ácido ascórbico em diferentes tempos de exposição 

(4, 8 e 24 h) através de dois diferentes métodos:  (I) - Embebição em papel germitest na placa de petri e (II) - 

Submersão em solução no Erlenmeyer.  

*As médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e letras maiúscula nas linhas, não diferem 

estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey 5% de probabilidade.. 

 

Verificou-se que o maior conteúdo de AsA endógeno aconteceu após 24 h de 

exposição em ambos métodos e concentrações. Após 24 h de exposição o conteúdo endógeno 

de AsA aumentou quase cerca de 2,5 vezes, quando comparado com o tratamento controle (0 

h) quando foi aplicado a concentração de 0,42 mM e cerca de 3 vezes na concentração de 0,85 

mM em ambos os métodos testados (Tabela 3). A adição de ácido ascórbico exogeneamente 

aumentou os níveis do mesmo nos tecidos de plântulas de  fava, confirmando, assim, os 

relatos de que as plântulas conseguem absorver o antioxidante exogeneamente (ARRIGONI et 

al., 1997; SHALATA & NEUMANN, 2001).  

Quando se leva em consideração a concentração exógena aplicada, no tempo de 

exposição de 24 h, observou-se diferença estatística entre as duas concentrações testadas, de 

modo que na maior concentração de AsA exógena (0,85 mM), o conteúdo endógeno das 

sementes foi maior em todos os tempos de exposição analisados (Tabela 3). Quando se 

verifica a influência dos dois métodos de aplicação exógena de AsA utilizados nas sementes 

de feijão-de-corda, no aumento endógeno de AsA, evidencia-se que houve diferença 

significativa em cada um dos métodos testados em relação aos tempos de exposição. Em 

ambos os métodos, houve um aumento progressivo no conteúdo de AsA endógeno em relação 

ao  tempo de exposição (Tabela 3).  

 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO  

(h) 

MÉTODOS DE APLICAÇÃO EXÓGENA  

MÉTODO I MÉTODO II 
Concentração exógena 

aplicada (mM) 
 

0,42                0,85 

Concentração exógena 
aplicada (mM) 

 
0,42                0,85 

 
4 
 
8 
 

24 

 
18,48  cA        20,67 cA 

 
26,00  bA        26,63 bA 

 
29,76  aB        37,59 aA 

 
19,42 cA         19,73 cA 

 
23,80 bB         28,82 bA 

 
31,32 aB         38,02 aA 
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A absorção de uma solução exógena por uma semente pode diferir em relação ao 

método de aplicação (SHALATA & NEUMANN, 2001). Porém neste estudo, quando se 

compara os métodos (I) e (II) entre si, em cada um dos tempos de exposição analisados, 

verifica-se que somente existe uma diferença significativa entre os métodos no tempo de 8 h 

na concentração de 0,42 mM. No tempo de 24 h de exposição, foi verificado que apesar do 

valor numérico do método (II) ser superior ao do método (I), não foi constatada diferença 

estatística significativa entre os métodos de aplicação nesse tempo (Tabela 3). Porém quando 

se compara os métodos de aplicação com as concentrações utilizadas, verifica-se que houve 

uma diferença estatística significativa dentro de cada método (Tabela 3). Entretanto, quando 

se compara os métodos testados somente houve diferença significativa entre eles, na menor 

concentração exógena testada de AsA (0,42 mM), com valores superiores para o método I não 

tendo sido evidenciada diferença na maior concentração de 0,85 mM (Tabela 3).  

Neste trabalho, os resultados mostraram que os dois métodos de aplicação 

testados não diferiram estatisticamente (Tabela 3) no tempo de 24 h de embebição, podendo  

qualquer um dos dois. Apesar desse fato o método (I) se torna um pouco mais complicado, 

devido o cuidado com a agitação constante da solução de embebição, visando promover a 

aeração em períodos superiores ao utilizado neste trabalho (24 h). Sendo assim, o método (II) 

foi mais viável, pois já pode ser aplicado no próprio meio de semeadura da semente, como no 

caso deste trabalho, o papel “germitest”. Este estudo então conseguiu definir o método mais 

apropriado para aplicação exógena do ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda. 

 

  4.4 Conclusão 

Conclui-se que tanto o método de aplicação (I) como o (II), com a concentração 

igual a 0,85 mM de ácido ascórbico por um período de 24 h foi à metodologia mais eficiente 

para a aplicação exógena de ácido ascórbico em sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 

10.  
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5. CAPÍTULO II - Efeitos do pré e pós-tratamento com ácido ascórbico na 

qualidade fisiológica de sementes de feijão-de-corda envelhecidas 

artificialmente 

  

5.1 Introdução 

A qualidade fisiológica de sementes tem sido um dos aspectos mais pesquisados 

nos últimos anos, em decorrência das sementes estarem sujeitas a uma série de mudanças 

degenerativas de origem bioquímica, fisiológica e física, após a sua maturação, as quais estão 

associadas com a redução do vigor (ABDUL-BAKI & ANDERSON, 1972). Na literatura, 

constata-se que os eventos rápidos mais estudados estão relacionados com os processos 

iniciais da sequência de deterioração como a degradação das membranas celulares e a redução 

das atividades respiratória e biossintética (BINOTTI et al., 2008).  

A cultura do feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é importante no 

nordeste brasileiro, principalmente no aspecto social, como geradora de empregos e garantia 

de reserva de subsistência (SANTOS, 2003). As sementes de feijão-de-corda, principalmente 

em pequenas propriedades, são armazenadas de forma inadequada, contribuindo assim para a 

perda do vigor (VIEIRA & YOKOYAMA, 2000). Dentre os principais fatores que 

contribuem para a baixa produtividade do feijão-de-corda destacam-se: a situação econômica 

do produtor, sementes não melhoradas geneticamente, sementes armazenadas em condições 

inadequadas, ausência de preparo e correção do solo e a falta de manejo da cultura 

(CARDOSO, 2000). As sementes de feijão são armazenadas na maioria das vezes sob 

condições não controladas (VIEIRA & YOKOYAMA, 2000), contribuindo assim para a 

perda da viabilidade, principalmente devido ao estresse oxidativo favorecido nessas 

condições.  

A obtenção de altas produtividades no feijoeiro não está estreitamente relacionada 

só com a utilização de variedades melhoradas e um manejo adequado da cultura, mas também 

com a qualidade das sementes colocadas à disposição do produtor. A qualidade está 

relacionada com o grau de pureza física e varietal, poder de germinação, vigor e seu estado 

fitossanitário. Assim, o aprimoramento dos métodos de análise da qualidade fisiológica das 

sementes de feijão, no sentido de oferecer maior segurança e precisão nos resultados obtidos 

de germinação e vigor das mesmas se torna importante (KIKUTI et al., 2002).  
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O uso de sementes com potencial fisiológico elevado é fundamental na obtenção 

de resultados satisfatórios em culturas de expressão econômica. Avaliar a qualidade de um 

lote de sementes para estimar com que sucesso ele estabelecerá uma população adequada de 

plântulas em campo, sob uma ampla faixa de condições ambientais, é de grande importância 

para atingir alta eficiência na agricultura moderna (ARTHUR & TONKIN, 1991).  

A tecnologia de sementes tem procurado aprimorar os procedimentos para avaliar 

a qualidade de sementes, com o objetivo de obter resultados que expressem o desempenho 

potencial de um lote, destacando-se em particular, os estudos relativos aos testes de vigor 

(VIEIRA et al., 1994). O objetivo básico dos testes de vigor é a identificação de diferenças 

importantes na qualidade fisiológica entre lotes de sementes comercializáveis, principalmente, 

daqueles com poder germinativo semelhante. Daí, a importância da disponibilidade de testes 

que procuram avaliar o estado atual das sementes, por meio da determinação de parâmetros 

associados ao vigor. Existem também, testes dirigidos à avaliação do comportamento das 

sementes, quando submetidas a condições específicas de ambiente, geralmente, estressantes 

(BINOTTI et al., 2008). O teste do envelhecimento acelerado em sementes de feijão-de-corda 

constitui um eficiente teste de vigor para avaliar diferentes lotes de sementes de feijoeiro e 

acompanhar a sua variação durante a exposição e o período prolongado de armazenamento 

(SALINAS et al., 2001).  

As ERO têm sido estudadas largamente no campo da fisiologia de sementes, 

sendo particularmente ressaltado sua relação com a perda do vigor e da viabilidade de 

sementes durante prolongado armazenamento. O acúmulo de ERO é frequentemente indicado 

como uma primeira causa da deterioração de sementes, gerando reações com ácidos 

poliinsaturados, levando a peroxidação de lipídios e a destruição das membranas celulares 

(McDONALD, 1999; APEL & HIRT, 2004; FOYER & NOCTOR, 2005).  

Alternativas têm sido pesquisadas visando a melhoria do desempenho de lotes de 

sementes com qualidade fisiológica inferior, enquanto ainda não se tem um método adequado 

para a preservação das sementes durante o armazenamento convencional. Sementes utilizam 

diversas estratégias para reverter os possíveis danos provocados pela deterioração em 

condições adversas de armazenamento, dentre as quais se destacam os mecanismos 

enzimáticos antioxidativos (catalase, peroxidase do ascorbato e dismutase do superóxido) e 

também os protetores antioxidativos não enzimáticos tais como o ácido ascórbico. Esses 

antioxidantes não enzimáticos têm sido utilizados em pré-tratamentos para a proteção e 

envigoramento de sementes, com o intuito de aumentar assim o seu poder germinativo quando 
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essas são submetidas ao envelhecimento natural e artificial (CHHETRI et al., 1993; POWELL 

et al., 2000).  

Foi verificado que o tratamento de sementes de oleaginosas com ácido ascórbico 

melhorou o potencial de germinação dessas sementes quando submetidas ao armazenamento 

prolongado (DOLATABADIAN & MODARRES SANAVY, 2008). Plantas com altos níveis 

de antioxidantes, enzimáticos ou não enzimáticos, de forma induzida ou constitutiva, podem 

aumentar a resistência a danos oxidativos nas células vegetais gerados por estresses bióticos e 

abióticos (BOR et al., 2003; COMBA et al., 2004). Assim, alguns trabalhos têm sido 

desenvolvidos no sentido de prolongar a armazenabilidade de sementes pela aplicação de 

antioxidantes às sementes (RAGHURAMULU & PURUSHOTHAM, 1991; 

ASCHERMANN-KOCH et al., 1992; CHHETRI et al., 1993). Técnicas de envigoramento de 

sementes e algumas técnicas de osmocondicionamento pré-semeadura, vêm sendo utilizadas, 

visando à uniformização do estande e maior rapidez na emergência de plântulas no campo 

(RAGHURAMULU & PURUSHOTHAM, 1991; CAMARGO, 1998).  

O pré-tratamento das sementes com antioxidantes não enzimáticos, aumenta o 

vigor e com isso o potencial de armazenamento dessas sementes a condições adversas de 

temperatura e umidade (MAITY et al., 2000). É sugerido que o tratamento prévio das 

sementes com antioxidantes como o ácido ascórbico aumenta o vigor e prolonga a 

armazenabilidade das sementes devido principalmente a remoção de ERO (SMIRNOFF, 

2000). Entretanto, são escassos na literatura estudos sobre o efeito da aplicação de 

antioxidantes não enzimáticos, na melhoria da viabilidade e do potencial de armazenamento 

de sementes de grandes culturas, tais como o feijão-de-corda. O presente estudo, então, tem 

como objetivo, avaliar tanto o efeito do pré, como do pós-tratamento com ácido ascórbico, na 

proteção e redução dos danos ocasionados pelo envelhecimento de sementes de feijão-de-

corda, cultivar EPACE 10, através de várias variáveis fisiológicas e bioquímicas. 

 

5.2 Material e métodos 

As sementes selecionadas e desinfetadas, como descrito anteriormente (item 4.2) 

foram distribuídas e incubadas em caixas “gerbox” devidamente colocadas em câmara de 

envelhecimento artificial -BOD- (45ºC, 99% U.R., no escuro) para promover o 

envelhecimento das mesmas por 72 h (DELOUCHE & BASKIN, 1973). As sementes foram 

submetidas a quatro tratamentos: (T1) sementes não envelhecidas e não tratadas com ácido 

ascórbico (AsA), tratamento controle (SNE); (T2) sementes envelhecidas e não-tratadas com 
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AsA (SE); (T3) as sementes, antes do envelhecimento foram submetidas a um pré-tratamento 

com 0,85 mM de AsA (SE-Pré-T); (T4) as sementes, após o envelhecimento, foram 

submetidas a um pós-tratamento com 0,85 mM de AsA (SE-Pós-T).  

Após cada um dos tratamentos citados, foram analisadas as seguintes variáveis 

fisiológicas e bioquímicas: a) determinações das massas fresca e seca das sementes 

(BARBOSA, 2002); b) determinação do percentual de umidade das sementes segundo Slavick 

(1974). c) teste da condutividade elétrica (vazamento de eletrólitos e percentual de danos de 

membrana) segundo Blum & Ebercon (1981) e Vieira & Krzyzanowski (1999); d) teste de 

germinação (BRASIL, 2009); e) teste de emergência (BORGHETTI & FERREIRA, 2004); f) 

açucares solúveis (DUBOIS et al., 1956); g) teor de amido pelo método da antrona descrito 

por Hodge & Hofreiter (1962); h) aminoácidos livres (PEOPLES et al., 1989); i) proteínas 

solúveis (BRADFORD, 1976); j) peroxidação de lipídios (HEATH & PACKER, 1968); l) 

atividade amilásica total (BERNFELD, 1955); m) atividade proteolítica (AINOUZ & 

FREITAS, 1991); n) ascorbato reduzido (LAW et al., 1983; CÓRDOBA-PEDREGOSA et 

al., 2003); o) atividade da peroxidase do ascorbato (APX) (MCKERSIE & LESHEM, 1994).  

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, contendo quatro 

tratamentos: T1 (SNE), T2 (SE), T3 (SE-Pré-T) e T4 (SE-Pós-T), com quatro repetições 

cada. Os dados foram analisados estatisticamente, através da analise de variância pela 

significância do testre F e as médias foram comparadas pelo teste de Tuckey a 5% de 

probabilidade.    

 

5.2.1 Determinação da massa fresca, massa seca e umidade das sementes 

A determinação da massa fresca foi feita logo após a aplicação dos tratamentos, 

através da pesagem em balança analítica, em seguida o material foi congelado em freezer - 

80°C para a posterior liofilização. A massa seca foi obtida após a liofilização das amostras 

(BARBOSA, 2002). A umidade das sementes foi determinada segundo Slavik (1974), 

utilizando-se a seguinte relação: UMIDADE = (MF – MS)/(MF) X 100 (%)    

 

5.2.2 Teste da condutividade elétrica e integridade de membranas 

Foi usada a metodologia citada por Vieira & Krzyzanowski (1999) em quatro 

repetições de 25 sementes de cada tratamento, onde foram pesadas em balança analítica sendo 

colocadas em copos plásticos contendo 75 mL de água destilada. Em seguida, os copos foram 
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colocados em germinador a 25°C por 24h (Figura 14A) e logo depois se procedeu à leitura 

das soluções contendo os lixiviados das sementes em um aparelho condutivímetro DIGIMED 

CD 21 (Figura 14C), previamente calibrado.  

Os resultados das leituras foram divididos pela massa das amostras e a 

condutividade foi expressa em µS cm-1 g-1 de semente. Após leitura a 25 °C as amostras foram 

colocadas em Erlenmeyer em banho-maria como água fervente por 1 h (Figura 14B). Em 

seguida, foram feitas novas leituras no condutivímetro. A porcentagem de danos de 

membranas das sementes foi estimada pelo método de vazamento de eletrólitos descrito por 

Blum & Ebercon (1981) pela seguinte relação: %DM = (L1/ L2) x 100, onde L1 representa a 

leitura de condutividade do extrato a 25 C após 24 h de incubação e L2 a leitura após a 

fervura em banho-maria por 1 h. 

 

 

Figura 14 – Teste da condutividade elétrica a 25 °C por 24 h (A), fervura em banho Maria por 

1 h para a determinação da % de danos de membranas (B) e aparelho de condutivímetro usado 

para as leituras de condutividade elétrica (C).  

 

5.2.3 Teste de germinação  

Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes de cada tratamento, semeadas 

em rolos de papel germitest, umedecidos com água o equivalente a 2,5 vezes a massa do do 

substrato seco e colocado para germinar a 25°C em uma BOD. As avaliações foram realizadas 

no 3º e 7º dias após a semeadura e os resultados expressos em porcentagem de germinação 

com base no numero de plântulas normais, segundo as Regra de Análise de Sementes (RAS) 

para esta espécie (BRASIL, 2009). 

 

B A C 
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5.2.4 Teste de emergência de plântulas  

Este teste foi conduzido conforme recomendado por Borghetti & Ferreira (2004). 

Para esta avaliação, quatro repetições de 50 sementes de cada tratamento foram semeadas em 

canteiro de 10 x 1,0 m, com 10 cm de espaçamento entre as repetições. As irrigações foram 

feitas sempre que necessário, visando o fornecimento de água necessária para a germinação 

das sementes e emergência das plântulas. O teste foi avaliado oito dias após a semeadura, 

sendo computada a porcentagem de plântulas normais (% emergência de plântulas). Para a 

determinação do índice de velocidade de emergência (IVE), foram feitas contagens diárias das 

plântulas emergidas, a partir da instalação do teste de emergência até o décimo dia após a 

semeadura. Foram consideradas como emergidas as plântulas cujos cotilédones afloraram à 

superfície do solo (NAKAGAWA, 1999). O IVE foi calculado conforme Maguire (1962). O 

tempo médio de emergência (TME) obtido através de contagens diárias das plântulas 

emergidas até o décimo dia após a semeadura e calculado através de fórmula proposta por 

Labouriau (1983), com os resultados expressos em dias. 

 

5.2.5 Açucares solúveis e amido 

Para a determinação dos teores de açúcares solúveis, foi utilizado o pó liofilizado 

de cada tratamento. Foram feitas duas extrações com 50 mg do pó e 5mL de etanol a 80% em 

banho-maria a 70 °C por 30 minutos, sendo logo após centrifugadas por 10 min a 3.000 g e 

separados os sobrenadantes. O precipitado foi armazenado para análises de amido. A partir da 

mistura dos dois sobrenadantes foi feita a reação para dosagem dos açucares solúveis. A 

dosagem foi realizada espectofotometricamente pelo método “fenol-sulfúrico”, descrito por 

Dubois et al. (1956). Com o precipitado armazenado foram feitas duas novas centrifugações 

por 10 min a 3.000 g, agora com ácido perclórico 30%, após o mesmo ter sido deixado sob 

agitação constante por 20 min. Do sobrenadante obtido procedeu-se a determinação de amido 

pelo método de antrona, descrito por Hodge & Hofreiter (1962). 

 

5.2.6 Aminoácidos livres  

O sobrenadante obtido da extração etanólica para a determinação de açucares 

solúveis foi utilizado para a determinação da concentração de aminoácidos livres (AAL), 

segundo método descrito por Peoples et al. (1989), com algumas modificações feitas por 
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Brilhante (2003). Alíquotas de 0,1 mL do extrato foram colocadas em tubos  de ensaio e 

acrescidas de 0,4 mL de água mille-Q. Em seguida 0,25 mL de uma solução tamponada, pH 

5,0,  contendo 0,2 mol L-1 de citrato e 0,25 mL do reagente de ninhidrina (KCN 0,1 mmol L-1  

e ninhidrina 5% em methoxy etanol) foram adicionados. Após misturar bem em vortex os 

tubos foram hermeticamente fechados e colocados em banho-maria fervente, onde 

permaneceram pelo tempo de 15 min. à temperatura de 100 C. Em seguida, a reação foi 

interrompida em banho de gelo, momento em que foram adicionados 1,5 mL de uma solução 

de etanol 50% (v/v). Após os tubos permanecerem por 20 minutos em temperatura ambiente 

foram feitas leituras em espectrofotômetro, a 570 nm, sendo os teores de aminoácidos livres, 

determinado com base em uma curva padrão ajustada a partir de concentrações crescentes de 

uma mistura padronizada de L – glutamina. 

.  

5.2.7 Proteínas solúveis  

Amostras de 50 mg de material liofilizado foram incubadas com 1,3 mL de uma 

solução tampão (Tris-HCl 0,1 M com CaCl2 2,6 mM e PVP 1% pH 7,4) e submetidas à 

extração em  agitador horizontal durante 2 horas. Em seguida, foram centrifugados a 15.000 g 

por 15 min, a 4°C. Logo após, os sobrenadantes foram coletados e determinadas a 

concentração de proteínas solúveis segundo o método descrito por Bradford (1976).  

Alíquotas de 0.1 mL foram coletadas do extrato e 2,5 mL do reagente de Bradford adicionado. 

Após 15 min em temperatura ambiente foram feitas leituras em espectrofotômetro, a 595 nm. 

A concentração de proteínas solúveis foi calculada com base em uma curva padrão ajustada a 

partir de concentrações crescentes de albumina soro bovino (BSA) (SIGMA).  

 

5.2.8 Atividade proteolítica 

A atividade proteolítica (protease) foi medida segundo Ainouz & Freitas (1991). 

A extração foi feita com amostras de 100 mg de material liofilizado e a adição de 2 mL de 

tampão fosfato 0,02M  com 10 mM de mercaptanol pH 7,6 em agitador horizontal por 2 h a 

4°C e após, feita centrifugação a 15.000 g por 15 minutos a 4 °C. Alíquotas de 1 mL do 

extrato enzimático foi adicionado a 500 µL de azoalbumina 1 % em tampão fosfato 0,1 M pH 

6,0 e colocados em banho-maria a 37 °C por 1 h . Posteriormente, foram adicionados ao meio 

de reação 500 µL de TCA 10% e feita uma nova centrifugação a 10.000 g por 10 minutos. Em 

seguida, a 1,5 mL do sobrenadante foram adicionados 500 µL de NaOH 2N. Depois foram 
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feitas leituras em espectrofotômetro a 440 nm. Uma unidade de atividade da protease foi 

definida como a quantidade da enzima necessária para aumentar 0,1 unidades de absorbância 

a 440 nm por cm-3 de extrato por h-1 (1 UA = 0,01 Absorbância). 

 

5.2.9 Atividade amilásica (α + β - amilase) 

Na determinação da atividade amilásica, a extração e a dosagem seguiram o 

método descrito por Bernfeld (1955), modificado por Khader (1992). Extraíram-se 0,1g de 

material liofilizado em 5 mL de tampão Tris-HCl 0,1 M com CaCl2 2,6 mM e PVP 1% pH 

7,4. Após homogeneização, as amostras foram submetidas a centrifugação a 11.000 g, por 10 

minutos. Todo o procedimento de extração foi realizado a 4 ºC e o sobrenadante obtido 

constituiu o extrato enzimático. A 0,1 mL do extrato, adicionou-se 0,1 mL de amido solúvel 

1% em tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,4 e realizada posterior incubação a 37 ºC por 30 

min. A reação foi interrompida pela adição de 0,2 mL de uma solução de TDNS 0,04 M em 

NaOH 1 M.. A partir daí, procedeu-se às leituras pelo método descrito por Miller (1959), 

portanto, determinou-se as atividades destas enzimas, pela capacidade de promover a hidrólise 

do amido. Os resultados da atividade enzimática foram expressos em mmol de maltose por 

grama de massa seca por minuto. Já a atividade específica foi expressa em mmol de maltose 

por miligrama de proteína por minuto. 

 

5.2.10 Atividade da peroxidase do ascorbato (APX - EC 1.11.1.11)  

 A atividade da APX foi avaliada de acordo com McKersie & Leshem (1994). O 

ensaio consistiu em uma mistura de 50 µL do extrato enzimático, tampão fosfato a 50 mM , 

pH 6,0, EDTA a 0,1 µM, ascorbato a 0,5 mM e H2O2 a 1 mM em um volume total de 1,5 mL. 

A oxidação do ascorbato foi monitorada pela leitura em absorbância de 290 nm no momento 

da adição do H2O2 e 1 minuto após. A diferença na absorbância (ΔA290) foi dividida pelo 

coeficiente de extinção molar do ascorbato (2,8 mM-1. cm-1) e a atividade enzimática será 

expressa como µmol de H2O2 min-1 g-1 de MS e a atividade específica em µmol de H2O2 min-

1. mg-1 de proteína, considerando que 2 moles do ascorbato são necessários para a redução de 

1 mol de H2O2 .  
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5.2.10 Conteúdo de ascorbato reduzido 

O conteúdo de ascorbato reduzido foi mensurado de acordo com Law et al. (1983) 

e Córdoba-Pedregosa et al. (2003). O procedimento de extração foi com uma amostra de 500 

mg de material fresco macerados com 1,5 mL de TCA 1% (m/v). A suspensão foi 

centrifugada a 10.000 g por 15 minutos e o sobrenadante utilizado para os ensaios. Alíquotas 

de 500 µL do extrato foram adicionados a 12,5 µL de NaOH 5 M. A mistura foi então 

centrifugada a 3.500 g, por 2 minutos. O precipitado foi descartado e 200 µL  do sobrenadante 

foram adicionados a 200 µL de tampão fosfato 150 mM, pH 7,4 e 200 µL de água destilada. 

As amostras foram então misturadas em Vórtex e deixadas à temperatura ambiente por 30 

segundos. Em seguida, 400 µL de TCA 10%, 400 µL de H3PO4 44% (v/v), 400 µL de 

Bipiridil 4% em etanol 70% e 300 µL de FeCl3 foram, nessa ordem, adicionados. Os tubos 

foram misturados vigorosamente e incubados a 37 °C por 45-60 minutos. As amostras foram 

então lidas em um espectrofotômetro, no comprimento de onda de 525 nm. O  conteúdo de 

ascorbado reduzido foi calculado a partir de curva padrão de ascorbato e os dados foram 

expressos em µmol g-1 MS.         

 

5.2.11 Peroxidação de lipídios  

A peroxidação de lipídios foi mensurada pelo método de Heath & Packer (1968).  

Portanto, amostras de 50 mg de tecido liofilizado foram maceradas com 1,5 mL de ácido 

tricloroacético (TCA) 1 % (m/v). A suspensão foi centrifugada a 10.000 g por 15 minutos e o 

sobrenadante utilizado para os ensaios. A mistura contendo 500 µL do extrato mais 2 mL do 

reagente contendo ácido tiobarbitúrico (TBA) a 0,5% (m/v), dissolvido em TCA a 20%  (m/v) 

foi incubada em banho-maria fervente por 1 hora. As leituras foram realizadas nas 

absorbâncias de 532 e 660 nm. A segunda leitura foi subtraída da primeira para obtenção da 

leitura específica e a peroxidação de lipídios foi calculada através do coeficiente de extinção 

molar de 155 mM-1 cm-1 e expressa em nmol MDA-TBA g-1 de MS. 
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5.3 Resultados e discussão  

O envelhecimento acelerado tem sido eficiente para avaliar o vigor de lotes de 

sementes de feijoeiro e acompanhar a sua variação durante o período de armazenamento, 

visto que acelera o processo de deterioração das sementes (KRZYZANOWSKI et al., 1982; 

MARCOS FILHO, 1999). Neste estudo o envelhecimento artificial por 72 h (T2) provocou 

uma redução significativa na massa fresca das sementes, aproximadamente 18% quando se 

compara com o controle (T1). Quando se fez um pré-tratamento das sementes de feijão-de-

corda com 0,85 mM de AsA, antes do envelhecimento, a redução foi somente de 8%, como 

observado no tratamento T3. Quando as sementes após as 72 h de envelhecimento foram 

tratadas com 0,85 mM de AsA (T4), a massa fresca das sementes foi quase duas vezes 

superior aquela do controle (T1) (Figura 15A).  

Resultados semelhantes aos encontrados para massa fresca também foram 

observados para a massa seca das sementes, onde no T4 houve um aumento de 

aproximadamente duas vezes em relação ao controle (T1), já o envelhecimento por 72 h (T2) 

reduziu significativamente a massa seca das sementes em aproximadamente 16% (Figura 

15B). Já é conhecido na literatura que a umidade relativa alta combinada a uma temperatura 

elevada existente na câmara de envelhecimento artificial, acelera o processo de deterioração 

das sementes, reduzindo assim sua massa total (ABBA & LOVATO, 1999).  

Não houve modificações significativas, na umidade das sementes, nos 

tratamentos T1, T2 e T4. Entretanto foi observado que o tratamento T3 provocou um 

acentuado aumento no teor de água das sementes (Figura 15C). Isso talvez possa ser 

explicado, porque as sementes têm natureza higroscópica e, dependendo das condições 

ambientais nas quais são submetidas, podem ganhar ou perder água facilmente (COPELAND 

& McDONALD, 1995). Sendo assim, as condições de umidade elevada e alta temperatura 

condicionadas pelo envelhecimento artificial, talvez tenham interferido significavelmente no 

teor de água das sementes do T3, pois o pré-tratamento com ácido ascórbico já foi como uma 

pré-embebição das sementes.  

Foi observado também que houve um acentuado crescimento de fungos no T3 

com o envelhecimento (dados não apresentados). Esse fato confirma que o armazenamento 

de sementes de feijoeiro com teor de água superior a 13% resultará em danos provocados por 

mudanças no metabolismo celular, como o aumento da atividade enzimática e respiratória 

das sementes, propiciando o desenvolvimento de fungos, que serão favorecidos pela alta 

temperatura (VIEIRA & YOKOYAMA, 2000).  
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Figura 15 - Massa fresca (A), massa seca (B) e umidade (C) das sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 

10, submetidas a diferentes tratamentos (SNE = Sementes não envelhecidas; SE = Sementes envelhecidas por 72 

h; SE-Pré-T = sementes pré-tratadas com 0,85 mM de AsA e após envelhecidas por 72 h e SE-Pós-T = sementes 

envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com  0,85 mM de AsA). Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, nos 

diferentes tratamentos não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 
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O envelhecimento por 72 h provocou um maior vazamento de eletrólitos nas 

sementes do T2 (51,81 µS cm-1 g-1 de semente), comparado com o controle (T1), que foi de 

somente 39,96 µS cm-1 g-1 de semente. Surpreendentemente, o T4 conseguiu igualar aos 

resultados apresentados pelo controle, não havendo assim diferença significativa entre esses 

tratamentos, tendo apresentando um menor vazamento de eletrólitos, quando comparado com 

o T2 (Figura 16A). Entretanto, o T3 apresentou um vazamento de eletrólitos superior até 

mesmo em relação ao T2, de 81,81 µS cm-1 g-1 de semente (FIGURA 16A). Esses resultados 

corroboraram aos observados com o percentual de danos de membranas, que avalia a 

integridade das membranas celulares, onde os T2 e T3 apresentaram os maiores percentuais 

de danos nas membranas quando comparado com os demais tratamentos (Figura 16B).  

Neste trabalho o teste da C.E também se mostrou eficiente na identificação dos 

danos provocados pelo envelhecimento nas sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, 

como já relatado em sementes de outras espécies vegetais (FERGUSON, 1995; SALINAS et 

al., 2001). O teste da C.E mostrou-se eficiente também na distinção entre lotes de sementes 

de feijão-de-corda cv. Setentão e EPACE 10 (DUTRA et al., 2006; DUTRA & TEÓFILO, 

2007).  

Do mesmo modo, quando se avaliou a integridade das membranas celulares, 

através da peroxidação de lipídios, os resultados mostraram que o envelhecimento por 72 h 

provocou um aumento de 51% no nível de peroxidação de lipídios do T2, em relação ao 

controle (T1). Esse aumento foi ainda maior no T3, de 80% em relação ao controle. 

Semelhantemente, em sementes de Ginko biloba L. houve um significável aumento da 

peroxidação de lipídios tanto no embrião quanto no endosperma durante o armazenamento 

(TOMMASI et al., 2006). Um dos eventos iniciais da seqüência de deterioração das sementes 

durante o processo de envelhecimento é a degradação das membranas celulares (BINOTTI et 

al., 2008), principalmente devido a peroxidação de lipídios induzida pelo envelhecimento 

que potencialmente danifica as membranas de tecidos de sementes (SUNG & JENG, 1994).  

Neste trabalho foi observado que o envelhecimento das sementes por 72h (T2) 

provocou danos significativos nas membranas celulares das sementes de feijão-de-corda, 

como foi evidenciado por uma aumento significativo no vazamento de eletrólitos mostrado 

no teste da condutividade elétrica (C.E) e um maior nível de peroxidação de lipídios (Figura 

16A e 16C). Em função da desorganização das membranas celulares, as sementes tendem a 

reduzir assim o seu vigor, o que pode ser verificado pelo aumento do vazamento de solutos 

durante o processo de embebição das sementes (MARCOS FILHO et al., 1990; SALINAS et 

al., 1998; VIEIRA & KRZYZANOWSKI, 1999).  
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De modo interessante, no T4 proporcionou uma redução na peroxidação de 

lipídios, atingindo valores próximos aos do controle (Figura 16C), resultado estes 

semelhantes ao observado com folhas de plantas de milho sob estresse hídrico pulverizadas 

com ácido ascórbico (DOLATABADIAN et al., 2009). No entanto, embora na literatura 

existam resultados sobre o efeito inibitório do AsA sobre a peroxidação de lipídios, o 

mecanismo real desse efeito ainda não foi esclarecido (DOLATABADIAN et al., 2008).  

Estudos com sementes de algodão mostraram que a presença de antioxidantes 

como o ácido ascórbico protegeu a semente contra a peroxidação de lipídios e as ERO 

induzidas pelo envelhecimento (McDONALD, 1999). Em algodão, sementes envelhecidas 

artificialmente a 40 °C e 100% de umidade relativa tiveram suas membranas deterioradas, 

sendo isso correlacionado com o acúmulo de peróxidos e redução na germinação 

(ANURADHA et al., 2003). O mesmo foi observado neste estudo, com a germinação das 

sementes do T2, onde houve uma redução significativa com o envelhecimento por 72 h 

(Figura 17).  

No teste de germinação, que avalia o potencial de germinação das sementes, foi 

observado que o envelhecimento (T2) provocou uma significativa redução na porcentagem 

de germinação das sementes de feijão-de-corda, de quase 19%, quando se comparou com a 

germinação das sementes do T1. Essa redução foi mais drástica ainda no T3, equivalente a 

35%. Já no T4, as sementes apresentaram uma porcentagem de germinação superior à 

observada no tratamento controle (Figura 17). Isso está de acordo com o verificado por 

Dolatabadian & Modarres Sanavy (2008), onde o tratamento de sementes de oleaginosas com 

ácido ascórbico melhorou o potencial de germinação dessas sementes quando submetidas ao 

armazenamento prolongado. Um importante papel do AsA no controle da divisão celular, já 

foi proposto na literatura (ARRIGONi, 1994; POTTERS et al, 2002.), embora o mecanismo 

molecular subjacente a este fenômeno ainda não esteja tão claro.  
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Figura 16 – Vazamentos de eletrólitos (A), % de danos de membranas (B) e peroxidação de lipídios (C) das 

sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes tratamentos (SNE = Sementes não 

envelhecidas; SE = Sementes envelhecidas por 72 h; SE-Pré-T = sementes pré-tratadas com 0,85 mM de AsA e 

após envelhecidas por 72 h e SE-Pós-T = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com  0,85 mM de AsA). 

Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, nos diferentes tratamentos não são significativamente diferentes 

(p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey. 
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Figura 17 – Porcentagem de germinação das sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a 

diferentes tratamentos (SNE = Sementes não envelhecidas; SE = Sementes envelhecidas por 72 h; SE-Pré-T = 

sementes pré-tratadas com 0,85 mM de AsA e após envelhecidas por 72 h e SE-Pós-T = sementes envelhecidas 

por 72 h e pós-tratadas com  0,85 mM de AsA). Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, nos diferentes 

tratamentos não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.  

 

Os resultados do teste de emergência no campo mostraram que as sementes dos 

T2 e T3 apresentaram um menor índice de velocidade de emergência (IVE) (10,35 e 9,8, 

respectivamente), quando comparado com os das sementes dos tratamentos T1 e T4 (11,25 e 

11,24, respectivamente). Portanto, houve um atraso na emergência das sementes de feijão-de-

corda no campo, como mostrado em todos os índices avaliados do teste de emergência (% 

emergência, IVE e TME) com o envelhecimento nos T2 e T3 (Tabela 4). De acordo com 

Borghetti & Ferreira (2004), a deterioração das sementes provoca danos oxidativos nas 

reservas necessárias para o crescimento do eixo embrionário. A deterioração das sementes 

afeta a germinação total, a velocidade de germinação, a velocidade de absorção de água e as 

reações bioquímicas, que determinam todo o processo germinativo. Também já foi 

demonstrado por Dantas et al. (2005) que concentrações de NaCl acima da 50 mM afetam a 

germinação, vigor das sementes e o crescimento de plântulas de feijão-de-corda.  

Não houve diferença significativa entre os tratamentos T2 e T3 e nem entre os 

tratamentos T1 e T4 para a variável IVE. O mesmo foi observado com a porcentagem de 

emergência e o tempo médio de emergência das plântulas no campo (Tabeal 4). Essa 
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influência positiva do ácido ascórbico na emergência das plântulas do T4, talvez possa ser 

explicado pelo fato do ácido ascórbico está envolvido, com diversos processos celulares e, 

dentre esses, a regulação da transição da fase G1 para S no ciclo celular (POTTERS et al., 

2002) e o controle do crescimento pelo alongamento das células (PASSARDI et al., 2004).  

 

Tabela 4 - Valores médios do índice de velocidade de emergência (IVE), emergência de plântulas (%) e tempo 

médio de emergência (TME) de sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a quatro diferentes 

tratamentos (SNE, SE, SE-Pré-T e SE-Pós-T). 

 

TRATAMENTOS 
Ìndiçe de 

Velocidade de 
Emergência-IVE 

Emergência de 
Plântulas (%) 

Tempo Médio de 
Emergência (dias) 

T1 SNE 11,25 a 98 a 4,3 a 

T2 SE 10,35 b 90 b 5,2 b 

T3 SE-Pré-T   9,80 b 88 b 5,5 b 

T4 SE-Pós-T 11,24 a 94 a 4,0 a 

C.V. (%) 11,16 16,5 3,70 
*As médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas, não diferem 

estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey 5% de probabilidade. 

 

No presente trabalho, o estresse oxidativo gerado pelo envelhecimento acelerado 

por 72 h ocasionou mudanças em todas as variáveis bioquímicas avaliadas nas sementes de 

feijão-de-corda. Observou-se uma redução no teor de amido, aumento no teor de açúcares 

solúveis, maior atividade amilásica total, redução no conteúdo de proteínas solúveis, aumento 

no teor de aminoácidos livres e uma maior atividade proteolítica no T2 quando comparado 

com as sementes não envelhecidas do T1 (Figuras 18 e 19). É conhecido que as ERO geradas 

pelo estresse oxidativo provoca danos nas macromoléculas biológicas, tais como 

carboidratos, proteínas e ácidos nucléicos (PASTORI & FOYER, 2002). Os danos oxidativos 

aos lipídios, proteínas e outros componentes celulares são considerados a maior causa da 

deterioração de sementes armazenadas (MURTHY et al., 2002).  

Foi verificado que as sementes do T2 apresentaram uma redução no teor de 

amido quando comparados com as sementes do T1. Essa redução foi mais evidente ainda no 

T3, de 9%. Não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os teores de 

amido das sementes provenientes do T4 e aqueles das sementes do tratamento controle (T1) 

(Figura 18A). Esses teores de amido foram correlacionados iversamente com os conteúdos de 

açúcares solúveis (AS) apresentados em todos os tratamentos analisados, onde, os T2 e o T3 
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apresentaram um maior conteúdo de AS e os T1 e T4 um menor conteúdo de AS (Figura 

18B). Houve uma maior atividade amilásica nos tratamentos T2 e T3 quando comparado com 

os T1 e T4, tanto nos resultados expressos como atividade total, quanto nos de atividade 

específica (Figuras 18C e 18D).  

 

 

 

 

Figura 18 – Teor de amido (A), açucares solúveis totais (B), atividade enzimática amilásica total (C) e Atividade 

amilásica total específica (D) das sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes 

tratamentos (SNE = Sementes não envelhecidas; SE = Sementes envelhecidas por 72 h; SE-Pré-T = sementes 

pré-tratadas com 0,85 mM de AsA e após envelhecidas por 72 h e SE-Pós-T = sementes envelhecidas por 72 h e 

pós-tratadas com  0,85 mM de AsA). Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, nos diferentes tratamentos 

não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.  
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O envelhecimento das sementes de feijão-de-corda provocou uma maior 

degradação de proteínas, como observados nos T2 e T3, que apresentaram os menores 

conteúdos de proteínas solúveis (14%) em relação àquele do controle. Isso foi evidenciado 

por uma maior atividade proteolítica nos tratamentos T2 e T3 (Figura 19B). Porém, o mesmo 

não foi observado quando as sementes foram submetidas ao T4, onde o conteúdo de 

proteínas solúveis foi o mesmo que o das sementes do T1, não havendo diferença 

significativa entre esses tratamentos (Figura 19A). Os tratamentos T1 e T4 apresentaram uma 

menor atividade proteolítica (Figura 19B). Esses resultados de proteínas solúveis e atividade 

proteolítica foram correlacionados com os conteúdos de aminoácidos livres (AAL) 

apresentados em todos os tratamentos analisados, onde, os T2 e T3 apresentaram os maiores 

conteúdos de AAL e os T1 e T4 os menores. O conteúdo de AAL nos tratamentos T2 e T3 

foi de 2,2 vezes superior àquele do T1 e de 1,4 vezes ao do T4 (Figura 19C).  

O envelhecimento das sementes de feijão-de-corda por 72 h (T2) provocou uma 

redução no nível de ascorbato reduzido quando comparado com o controle. O mesmo 

aconteceu em maior intensidade no T3, onde a redução foi de 30% (Figura 20A). O T3 

também provocou uma redução na atividade da APX em 21% comparada ao controle (Figura 

20B). De maneira similar, em sementes de algodão envelhecidas artificialmente, a atividade 

da APX decresceu progressivamente durante o curso do envelhecimento (GOEL et al., 

2003). Também em amendoim, o estudo do efeito do envelhecimento acelerado na 

germinação de sementes de duas cultivares mostrou que houve inibição da germinação e 

estabelecimento de plântulas, ocorrendo um aumento na peroxidação de lipídios e 

decréscimo na atividade de APX (SUNG & JENG, 1994; OLIVEIRA et al., 2011).  

Neste estudo os níveis de ascorbato reduzido do T4 foram maiores que os do 

tratamento T1 (Figura 20A). A atividade da APX também foi superior no T4 quando 

comparada aos tratamentos T2 e T3, evidenciando assim uma maior defesa antioxidativa das 

sementes ao envelhecimento neste tratamento. A manutenção da concentração de AsA e a 

maior atividade das enzimas removedoras de ERO em sementes durante o armazenamento é 

fundamental para manter o seu potencial fisiológico (FOYER & NOCTOR, 2000).  
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Figura 19 – Teor de proteínas solúveis (A), atividade proteolítica (B) e teor de aminoácidos livres totais (C) das 

sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes tratamentos (SNE = Sementes não 

envelhecidas; SE = Sementes envelhecidas por 72 h; SE-Pré-T = sementes pré-tratadas com 0,85 mM de AsA e 

após envelhecidas por 72 h e SE-Pós-T = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com  0,85 mM de AsA). 

Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, nos diferentes tratamentos não são significativamente diferentes 

(p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.  
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Figura 20 – Conteúdo de ascorbato reduzido (A), atividade enzimática da ascorbato peroxidase (APX) (B) e 

atividade específica da ascorbato peroxidase (APX) (C) das sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, 

submetidas a diferentes tratamentos (SNE = Sementes não envelhecidas; SE = Sementes envelhecidas por 72 h; 

SE-Pré-T = sementes pré-tratadas com 0,85 mM de AsA e após envelhecidas por 72 h e SE-Pós-T = sementes 

envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com  0,85 mM de AsA). Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, nos 

diferentes tratamentos não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.  
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O T3 provocou resultados negativos nas sementes de feijão-de-corda com o 

envelhecimento por 72 h em todas as variáveis fisiológicas e bioquímicas relacionadas com o 

vigor e a germinação avaliadas neste estudo. Isso talvez possa ser explicado por um 

acentuado aumento no teor de água das sementes com o pré-tratamento com AsA observado 

nas sementes do T3 (Figura 14C). No teste de envelhecimento acelerado, as sementes mais 

úmidas mostram maior sensibilidade às condições de temperatura e de umidade relativa do 

ar, por apresentarem atividade metabólica intensificada sob estas condições de ambiente. 

Portanto, os efeitos do envelhecimento acelerado são mais acentuados em sementes com 

graus de umidade mais elevados (ROSSETO & MARCOS FILHO, 1995). Sendo assim, 

neste estudo, o T3 reduziu a germinação de sementes e a emergência de plântulas de feijão-

de-corda, não sendo assim um tratamento indicado para melhoria da viabilidade dessas 

sementes armazenadas em condições inadequadas. Entretanto, a aplicação exogenamente de 

solução de ácido ascórbico 0,85 mM após o envelhecimento por 72 h nas sementes de feijão-

de-corda amenizou os efeitos deletérios provocados pelo envelhecimento no vigor e na 

germinação dessas sementes. Esse fato foi evidenciado por um maior conteúdo de matéria 

fresca e seca, maior integridade de membranas, menor peroxidação de lipídios, maior 

porcentagem de germinação e maior porcentagem de emergência de plântulas no campo 

quando comparado com o T3 (Figuras 14, 15 e 16; Tabela 4). 
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5.5 Conclusão 

A aplicação exógena de ácido ascórbico 0,85 mM nas sementes de feijão-de-corda 

após o envelhecimento artificial (pós-tratamento) atenua seus efeitos deletérios provocados no 

vigor e na germinação dessas sementes. 
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6. CAPÍTULO III - Influência da aplicação exógena de ácido ascórbico em 

sementes de feijão-de-corda submetidas ao envelhecimento artificial e à 

salinidade 

 

6.1 Introdução 

No campo diversos fatores bióticos e abióticos podem afetar o desempenho das 

sementes vegetais, revertendo-se em possíveis perdas agrícolas, principalmente se as mesmas 

já tiverem a sua viabilidade afetada pelas condições de armazenamento inadequadas (SUBBA 

RAO et al., 1996; DHAKAI & PONDEY, 2001). A germinação de sementes é comumente 

inibida pelo aumento do nível de salinidade. O estresse oxidativo induzido pela salinidade 

resulta na inibição da germinação (AMOR et al., 2005). A salinidade provocada pelo NaCl 

também pode afetar a germinação por facilitar a entrada de íons tóxicos, que podem provocar 

mudanças na atividade de certas enzimas e hormônios da semente (SMITH & COMB, 1991). 

Esses efeitos físico-químicos sobre as sementes parecem resultar em um ritmo mais lento da 

germinação e emergência. Ambos os efeitos osmóticos e tóxicos dos sais têm implicado na 

inibição da germinação de sementes (ALLEN et al., 1986).  

Cultivares de feijão-de-corda foram testadas para tolerância a salinidade e a seca 

através da germinação, emergência de plântulas e crescimento em soluções contendo NaCl e 

PEG, havendo uma redução no crescimento das plântulas em ambos os estresses impostos 

(MURILLO-AMADOR et al., 2002). Em muitas espécies altas concentrações de NaCl, 

dificultam a embebição e a germinação das sementes (MURILLO-AMADOR & TROYO-

DIÉGUEZ, 2000).  

As plantas possuem dois mecanismos para limpeza do excesso de ERO, o 

mecanismo enzimático e o não-enzimático (RAHNAMA et al., 2003; VAIDYANATHAN et 

al., 2003). O mecanismo não-enzimático inclui pequenas moléculas, de natureza antioxidante, 

tais como poliaminas, polióis, alfa-tocoferol (vitamina E), carotenóides, glutationa e o ácido 

ascórbico (ASHRAF & HARRIS, 2004; SAIRAM et al., 2005).  

O ácido ascórbico possui múltiplas funções no crescimento da planta, atuando na 

divisão celular, expansão da parede celular, e outros processos de desenvolvimento 

(SMIRNOFF, 1996; ASADA, 1999; CONKLIN, 2001; PIGNOCCHI & FOYER, 2003). O 

ácido ascórbico tem sido relatado como um componente importante na defesa antioxidante 
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dos efeitos adversos induzidos pela seca e pela salinidade (KHAN et al., 2006; WANG & LI, 

2006; HAMID et al., 2008; ATHAR, et al., 2008; WANG et al., 2009).  

Estudos indicam que a aplicação de antioxidantes pode ser usada para regular o 

crescimento e promover a resistência ao estresse salino em várias espécies vegetais 

(SHALATA & PETER, 2001; GUNES et al., 2005; KHAN, 2006, GUNES et al., 2007). A 

aplicação de ácido ascórbico promoveu o crescimento e o rendimento de soja em condições 

de salinidade (SHETEAWI, 2007). A aplicação exógena de ácido ascórbico aumentou a 

porcentagem de germinação de sementes de fava e também a capacidade de sobrevivência de 

mudas aos efeitos tóxicos da exposição a altos níveis de NaCl (YOUNIS et al., 2009). A 

aplicação de ácido ascórbico nas raízes foi capaz de atenuar os efeitos adversos do estresse 

salino sobre o crescimento de trigo pelo aumento da capacidade fotossintética e na 

manutenção da homeostase iônica (Athar et al., 2008).  

Apesar de existirem alguns trabalhos demonstrando a eficiência da aplicação do 

ácido ascórbico na defesa antioxidante em algumas espécies vegetais, ainda não existem 

estudos sobre o efeito desses antioxidantes não enzimáticos na melhoria da viabilidade ou 

envigoramento de sementes de feijão de corda envelhecidas, numa possível aclimatação a 

condições de estresses abióticos, tais como a salinidade. Este trabalho teve como objetivo 

principal verificar a influência da aplicação exógena de ácido ascórbico no vigor de sementes 

de feijão de corda envelhecidas submetidas ao estresse salino.  

 

6.2 Material e métodos 

As sementes selecionadas e desinfetadas como descrito anteriormente (item 4.2) 

foram distribuídas e incubadas em caixas “gerbox” devidamente colocadas em câmara de 

envelhecimento artificial –BOD- (45ºC, 99% U.R., no escuro) para promover o 

envelhecimento das mesmas (DELOUCHE & BASKIN, 1973). As sementes foram retiradas 

após 72 h de envelhecimento artificial na câmara. Após o envelhecimento, as sementes foram 

semeadas em papel germitest embebido com: T2 - água desionizada; T3 - 100 mM de NaCl; 

T4 - 0,85 mM de ácido ascórbico e T5 - 100 mM de NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico. No 

tratamento controle (T1 - sementes não envelhecidas), a semeadura foi feita somente em água 

desionizada. Foram feitas coletas em três diferentes estádios de desenvolvimento 

morfofisiológicos do feijão-de-corda (E2= radícula menor que 5 cm; E5= radícula maior que 

5 cm com hipocótilo saindo do papel e E8= radícula maior que 5 cm, com cotilédones saindo 

do papel, hipocótilo reto e folhas cotiledonares abertas) de acordo com Sousa et al. (2003).  
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Após cada um dos tratamentos citados, foram analisadas as seguintes variáveis 

fisiológicas e bioquímicas: a) determinações das massas fresca e seca (BARBOSA, 2002); b) 

determinação do percentual de umidade segundo método de Slavick, (1974); c) teste da 

condutividade elétrica (vazamento de eletrólitos e percentual de danos de membrana) segundo 

Vieira & Krzyzanowski (1999) e Blum & Ebercon (1981); d) teste de germinação (BRASIL, 

2009); e) açúcares solúveis (DUBOIS et al., 1956); g) teor de amido pelo método da antrona 

descrito por Hodge & Hofreiter (1962); h) aminoácidos livres (PEOPLES et al., 1989); i) 

proteínas solúveis (BRADFORD, 1976); j) peroxidação de lipídios (HEATH & PACKER, 

1968); l) atividade amilásica total (BERNFELD, 1955); m) atividade proteolítica (AINOUZ 

& FREITAS, 1991); n) ascorbato reduzido (LAW et al., 1983; CÓRDOBA-PEDREGOSA et 

al., 2003); o) atividade da peroxidase do ascorbato (APX) (MCKERSIE & LESHEM, 1994). 

Esses métodos já se encontram detalhados no item 5.2.  

Foi realizado também o teste de emergência para avaliar o vigor das sementes em 

condições de casa de vegetação (Figura 21). As sementes foram semeadas em bandejas de 28 

cm x 15 cm contendo areia lavada, em condições de casa de vegetação, com 25 sementes para 

cada repetição, sendo irrigadas sempre que necessário com os respectivos tratamentos 

anteriores já descritos (T1, T2, T3, T4, T5). Foram avaliados: a) a emergência das plântulas; 

b) o índice de velocidade de emergência (IVE); c) o tempo médio de emergência (TME); d) a 

massa fresca e seca das plântulas e e) teor de água das plântulas, segundo TEÓFILO et al. 

(2008). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições para 

cada tratamento. Os dados foram analisados estatisticamente, através da analise de variância 

pela significância do testre F e as médias foram comparadas pelo teste de Tuckey a 5% de 

probabilidade.    
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Figura 21 – Teste de emergência em condições de casa de vegetação: semeadura das sementes (A), bandeja 

contendo cada repetição de 25 sementes de feijão-de-corda (B), visão do stand montado com a distribuição dos 

respectivos tratamentos (C) e soluções para irrigação com os respectivos tratamentos (D). 
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6.3 Resultados e discussão 

As sementes de feijão-de-corda são armazenadas na maioria das vezes sob 

condições não controladas contribuindo assim para a perda da sua viabilidade (VIEIRA & 

YOKOYAMO, 2000). Neste trabalho, o teste de envelhecimento acelerado por 72 h foi capaz 

de simular essas condições inadequadas de armazenamento nas quais as sementes de feijão-

de-corda são submetidas e pode-se de verificar os efeitos negativos sobre os estádios 

morfofisiológicos da germinação estudados (E2, E5 e E8), através das variáveis fisiológicas e 

bioquímicas analisadas. O envelhecimento das sementes por 72 h provocou um retardo 

significativo na germinação das sementes do T2 principalmente nos estádios E2 e E5, como 

pode ser visualizado na Figura 22, quando comparado com o controle (T1). Isso foi 

correlacionado com as reduções das massas fresca e seca das sementes deste tratamento 

(Figuras 22A e 22B), corroborando com o fato já relatado por Dhakai & Pondey (2001), que o 

envelhecimento afeta a germinação das sementes.  

As reduções das massas fresca e seca foram mais evidentes no estádio inicial de 

germinação (E2), sendo maiores que 22%, talvez por ser um momento crucial para haver a 

embebição da semente e, com isso, ativação do crescimento do embrião (MARCOS FILHO, 

2005) e menos evidente nos estádios finais da germinação, E5 e E8, com reduções de 4,2% e 

3,8%, respectivamente (Figuras 22A e 22B). Porém, essa redução na massa total não foi 

correlacionada com a umidade das sementes, que não sofreu variação significativa em 

nenhum dos estádios e tratamentos analisados (Figura 22C).   

O envelhecimento das sementes também provocou uma redução no vigor das 

sementes de feijão-de-corda, aumentando significavelmente o vazamento de eletrólitos e o 

percentual de danos de membrana, evidenciados pelo teste da condutividade elétrica (C.E), 

em todos os tratamentos e estádios estudados, quando comparado com o controle (Figuras 

23A e 23B). DUTRA et al. (2006) mostraram que o teste da C.E em sementes de feijão-de-

corda é eficiente para avaliação do seu potencial fisiológico (vigor). No presente estudo as 

sementes envelhecidas apresentaram um maior vazamento de eletrólitos e uma maior 

porcentagem de danos nas membranas celulares, evidenciado pela maior condutividade 

elétrica apresentada no T2 (Figuras 23A e 23B), pois segundo Vieira & Krzyzanowsky 

(1999), uma maior saída de lixiviados da semente sugere um menor vigor da mesma. Lin 

(1990) verificou que o decréscimo do vigor está diretamente associado ao aumento do 

vazamento de eletrólitos das sementes sugerindo uma relação intima entre a deterioração das 

membranas e a redução no vigor.  
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Figura 22 - Massa fresca (A), massa seca (B) e umidade das sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, 

submetidas a diferentes tratamentos (T1 SNE = Sementes não envelhecidas; T2 SE = Sementes envelhecidas por 

72 h; T3 SE NaCl = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 100 mM de NaCl; T4 SE Ac. Ásc. = 

sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 0,85 mM de ácido ascórbico; T5 SE NaCl + Ac. Ásc. = 

sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 100 mM de NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico) em três 

diferentes estádios morfofisiológicos (E2, E5 e E8). Colunas seguidas pela mesma letra minúscula dentro de 

cada tratamento e com as mesmas letras maiúsculas nos diferentes tratamentos não são significativamente 

diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.   
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Foi observada uma correlação entre a perda de vigor das sementes com o aumento 

da peroxidação de lipídios no T2 em todos os estádios estudados, quando comparado com o 

controle (Figura 23C). Segundo Goel et al. (2003), a peroxidação de lipídios seria uma das 

principais causas da perda da viabilidade das sementes durante o envelhecimento. Neste 

estudo, o T2 foi capaz de atrasar a germinação em até 20%, reduzindo o vigor das sementes, 

representado pela primeira contagem do teste de germinação, quando comparado com o 

controle (Figura 24). Esse atraso na germinação foi também correlacionado com o aumento da 

peroxidação de lipídios neste tratamento, isso talvez seja explicado pela perda da integridade 

das membranas e inabilidade para a manutenção da fluidez das membranas, resultando assim 

na perda do potencial de germinação (CHANG & SUNG, 1998; OLIVEIRA et al., 2011). 

Mandhania et al. (2006) relatam que a peroxidação de lipídios é um indício de danos 

oxidativos. 

Os resultados também mostraram que, quando as sementes envelhecidas de feijão- 

de-corda foram postas para germinar em solução com 100 mM de NaCl (T3), também houve 

uma redução nas massas fresca e seca das sementes, sendo isso correlacionado com o atraso e 

redução na germinação, mostrados pelo vigor da primeira contagem e também pelo menor 

percentual de germinação (Figura 24). Segundo Amor et al. (2005), a germinação das 

sementes é comumente inibida pela salinidade, pois o estresse oxidativo induzido pela 

salinidade ocasiona danos celulares que resultam na inibição ou redução da germinação 

(AMOR et al., 2005).  

O T3 também provocou danos significativos às membranas celulares das 

sementes, pois houve um maior vazamento de eletrólitos que no T2 (Figuras 23A e 23B). 

Também se sabe que a salinidade provoca atraso na mobilização de reservas para o eixo 

embrionário das sementes e distúrbios nas membranas celulares (GOMES FILHO et al., 

1983; PRISCO, 1987) causando assim um atraso e redução na germinação das sementes. 

Houve também uma maior peroxidação de lipídios neste tratamento, correlacionando com 

uma maior porcentagem de danos de membranas e maior vazamento de eletrólitos (Figura 

23). Já é conhecido que o NaCl pode ocasionar danos  severos a integridade das membranas 

celulares em diversas espécies vegetais (HERNANDEZ et al., 2001; SUDHAKAR et al., 

2001; OLIVEIRA et al., 2011). 

Neste estudo, a aplicação exógena de 0,85 mM de ácido ascórbico nas sementes 

envelhecidas (T4)  foi capaz de atenuar os efeitos deletérios provocados pelo envelhecimento 

no vigor e na germinação das sementes de feijão-de-corda, como se pode evidenciar pelo 

aumento das massas fresca e seca (Figuras 22A e 22B), por um menor vazamento de 
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eletrólitos (Figura 23A), uma menor porcentagem de danos de membranas (Figura 23B) e um 

menor nível de peroxidação de lipídios (Figura 23C), sendo isso correlacionado com um 

maior vigor na primeira contagem e maior porcentagem de germinação (Figura 24), atingindo 

em todos essas variáveis fisiológicas valores próximos aos do controle (T1) e bem superiores 

ao tratamento salino (T3). Houve diferenças significativa entre as variáveis fisiológicas 

relacionadas ao vigor e à germinação analisadas, entre o T4 e o T2 e T3 em todos os estádios 

analisados, o mesmo não ocorrendo com o T1, onde os resultados foram bastantes próximos 

(Figuras 22, 23 e 24).  

Os resultados aqui mostrados corroboram com os já encontrados por outros 

autores demonstraram que o pré-tratamento de sementes com antioxidantes não enzimáticos, 

como o ácido ascórbico pode aumentar o vigor e com isso o potencial de armazenamento 

dessas sementes a condições adversas de temperatura e umidade, principalmente aumentando 

seu poder germinativo no campo (BASU, 1994; MAITY et al., 2000, POWELL et al., 2000). 

Isso pode ser explicado pelo fato do ácido ascórbico, também estar ligado ao crescimento 

celular e envolvido no ciclo celular e outros mecanismos de crescimento e divisão celular, 

bem como também atua como co-fator para muitas enzimas antioxidativas importantes no 

processo germinativo (LEE & KADER, 2000).  

Khan et al. (2006) relatam que um aumento no nível celular de antioxidantes 

como os ácidos salicílico e ascórbico, pode causar um aumento na tolerância a salinidade. Al-

Hakimi & Hamada (2001), Barh et al. (2008) e Burguieres et al. (2007) mostraram que a 

aplicação exógena do ácido ascórbico foi capaz de atenuar os efeito adversos do NaCl pela 

melhoria no sistema de proteção antioxidante. Porém, no presente trabalho, foi observado que 

o ácido ascórbico não foi capaz de reduzir os efeitos tóxicos do NaCl a 100 mM, pois não 

houve diferença significativa entre os tratamentos T5 e T3 em todos os estádios e variáveis 

fisiológicas relacionadas ao vigor e a germinação analisadas (Figuras 22, 23 e 24).  

Neste estudo foi evidenciado que o T5 proporcionou reduções na massa fresca 

(Figura 22A) e afetou a integridade das membranas (Figura 23) em todos os estádios 

morfofisiológicos estudados, além de atrasar e também reduzir a germinação das sementes de 

feijão-de-corda (Figura 24). Estes resultados divergiram dos observados por Younis et al. 

(2009), onde a aplicação exógena de ácido ascórbico aumentou a porcentagem de germinação 

de sementes de fava e também a capacidade de sobrevivência de mudas cultivadas sob altos 

níveis de NaCl. O atraso na germinação provocado pelos tratamentos T2, T3 e T5 foi mais 

evidente nos estádios E2 e E5 (Figuras 25 e 26). 
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Figura 23 – Vazamento de eletrólitos (A), porcentagem de danos de membranas (B) e peroxidação de lipídios 

(C) nas sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes tratamentos (T1 SNE = 

Sementes não envelhecidas; T2 SE = Sementes envelhecidas por 72 h; T3 SE NaCl = sementes envelhecidas por 

72 h e pós-tratadas com 100 mM de NaCl; T4 SE Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 

0,85 mM de ácido ascórbico; T5 SE NaCl + Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 100 

mM de NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico) em três diferentes estádios morfofisiológicos (E2, E5 e E8). 

Colunas seguidas pela mesma letra minúscula dentro de cada tratamento e com as mesmas letras maiúsculas nos 

diferentes tratamentos não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.   
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Figura 24 – Teste de germinação nas sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes 

tratamentos (T1 SNE = Sementes não envelhecidas; T2 SE = Sementes envelhecidas por 72 h; T3 SE NaCl = 

sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 100 mM de NaCl; T4 SE Ac. Ásc. = sementes envelhecidas 

por 72 h e pós-tratadas com 0,85 mM de ácido ascórbico; T5 SE NaCl + Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 

72 h e pós-tratadas com 100 mM de NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico) após o estádio morfofisiológico E8. 

Colunas seguidas pela mesma letra minúscula dentro de cada tratamento e com as mesmas letras maiúsculas nos 

diferentes tratamentos não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.   
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Figura 25 – Aspectos morfológicos da germinação do feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, no 

estádio E2 submetido a cinco tratamentos. 
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Figura 26 – Aspectos morfológicos da germinação de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, no 

estádio E5 submetido a cinco tratamentos.  
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No teste de emergência realizado em casa de vegetação simulando as condições 

de campo, o desempenho das sementes de feijão-de-corda foi seriamente afetado pelo 

envelhecimento por 72 h, ocasionando reduções nos parâmetros de crescimento avaliados. 

Observando os aspectos morfológicos das plântulas de feijão-de-corda aos 10 dias após a 

semeadura, fica evidenciado visualmente o atraso na emergência das plântulas nos T2, T3 e 

T5, sendo mais evidente no T5. Fica também evidenciado que a emergência das plântulas do 

T4 foi semelhante ao controle (T1) (Figura 27). 

Os resultados mostraram que o envelhecimento sozinho (T2) foi capaz de reduzir 

os parâmetros de crescimento avaliados (massa fresca, massa seca e teor de água das 

plântulas) (Figura 28), corroborando com o que foi realtado por Marcos Filho (2005), onde o 

envelhecimento afetou a qualidade fisiológica de sementes. Os resultados do teste de 

emergência mostraram que a massa fresca das plântulas foi reduzida em mais de 11% no T2, e 

com maior intensidade no T3, em torno de 36%, quando comparado com o controle (T1) e 

29% em relação ao T2. O T5 reduziu ainda mais a massa fresca das plântulas, em 60%, 55% e 

37% em relação aos T1, T2 e T3, respectivamente (Figura 28A). Entretanto, no T4 a massa 

fresca das plântulas ficou com valor semelhante ao do T2 (Figura 28A).  

Houve um declínio acentuado na massa seca das plântulas em todos os 

tratamentos quando comparado com o controle (T1), sendo mais acentuado no T5 (Figura 

28B), mostrando mais uma vez que o antioxidante não atenuou os efeitos tóxicos do NaCl nas 

sementes envelhecidas artificialmente. O teor de água das plântulas acompanhou o que foi 

verificado anteriormente, onde foi verificado que o T3 e o T5 causaram uma redução de 5% e 

9%, respectivamente. De modo interessante, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos T1, T2 e T4 em relação ao teor de água das plântulas (Figura 28C). Isso pode ser 

explicado pelo fato de que no teste de envelhecimento acelerado as sementes absorvem água 

em ambiente relativamente quente e úmido (MARCOS FILHO, 2005), podendo assim, às 

vezes até apresentar conteúdo hídrico superior às sementes não envelhecidas.  
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Figura 27 – Emergência das plântulas de Feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, aos 10 dias após a semeadura, sob 

diferentes tratamentos: (T1) tratamento controle – sementes não envelhecidas irrigadas com água desionizada 

(A); (T2) sementes envelhecidas irrigadas com água desionizada (B); (T3) sementes envelhecidas irrigadas com 

100 mM de NaCl (C); (T4) sementes envelhecidas irrigadas com 0,85 Mm de ácido ascórbico (D) e (T5) 

sementes envelhecidas irrigadas com 100 mM de NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico (E).  
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Figura 28 – Massa fresca (A), massa seca (B) e teor de água das plântulas de feijão-de-corda, cultivar EPACE 

10, aos 10 dias após a semeadura, sob diferentes tratamentos: (T1) tratamento controle – sementes não 

envelhecidas irrigadas com água desionizada; (T2) sementes envelhecidas irrigadas com água desionizada; (T3) 

sementes envelhecidas irrigadas com 100 mM de NaCl; (T4) sementes envelhecidas irrigadas com 0,85 Mm de 

ácido ascórbico e (T5) sementes envelhecidas irrigadas com 100 mM de NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico.  
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O T2 atrasou a germinação das sementes, apresentando um menor índice de 

velocidade de emergência (IVE) e um maior tempo médio de emergência (TME), e com 

valores numéricos de 23,81 e 5,25 dias, respectivamente, quando comparado com o controle 

(Tabela 5). O T3 atrasou ainda mais a emergência das plântulas oriundas das sementes 

envelhecidas, aproximadamente 36% em relação ao T2. Com relação ao T5, o atraso foi ainda 

mais drástico, com uma redução em torno de 72% em relação ao T2 (Tabela 5). Esses 

resultados referentes ao efeito do estresse salino na germinação e estabelecimento de plântulas 

dos T2, T3 e T5, são consistentes com os obtidos por Chartzoulakis & Klapaki (2000), que 

afirmaram que o crescimento reduzido em condições de estresse salino, se deve ao efeito do 

sal no atraso da germinação, principalmente devido à diminuição da embebição de água pelas 

sementes e atraso dos eventos associados como a mobilização de reservas das sementes.  

Com relação à inibição do crescimento das plântulas, esses resultados são 

similares aos estudos de Eneas Filho et al. (1995), onde a concentração de 100 mM de NaCl 

foi suficiente para inibir o estabelecimento de plântulas de feijão-de-corda, sendo tais 

resultados similares aos de Prisco & Vieira (1976), Gomes Filho & Prisco (1978), e Prisco et 

al. (1981). Em muitas espécies altas concentrações de NaCl dificultam a embebição e a 

germinação das sementes (MURILLO-AMADOR & TROYO-DIÉGUEZ, 2000).  

O T4 acelerou a emergência das plântulas oriundas das sementes envelhecidas, 

pois houve um aumento no IVE e um decréscimo do TME, atingindo resultados até mesmo 

superiores àquele do controle (Tabela 5). No tratamento T4 o percentual de emergência das 

plântulas foi de aproximadamente 93, sendo superior aos dos tratamentos T2 e T3, que 

tiveram 89% e 85%, respectivamente. O menor percentual de emergência de plântulas foi 

verificado no T5 com 48.             

Tabela 5 - Valores médios do índice de velocidade de emergência (IVE), emergência de plântulas (%) e tempo 

médio de emergência (TME) de sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a quatro diferentes 

tratamentos (SNE, SE, SE-Pré-T e SE-Pós-T).  

TRATAMENTOS 
Índice de 

Velocidade de 
Emergência (IVE) 

Emergência 
de Plântulas 

(%) 

Tempo Médio de 
Emergência (TME)  

(dias) 

T1 SNE 24,56 ab 98,66 a 4,98 a 

T2 SE 23,81a 89,33 ab 5,25 a 

T3 SE Nacl   15,21 bc 85,33 ab 4,19 b 

T4 SE Ac. Asc. 26,31 a 93,33 a 5,32 a 

T5 SE Nacl + Ac Asc.  6,52  c 48,00 b 3,48 c 
C.V.  (%) 17,16 18,96 3,79 

*letras minúsculas na mesma coluna não diferem estatisticamente a 5% 
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Foi observado um aumento no conteúdo de açúcares solúveis com o passar dos 

estádios E2, E5 e E8 do feijão-de-corda em todos os tratamentos analisados. O conteúdo de 

açúcares soluveis foi significativamente maior nos T1, T2 e T4, quando comparado com os 

tratamentos T3 e T5 (Figura 29B). Isso foi correlacionado com o decréscimo acentuado no 

teor de amido nos T1, T2 e T4, o mesmo não ocorrendo na mesma intensidade nos T3 e T5 

(Figura 29A). Do mesmo modo, a atividade amilásica foi superior nos T1, T2 e T4 e 

significativamente inferior nos T3 e T5 (Figura 29C). Isso contrasta com o observado por 

Uriyo (2000), onde o tratamento salino provocou um aumento na hidrólise do amido.  

O envelhecimento das sementes por 72 h (T2) não causou mudanças na 

mobilização de açúcares para o eixo embrionário durante a germinação, pois apresentou 

resultados semelhantes aos observados pelo controle (T1). O mesmo foi observado no 

tratamento com ácido ascórbico (T4). Entretanto, o tratamento com NaCl a 100 mM 

ocasionou mudanças nessa mobilização, sendo mais acentuada no T5. Isso evidencia que o 

estresse salino (T3) atrasou a mobilização de açúcares para o eixo embrionário durante os 

estádios da germinação das sementes de feijão-de-corda, principalmente pelo decréscimo na 

atividade amilásica.  
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Figura 29 – Teor de amido (A), conteúdo de açucares solúveis (B) e atividade amilásica nas sementes de feijão-

de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes tratamentos (T1 SNE = Sementes não envelhecidas; T2 

SE = Sementes envelhecidas por 72 h; T3 SE NaCl = sementes envelhecidas por 72h e pós-tratadas com 100 

mM de NaCl; T4 SE Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 0,85 mM de ácido 

ascórbico; T5 SE NaCl + Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 100 mM de NaCl + 0,85 

mM de ácido ascórbico) em três diferentes estádios morfofisiológicos (E2, E5 e E8). Colunas seguidas pela 

mesma letra minúscula dentro de cada tratamento e com as mesmas letras maiúsculas nos diferentes tratamentos 

não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.   
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O envelhecimento por 72 h (T2) e o tratamento salino combinados (T3) ou em 

conjunto com o AsA (T5) provocaram um decréscimo acentuado no conteúdo de proteínas 

solúveis nas sementes de feijão-de-corda, como mostra a Figura 30A. Esse decréscimo nesses 

tratamentos foi acompanhado pelo aumento da atividade proteolítica (Figura 30B). Shacter 

(2000) mostrou a existência de uma relação entre a oxidação e degradação de proteínas e o 

envelhecimento. A redução do conteúdo de proteínas em plantas sob estresse pode ser 

provavelmente devido aos efeitos danosos da geração de ERO nessas condições, ocasionando 

assim a oxidação de proteínas (DOLATABADIAN et al., 2009). Entretanto, nos tratamentos 

T2 e T3 houve uma diminuição no conteúdo de aminoácidos livres (Figura 30C), sendo isso 

correlacionado com o aumento na atividade proteolítica e menor conteúdo de proteínas 

solúveis. Talvez essa diminuição do conteúdo de aminoácidos livres tenha sido devido a sua 

utilização como substrato energético em condições adversas. Interessantemente, o tratamento 

com ácido ascórbico (T4) reduziu a proteólise induzida pelo envelhecimento nas sementes de 

feijão-de-corda, apresentando um conteúdo de proteínas solúveis que não diferiu 

estatisticamente do controle (T1). A aplicação de 150 mg L-1 de AsA aumentou o conteúdo de 

proteina das folhas de plantas de milho sob estresse abiótico (DOLATABADIAN et al., 

2009). Porém, o ácido ascórbico não atenuou os efeitos deletérios do NaCl sobre as proteínas, 

pois o T5 apresentou resultados semelhantes ao T3 (Figuras 30A e 30B).  
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Figura 30 – Conteúdo de proteínas solúveis (A), atividade proteolítica (B) e conteúdo de aminoácidos livres (C) 

de sementes de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes tratamentos (T1 SNE = Sementes 

não envelhecidas; T2 SE = Sementes envelhecidas por 72 h; T3 SE NaCl = sementes envelhecidas por 72 h e 

pós-tratadas com 100 mM de NaCl; T4 SE Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 0,85 

mM de ácido ascórbico; T5 SE NaCl + Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 100 mM 

de NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico) em três diferentes estádios morfofisiológicos (E2, E5 e E8). Colunas 

seguidas pela mesma letra minúscula dentro de cada tratamento e com as mesmas letras maiúsculas nos 

diferentes tratamentos não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.   
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É conhecido que em condições de estresse oxidativo a biossíntese de ascorbato é 

induzida para proteger as biomoléculas dos danos oxidativos (Asada,1999). Em nosso estudo, 

os T2, T3 e T5 provocaram decréscimo no conteúdo de ascorbato das sementes de feijão-de-

corda em todos os estádios estudados (Figura 31A). Os mesmos tratamentos apresentaram 

uma menor atividade da APX (Figura 31B), ou seja, apesar da redução do conteúdo de 

ascorbato apresentado, o mesmo não propiciou um aumento na atividade da APX nestes 

tratamentos. Isso pode ser explicado, talvez porque não tenha sido possível recuperar a 

quantidade de ascorbato na forma reduzida (turnover) para manter a atividade da APX nessas 

condições de estresse como proposto por Noctor et al. (2002).  

O tratamento com ácido ascórbico (T4) aumentou o conteúdo de ascorbato 

reduzido e também a atividade da APX em todos os estádios estudados (Figura 31). Isso 

comprovou o já demonstrado por Chen & Gallie (2004), onde o nível endógeno de AsA pode 

ser aumentado pela aplicação exógena de AsA nas raízes, folhas e também em sementes. 

Dolatabadian et al. (2009) verificou que a aplicação foliar de solução de ácido ascórbico a 150 

mg L-1 foi capaz de aumentar a tolerância à seca, pelo aumento da atividade de enzimas 

antioxidantes (APX, CAT, POX) em plantas de milho.  

Neste estudo a aplicação exógena de ácido ascórbico nas sementes de feijão-de-

corda atenuou os efeitos deletérios do envelhecimento em todos os parâmetros bioquímicos 

relacionados com o vigor e a germinação, apresentando uma maior mobilização de reservas 

para o eixo embrionário (açúcares e aminoácidos livres), menor proteólise e também melhor 

mecanismo antioxidante, comprovado pelo maior conteúdo de ascorbato e maior atividade da 

APX.  Azarnivand et al. (2006) demonstraram que a germinação é uma fase crítica no ciclo de 

vida dos vegetais e a tolerância a salinidade na fase da germinação pode ser importante para o 

sucesso no estabelecimento e crescimentos das plantas em ambientes salinos. Entretanto, no 

presente estudo, a aplicação de ácido ascórbico não foi capaz de atenuar os efeitos do NaCl 

nas sementes, como evidenciado em todos os parâmetros bioquímicos avaliados.   
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Figura 31 – Conteúdo de ascorbato reduzido (A) e atividade da peroxidase do ascorbato (APX) (B) em sementes 

de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, submetidas a diferentes tratamentos (T1 SNE = Sementes não 

envelhecidas; T2 SE = Sementes envelhecidas por 72 h; T3 SE NaCl = sementes envelhecidas por 72h e pós-

tratadas com 100 mM de NaCl; T4 SE Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 0,85 mM 

de ácido ascórbico; T5 SE NaCl + Ac. Ásc. = sementes envelhecidas por 72 h e pós-tratadas com 100 mM de 

NaCl + 0,85 mM de ácido ascórbico) em três diferentes estádios morfofisiológicos (E2, E5 e E8). Colunas 

seguidas pela mesma letra minúscula dentro de cada tratamento e com as mesmas letras maiúsculas nos 

diferentes tratamentos não são significativamente diferentes (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey.   
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6.4 Conclusões 

A aplicação exógena de 0,85 mM de ácido ascórbico nas sementes envelhecidas 

de feijão-de-corda, cultivar EPACE 10, foi capaz de atenuar os efeitos deletérios provocados 

pelo envelhecimento nos parâmetros fisiológicos e bioquímicos relacionados com o vigor e a 

germinação. A aplicação exógena de ácido ascórbico reduziu os efeitos deletérios do 

envelhecimento artificial na integridade das membranas, na peroxidação de lipídios, na 

germinação e emergência de plântulas e também na mobilização de reservas durante a 

germinação. Entretanto, o ácido ascórbico não foi capaz de atenuar os efeitos tóxicos do NaCl 

nas sementes envelhecidas. O estudo da relação entre o uso de antioxidantes naturais, com um 

possível revigoramento de sementes envelhecidas, utilizando o feijão-de-corda como modelo 

experimental, pode gerar estratégias de meios para potencializar as defesas antioxidativas e 

amenizar os efeitos do estresse em ambientes de armazenamento de sementes sob condições 

não controladas, principalmente em pequenas e médias propriedades rurais.  
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