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 Ao avaliar os aspectos fisiológicos e bioquímicos das sementes, naturalmente, 

encontram-se diferenças devido a variabilidade de suas constituições genéticas. A variabilidade 

genética encontrada dentro das sementes crioulas enriquece as análises de sementes por 

proporcionar uma diversidade de respostas que permite a exploração do melhor genótipo. A 

resposta quando a semente é exposta a condições de estresse caracteriza seu potencial de vigor. 

Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi relacionar as respostas de dois genótipos contrastantes 

quanto vigor quando submetidos ao estresse por envelhecimento acelerado e posteriormente 

quantificar as diferenças quanto a hidrólise de proteínas ao longo do processo de estresse. O 

trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes – LAS, na Universidade do Estado 

de Santa Catarina – UDESC. As sementes têm como origem o Banco Ativo de Germoplasma de 

Feijão (BAF) e foram produzidas na safra 2014/2015 na cidade de Lages, SC. Os genótipos 

avaliados foram o BAF 07, como de baixo vigor, e o BAF 55, de alto vigor. As sementes foram 

submetidas ao envelhecimento acelerado nos intervalos de 24, 36, 48 e 72 horas (SANTOS et al., 

2003). Em cada tempo de estresse retirou-se uma amostra para determinação da porcentagem de 

plântulas normais para caracterização do vigor e o teor de umidade pelo método padrão de estufa 

a 105° C no período de 24 horas (BRASIL, 2009). Dentre os resultados obtidos nas análises 

fisiológicas, ambos os genótipos apresentaram comportamento de decréscimo no vigor com o 

aumento dos tempos de envelhecimento. A diminuição do porcentual de vigor é mais visível após 

o tempo de 48 horas. O BAF 55, com 94% de plântulas normais, reduziu o vigor para 81%, se 

mantendo com teores significativamente superiores ao BAF 07, que de 79% de plântulas normais 

decaiu para 68%. Os dados de umidade se mostraram com comportamento padrão ao longo dos 

tempos de envelhecimento, tanto o BAF 07 quanto o BAF 55, obtiveram aumento no teor de 

água. O BAF 55, de alto vigor, no último tempo do envelhecimento (72 horas) apresentou 38,4% 

no teor de água, sendo o genótipo que mais embebeu água, enquanto que o BAF 07 em 72 horas 

demonstrou um teor de 32,5%, assim o BAF de alto vigor acelerou mais rapidamente seu 

metabolismo. Na expressão temporal das proteínas (figura 1), o BAF 55 apresentou um número 

variável de bandas até o tempo de 36 horas, indicando que até esse momento ocorreu a hidrólise 

das proteínas. Em 48 horas, após a protrusão radicular do genótipo BAF 55 (21 horas), onde taxa 

de mobilização é maior que a hidrólise, observa-se a diminuição no número de bandas. No tempo 

de 72 horas o número de bandas aumenta, mostrando que nesse momento ocorre a síntese de 
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novos grupos de proteínas. Considerando o  número de bandas, o BAF 07 apresenta maior 

número em relação ao BAF 55, evideciando maior número de proteínas não hidrolisadas, sendo 

de menor eficiência na hidrólise quando comaparado ao BAF 55. O metabolismo do genótipo de 

menor vigor foi mais lento, não apresentou decréscimo siginificativo no número de bandas. O  

BAF 55, de maior vigor apresentou uma forte associação da maior eficiência na hidrólise das 

proteínas para resposta fisiológicas quanto ao percentual de germinação e vigor. 

 

 

        
 

Fig.: 1 Expressão temporal do perfil de proteínas por SDS-PAGE, nos tempos de 0h, 24h, 36h, 

48h e 72h para genótipos contrastantes quanto ao vigor (BAF 07 e BAF 55). 

 


