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A utilização de lotes de sementes de alto vigor, tolerantes a condições adversas, garantem um 

adequado estabelecimento inicial do cultivo a campo. No atual panorama da produção de soja, o 

fator mais limitante para bons rendimentos é o estresse hídrico, principalmente no período da 

germinação, levando o melhoramento e a pesquisa em busca de cultivares com mecanismos mais 

adaptados a este tipo de sitação. Assim, o objetivo do trabalho foi determinar se cultivares de 

sementes de alto vigor toleram condições específicas de estresse hídrico. As sementes de duas 

cultivares de soja de alto vigor (NA 5909 RG) e de baixo vigor (SYN1059RR) foram submetidas 

a dois métodos de estresse. No primeiro, as sementes foram colocadas para germinar em solução 

de Polietilenoglicol (PEG 6000) na concentração de -0,2Mpa e em água (controle). O padrão de 

hidratação das sementes e o teor de prolina para ambos os casos foi estabelecido nos tempos de 0, 

3, 6, 24, 48 e 72 horas de hidratação. No segundo método, as sementes foram hidratadas em água 

a 25°C por 48h em germinador, e, quando as mesmas encontravam-se na fase III da germinação, 

onde a cultivar NA5909 RG apresentou 99% se protusão radicular e 98% da cultivar SYN 1059 

RR , foram transferidas para estufa com circulação de ar a 38°C por 10 horas. Após este período 

as sementes foram novamente levadas ao germinador para que fosse concluído o período de 5 

dias de germinação. O teor de proteína e o perfil proteíco das sementes foi determinado nos 

tempos 0, 10, 14, 28, 42 e 56 horas após o estresse. As proteínas de reserva foram quantificada e 

avaliadas por SDS-PAGE. A eletroforese foi realizada em gel separador de 12%, gel 

concentrador com 3% de acrilamida, aplicando-se no gel 20ug de proteína por amostra. O peso 

molecular de cada banda de proteína foi calculado utilizando marcador molecular padrão 

(Prestained SDS-PAGE Standards – Bio-Rad). A intensidade e a presença de bandas foi 

analizada utilizando o software GelAnalyzer2010. Quanto teor de prolina em estresse com PEG e 

o controle em água, observou-se um comportamento crescente e similar até 24 horas, com 

crescimento acentuado após esse período, da mesma forma para ascultivares de alto e baixo 

vigor, demonstrando que o aumento no teor deste aminoácido não apresentou associação com 

esse tipo de estresse. Já no estresse causado na fase III da germinação, a cultivar SYN 1059RR, 

apresentou teor de prolina máximo 14 horas (7,80µmol/g) com decréscimo nos períodos 

subsequentes. A cultivar NA 5909 RG apresentou máximo acúmulo deste componente em 28 

horas (8,88 µmol/g), nos períodos subsequentes também verificou-se decréscimo de forma menos 

acentuada, se comparada a de menor vigor, refletindo na resposta fisiológica; a qual indica que as 

cultivares apresentaram mecanismos que permitem a manutenção do vigor à condição de estresse, 

sendo que a prolina pode ter uma associação positiva temporal, ou seja, na cultivar com menor 

vigor foi estimulada a síntese de prolina de forma mais rápida, mas, mesmo assim não permitiu a 
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melhor resposta fisiológica no decorrer do período. As cultivares apresentaram diferenças quanto 

a expressão de proteínas (Fig 1). No tempo zero, observa-se um maior número de bandas (220, 

90, 82, 62 e 48 kDa) na cultivar de maior vigor, não presentes na de menor vigor. As proteínas 

próximas a 67 kDa estão associadas a proteínas LEA responsáveis pela tolerância a condições de 

estresse. No decorrer dos tempos, para ambas as cultivares, as bandas perdem intensidade, com 

excesão das bandas de 28 kDa que mantem a intensidade ao longo da avaliação e estão presentes 

em ambas as cultivares. As proteínas próximas a esse peso molecular são indicadas como 

tolerantes ao choque térmico, as quais preservam as estruturas celular em caso de estresse por 

temperatura, como desidratação e reidratação. A medida que o processo germinativo avançou 

houve redução temporal na expressão de proteínas nas cultivares de maior e menor vigor, sendo 

que ambas possuem o mesmo comportamento padrão de bandas, diferindo na intensidade das 

mesmas, chegando a ser aproximadamente 30 unidades de intensidade maior na cultivar de alto 

vigor. As proteínas de 102 kDa e de 70 a 64 kDa estão presentes em ambas as cultivares e em 

todos os tempos. A enzima lipoxigenase (102 Kda), está presente em sementes de soja na forma 

de isoenzimas (LOX 1, LOX2 e LOX3) que sintetizam hidroperóxidos de ácido graxos e agem 

em diversas rotas metabólicas. Entre 70 a 64 Kda, de maneira geral, estão os percursores e 

componentes da Glicina. Esses precursores são acumulados no período de formação e 

desenvolvimento da semente, e são hidrolisados no processo de germinação servindo de fonte de 

carbono e nitrogênio a fim de originar plântulas normais. Assim, conclui-se que a cultivar de 

maior vigor possui uma maior intensidade na expressão de proteínas, indicando uma melhor 

capacidade de manter o vigor, pois a cultivar NA 5909 RG apresentou 98% de plântulas normais, 

contra 83% da cultvar SYN 1059RR, mesmo ápos o estresse sofrido na fase III do processo de 

germinação.  

 

 
Fig. 1: Expressão temporal de proteínas em sementes de soja de Baixo vigor –  SYN 1059 (A) e Alto vigor 

– NA 5909 RG (B), após estresse na fase III da germinação. 


