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RESUMO 

 

A conservação de sementes ortodoxas em câmaras frias é a forma mais 

comum de conservação ex situ de recursos genéticos vegetais. A despeito da 

longevidade, as sementes conservadas sofrem processo de envelhecimento 

culminando com sua morte. Os mecanismos bioquímicos envolvidos nos processos 

de morte e envelhecimento de sementes constituem informações valiosas para o 

monitoramento das mesmas e prevenção da perda de acessos. A deterioração de 

ácidos nucleicos (DNA e RNA) ocorre durante o envelhecimento e por ser facilmente 

avaliada pode ser uma ferramenta promissora para o estudo da perda de viabilidade 

em sementes. No presente trabalho, avaliou-se a integridade de ácidos nucleicos de 

sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata) submetidas a diferentes condições de 

temperatura e tempo durante o envelhecimento acelerado. Submeteu-se sementes 

das cultivares de feijão-caupi, BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-Guariba aos 

testes de envelhecimento acelerado (E.A), teste de germinação (T.G) e avaliação da 

integridade do DNA e RNA de sementes envelhecidas embebidas ou não e plântulas 

anormais obtidas no T.G. Foi observada uma correlação entre o grau de degradação 

dos ácidos nucleicos com a perda da viabilidade das sementes de feijão-caupi das 

cultivares avaliadas. As cultivares de feijão-caupi BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e 

BRS-Guariba manifestaram respostas moleculares variadas, quanto à integridade de 

ácidos nucleicos, frente a iguais condições de E.A.  

Palavras-chave: envelhecimento acelerado, Vigna unguiculata, germoplasma, 

recursos genéticos. 
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ABSTRACT 

 

The conservation of orthodox seeds in cold storage is the most common form 

of ex situ conservation of plant genetic resources. Despite the longevity, seed 

preserved suffer aging process culminating in its death. The biochemical 

mechanisms involved in the processes of aging and death of seeds are valuable for 

monitoring them and preventing the loss of information access . The deterioration of 

nucleic acids (DNA and RNA) occurs during aging and it is easily analyzed, thus it 

could be a promising tool for the study of the loss of seed viability. In the present 

study, we evaluated the integrity of nucleic acids of cowpea seeds (Vigna 

unguiculata) in different conditions of temperature and time during accelerated aging 

. Cowpea seeds cultivars (BR 17 Gurgueia , BRS - Marataoã and BRS-Guariba) 

were submitted to accelerated aging tests (A.E) , germination (G.T) and evaluation of 

the integrity of DNA and RNA from aged seeds soaked or and no abnormal seedlings 

obtained at G.T. A correlation between the degree of degradation of nucleic acids 

with the loss of viability of seeds of cowpea cultivars was observed. The cultivars of 

cowpea BR 17 Gurgueia , BRS-Marataoã and BRS-Guariba expressed different 

molecular responses , the integrity of nucleic acids , compared to the same 

conditions of A.E. 

Keywords: accelerated aging, Vigna unguiculata, germplasm, genetic resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os recursos genéticos vegetais (RGVs) podem ser definidos como todo e 

qualquer material vegetal que possui potencial de uso no melhoramento de espécies 

cultivadas (HAUSSMANN et al., 2004). Os (RGVs) são indispensáveis para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura e da agroindústria, assegurando o 

desenvolvimento econômico e social, bem como a segurança alimentar no planeta 

(BARBIERI et al., 2005; MOELLER et al., 2013). A despeito disso, tem-se verificado 

um crescente aumento da erosão dos RGVs, o que se reflete na diminuição ou 

perda da variabilidade genética de espécies cultivadas e seus parentes silvestres, 

bem como de variedades locais, gerando o estreitamento da base genética (SILVA 

et al., 2001). 

 A conservação de sementes em condições de baixa temperatura e umidade é 

a forma mais comum de conservação ex situ dos RGVs, já que a semente é a 

unidade de propagação natural para a maioria das espécies de plantas superiores 

(SANTOS e SALOMÃO, 2001). As sementes de numerosas espécies de plantas 

mantêm alta viabilidade após sua conservação nessas condições e são classificadas 

como ortodoxas. Nesse tipo de semente, a preservação da viabilidade celular no 

embrião durante a manutenção em condições de baixa umidade pode estender-se 

por séculos (RAJJOU et al., 2012). As taxas de envelhecimento características das 

sementes de diferentes espécies de plantas constituem um parâmetro essencial na 

avaliação das condições de armazenamento e monitoramento inerentes a um banco 

de germoplasma (WALTERS et al., 2005). 

A deterioração e consequente perda de viabilidade em sementes são 

intrínsecas ao processo conservação das mesmas, pois, a despeito de possuírem 

alta longevidade, as sementes de um dado lote sofrem processo de envelhecimento 

culminando com sua morte. Entretanto os mecanismos bioquímicos envolvidos nos 

processos de morte e envelhecimento de sementes não são tão bem conhecidos 

como as descrições empíricas da longevidade de sementes em função do teor de 

água intracelular e temperatura de armazenamento (KRANNER et al., 2011).  

A relação entre a degradação de DNA e RNA durante o envelhecimento de 

sementes, antes ou depois de serem embebidas, tem sido pouco estudada 

(KRANNER et al., 2011). 
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Dentre as espécies de importância agrícola possuidoras de sementes 

ortodoxas largamente conservadas em câmaras frias está o feijão-caupi. É 

conhecido no Brasil por vários nomes populares, dentre eles: feijão-de-corda e feijão 

macassar na região Nordeste, feijão de praia e feijão de estrada na região Norte e 

feijão-miúdo na região Sul (MAIA et al., 2008). É uma planta dicotiledônea, 

pertencente à divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Fabales, família 

Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolineae, gênero 

Vigna e espécie Vigna unguiculata (NEVES JÚNIOR & XAVIER, 2011). 

O feijão-caupi constitui um dos principais componentes da dieta alimentar nas 

regiões Nordeste e Norte do Brasil, especialmente na zona rural, e atualmente já se 

dispõe de um vasto acervo de informações tecnológicas para essa cultura. Por meio 

do programa de melhoramento genético foram desenvolvidas várias cultivares 

comerciais, ampliando o mercado e as formas de uso do produto (ANDRADE 

JÚNIOR, 2003).  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Recursos Genéticos 

Os recursos genéticos (RGs) compreendem a diversidade biológica de 

culturas e seus parentes, englobando tanto variação genotípica quanto fenotípica, o 

que inclui cultivares ou variedades reconhecidas como agro morfologicamente 

distintas por agricultores ou geneticamente distintas por melhoristas (RAO, 2012). 

Seu conceito está intimamente relacionado ao de germoplasma, que constitui a fonte 

de variabilidade genética disponível para o melhoramento genético (NASS, 2001).   

Os recursos genéticos vegetais (RGVs) são indispensáveis para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura e da agroindústria, assegurando o 

desenvolvimento econômico e social, bem como a segurança alimentar no planeta 

(BARBIERI et al., 2005; MOELLER et al., 2013).  

A variabilidade encerrada nos RGVs é essencial ao melhoramento genético, 

pois viabiliza a identificação de genes potencialmente úteis na obtenção de 

genótipos superiores quanto à produtividade, resistência a pragas, tolerância a 

estresses abióticos e qualidade nutricional para espécies cultivadas (NASS & 

PATERNIANI, 2000). Com o crescente aumento da erosão dos recursos RGVs, a 

preocupação principal, por parte do melhorista refere-se à diminuição ou perda da 

variabilidade genética de espécies cultivadas e seus parentes silvestres, bem como 

de variedades locais, gerando o estreitamento da base genética (SILVA et al., 2001). 

 Devido a importância dos RGVs, a FAO (Food Agriculture Organization) criou 

em 1983 a Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA), 

um fórum permanente onde os governos discutem e negociam assuntos relevantes 

relacionados à biodiversidade para alimentação e agricultura (CGRFA, 2011). Logo 

no início, a CGRFA elaborou normas para utilização de bancos de germoplasma e 

criou o Código Internacional de Conduta para Coleta e Transferência de 

Germoplasma Vegetal, iniciativas que contribuíram para minimizar a perda de 

diversidade genética em coleções de sementes e para orientar expedições de coleta 

de RGVs (CGRFA, 2010).  

 Outro marco importante no estudo dos RGVs foi a criação da International 

Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), que posteriormente tornou-se 

International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) e mais recentemente 

Biodiversity International, instituído em resposta à crescente conscientização da 
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erosão genética e rápida perda de biodiversidade nas culturas (BIODIVERSITY 

INTERNATIONAL, 2012).  

Verificou-se, portanto, um grande estímulo ao estudo dos RGVs em vários 

países, inclusive no Brasil, que em 1974, criou o Centro Nacional de Recursos 

Genéticos e Biotecnologia – CENARGEN, atualmente Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia (QUEIROZ, 2010). Essa instituição consolidou as bases conceituais 

do enriquecimento e conservação a longo prazo da variabilidade genética. Isso 

graças à possibilidade de se estabelecer uma vasta parceria entre bancos ativos de 

germoplasma, bem como à conservação viável de acessos em infraestrutura 

apropriada localizada na cidade de Brasília - DF (NASS, 2012). 

A conservação dos RGVs é atividade primordial no Brasil, dentre outros 

motivos, pela grande dependência histórica de germoplasma exótico para o 

desenvolvimento de programas de melhoramento. Tal argumento justifica a 

existência dos bons bancos nacionais de germoplasma de culturas agrícolas 

exóticas (BUSTAMANTE & FERREIRA, 2011). 

 Dentre os benefícios auferidos com a conservação e utilização dos RGVs no 

Brasil, destaca-se a expansão e o desenvolvimento da agricultura nacional 

impulsionados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) nos 

últimos 40 anos; que foi possível graças ao estabelecimento, nessa instituição, de 

programas de melhoramento subsidiados por RGVs (LOPES et al., 2012). Isso é 

estendido às mais diversas culturas agrícolas. Por exemplo, para a triticultura 

brasileira, a utilização de germoplasma conservado no programa de melhoramento 

genético da Embrapa deu origem a mais de 100 novas cultivares para as diferentes 

regiões do país (CAIERÃO et al., 2014). 

2.2 Conservação de germoplasma 

Segundo o Tratado Internacional sobre Recursos Filogenéticos para a 

Alimentação e Agricultura (TIRFAA, 2002), as estratégias de conservação de 

germoplasma podem ser classificadas em: 

• Conservação in situ, que representa a conservação dos ecossistemas 

e habitats naturais e à manutenção e reconstituição de populações viáveis de 

espécies no seu meio natural e, no caso de espécies vegetais cultivadas, no meio 

em que se desenvolveram os respectivos caracteres distintivos;  
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• Conservação ex situ, que corresponde à manutenção de recursos 

filogenéticos para a alimentação e a agricultura fora do seu ambiente natural. 

De uma maneira geral a conservação de germoplasma ex situ está inserida 

nas seguintes atividades: a) prospecção e coleta; b) introdução, por intercâmbio e 

quarentena c) conservação in situ e ex situ; d) caracterização e avaliação; e) 

documentação e informação (VALOIS, 1996). Segundo esse autor, tais atividades 

visam à utilização de germoplasma em programas de melhoramento genético, 

biotecnologia e outras áreas afins. 

A conservação de germoplasma ex situ trata-se da manutenção de recursos 

genéticos em câmaras de conservação de sementes a - 20°C; cultura de tecidos, 

conservação in vitro; criogenia a - 196°C, para o caso de sementes recalcitrantes; 

laboratórios, quando se trabalha com microrganismos; a campo, conservação in 

vivo; bancos de germoplasma para espécies vegetais ou em núcleos de 

conservação quando se lida com espécies animais (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2012). A conservação ex situ de germoplasma vegetal aumentou muito, 

nas últimas três a quatro décadas, como resultado dos esforços globais para a 

conservação dos RGVs, para alimentação e agricultura (ODONG et al., 2013). Os 

bancos de germoplasma mantém a diversidade obtida no campo, protegida de 

ameaças potenciais, tais como uso indiscriminado do solo ou alterações climáticas e 

constituem a fonte da qual melhoristas e pesquisadores buscam características 

específicas para utilização no desenvolvimento futuro de variedades agrícolas 

(THORMANN et al., 2012). 

A conservação de sementes é a forma mais comum de conservação ex situ, 

já que a semente é a unidade de propagação natural para a maioria das espécies de 

plantas superiores (SANTOS e SALOMÃO, 2001). O conceito de banco de 

sementes foi criado entre as décadas de 1920 e 1930 pelo botânico russo Nikolai 

Ivanovich Vavilov, que coletou sementes de aproximadamente 200.000 plantas 

cultivadas ao redor de todo o mundo (CHIN, QUEK e SINNIAH, 2013).  

A metodologia convencional de conservação de sementes utilizada em 

bancos de germoplasma compreende a desidratação, para teores de umidade 

extremamente baixos (5%) e manutenção em câmaras com temperaturas 

aproximadamente a - 20°C (CARVALHO et al., 2008). As sementes de numerosas 

espécies de plantas mantêm alta viabilidade após o armazenamento nessas 

condições e são classificadas como ortodoxas. Nesse tipo de semente, a 
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preservação da viabilidade celular no embrião durante a conservação em condições 

de baixa umidade pode estender-se por séculos (RAJJOU et al., 2012). Entretanto, 

existem sementes muito sensíveis, recalcitrantes, ou moderadamente sensíveis, 

intermediárias, à desidratação e ao congelamento, que não sobrevivem ao 

armazenamento nessas condições (SANTOS & SALOMÃO, 2001). 

2.3 Viabilidade da semente 

Segundo Popinigis (1985) a qualidade fisiológica da semente corresponde à 

sua capacidade de desempenhar funções vitais, caracterizada pela sua germinação, 

vigor e longevidade. A semente atinge sua maturidade fisiológica, máximo vigor e 

máxima germinação quando alcança máximo teor de matéria seca. Estudos 

genéticos em arroz (Oryza sativa) e Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) revelaram 

que a longevidade da semente é controlada por muitos componentes genéticos, o 

que permitiu a detecção de locos relacionados a características quantitativas (QTLs) 

(RAJJOU e DEBEAUJON, 2008).  

 A germinação é um processo complexo durante o qual a semente madura 

embebida deve passar rapidamente de um processo de maturação para uma etapa 

de desenvolvimento programado, preparando-se ao final, para o crescimento de 

uma plântula (NONOGAKI, BASSEL e BEWLEY, 2010). A germinação de sementes 

viáveis é a base para o crescimento e desenvolvimento de novas plantas. Por outro 

lado, a tolerância à dissecação em sementes ortodoxas constitui a base de sua 

longevidade, bem como da manutenção dos recursos genéticos vegetais por séculos 

ou mesmo milênios (KRANNER et al., 2011). 

 Durante o período que vai da fertilização do óvulo até o ponto de maturação 

fisiológica, as adversidades sofridas pela semente podem predispô-la a uma rápida 

deterioração. A deterioração de sementes inclui toda e qualquer transformação 

degenerativa e irreversível, após a semente ter atingido seu nível de máxima 

qualidade. A temperatura e a umidade relativa do ar em que as sementes são 

mantidas são os principais fatores que afetam a qualidade fisiológica da semente. A 

deterioração é mínima na maturação e apresenta progresso variável entre as 

espécies, entre lotes de sementes da mesma espécie e entre sementes do mesmo 

lote (POPINIGIS, 1985). 

 A deterioração e perda de viabilidade em sementes são intrínsecas ao 

processo de armazenamento das mesmas, pois, a despeito de sua longevidade, as 
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sementes sofrem processo de envelhecimento culminando com sua morte. 

Entretanto os mecanismos bioquímicos envolvidos nos processos de morte e 

envelhecimento de sementes não são tão bem conhecidos como as descrições 

empíricas da longevidade de sementes como uma função do teor de água 

intracelular e temperatura de armazenamento (KRANNER et al., 2010). 

As taxas de envelhecimento características das sementes de espécies 

individuais constituem um parâmetro essencial na avaliação das condições de 

armazenamento, monitoramento e regeneração inerentes a um banco de 

germoplasma (WALTERS et al., 2005). Uma abordagem útil para o estudo dos 

efeitos do envelhecimento sobre a viabilidade de sementes ortodoxas é a indução 

artificial do mesmo nas sementes em questão, através de elevados teor de umidade 

e temperatura.  

O teste de envelhecimento acelerado é um dos métodos para avaliação de 

vigor de sementes mais utilizados atualmente, por fornecer uma boa correlação com 

as condições de emergência de plântulas verificadas em campo (VUJAKOVIC et al., 

2011). Em girassol, por exemplo, sementes conservadas à temperatura de 45°C e a 

uma umidade relativa de 100% apresentaram progressiva redução em sua 

germinação e indução de anormalidades do crescimento em plântulas, o que 

culmina na morte das mesmas (EL-MAAROUF-BOUTEAU et al., 2011). Teófilo e 

Dutra (2007) observaram, utilizando o teste de envelhecimento acelerado em feijão-

caupi, que a menor taxa de deterioração (redução menos drástica da germinação) 

foi obtida quando as sementes foram expostas aos períodos de 24 e 48 horas nas 

temperaturas de 40, 42 e 45°C e 100% de umidade relativa do ar, sendo a 

combinação 42°C/48 horas a mais adequada para avaliação do potencial fisiológico 

de sementes dessa espécie. Guiscem et al. (2010) utilizaram para o teste de 

envelhecimento acelerado as temperaturas e tempos de exposição: 41°C, 42°C, 

43°C e 45°C durante 48 horas e 42°C durante 72 horas, verificando a combinação 

43°C/48 horas como a melhor para avaliar o vigor de sementes de feijão-caupi. 

Os testes de viabilidade visam determinar se uma semente é ou não capaz de 

germinar e podem ser diretos ou indiretos. Os testes diretos avaliam diretamente a 

germinação, promovendo a emergência e avaliação de plântulas das sementes em 

questão, enquanto que os testes indiretos estimam a capacidade germinativa das 

sementes medindo outros parâmetros, por exemplo, atividades metabólicas e 

enzimáticas (POPINIGIS, 1985).  
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 O teste de germinação (teste direto) determina em uma amostra a proporção 

de sementes vivas e capazes de produzir plantas normais sob condições favoráveis 

e foi desenvolvido e aperfeiçoado para avaliar o valor da semente para plantio, bem 

como para comparar as sementes de diferentes lotes, servindo assim como base 

para o comércio de sementes (PINTO et al., 2013). Esse teste é executado 

oferecendo as condições mais favoráveis possíveis para as sementes, como por 

exemplo umidade, temperatura, níveis de oxigênio e de substrato (CARVALHO & 

NAKAGAWA, 2000). Assim sendo, a umidade relativa (U.R.) deve ser igual ou 

superior a 90% e, para feião-caupi, a temperatura ideal corresponde aos valores 

entre 20 e 30°C (BRASIL, 2009). 

 Os resultados obtidos com o teste de germinação, em especial, são 

importantes indicadores do estado conservacional de sementes. Atenta-se assim 

para a realização de procedimentos de regeneração como prevenção da perda do 

material em questão e consequentemente da ocorrência de erosão genética 

(WETZEL et al., 2006). Entretanto, o teste de germinação por si só apresenta 

limitações quando o objetivo em questão é regenerar sementes degradadas 

(MELLO, SPINOLA e MINAMI, 1999). Isso ocorre porque uma semente que não 

germina, como detectado pelo teste de germinação, é um material perdido da 

coleção considerada. 

 Outra questão é o fato de o teste de germinação demandar muito tempo, 

mão-de-obra e suporte operacional para sua realização. Assim sendo, são 

necessárias novas metodologias de baixo custo e que produzam resultados 

igualmente confiáveis e análise mais rápida da viabilidade de sementes, como por 

exemplo marcadores moleculares e bioquímicos de envelhecimento em sementes 

(DONÀ et al., 2013).  

Seguindo esse raciocínio, faz-se necessária, uma melhor compreensão dos 

mecanismos celulares, moleculares e bioquímicos relacionados à aquisição de vigor 

pelas sementes durante seu desenvolvimento, à continuidade da germinação e à 

deterioração advinda do envelhecimento das mesmas. Desse modo poderiam ser 

desenvolvidos novos marcadores de viabilidade em sementes que complementariam 

os testes fisiológicos clássicos (CORBINEAU, 2012). 
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 2.4 Agentes que induzem danos ao DNA e RNA em sementes  

 Em nível celular, o envelhecimento de sementes está associado ao 

surgimento de várias alterações, incluindo perda de integridade das membranas 

celulares, redução nos níveis de metabolismo energético, comprometimento da 

síntese de RNA e proteínas e degradação do DNA (LEE et al., 2012). Durante o 

processo de envelhecimento da semente ocorrem danos ao DNA provavelmente 

devido à degradação seguida de oxidação do DNA ou à formação de DNA 

fragmentado, conhecido tipicamente como DNA laddering. Esse DNA fragmentado 

está frequentemente associado ao processo de morte celular programada (EL-

MAAROUF-BOUTEAU et al., 2011).  

 É sabido que as plantas geram espécimes reativos de oxigênio ou ROS (O2, 

H2O2 e OH-), em resposta a estresses abióticos (salinidade, déficit hídrico, 

temperatura, poluição) ou bióticos, por exemplo, infecção por patógenos (LESHEM & 

KUIPER, 1996). Contudo, esses organismos dispõem de um sistema de defesa que 

atua para manter os ROS em níveis homeostáticos. Distúrbios no balanço-redox 

resultam em produção excessiva desses compostos e estresse oxidativo. Desse 

modo, os ROS constituem um dos principais agentes causadores de danos ao DNA 

(PATNAIK et al., 2010). Além disso, os ROS são as principais causas de 

envelhecimento em sementes durante armazenamento prolongado (EL-MAAROUF-

BOUTEAU et al., 2011). 

 A ocorrência de desidratação e reidrataçaão durante o desenvolvimento e 

germinação da semente estão associadas a altos níveis de estresse oxidativo, 

resultando em danos ao DNA. Danos ao genoma também ocorrem durante a 

conservação das sementes, levando à perda de viabilidade e vigor. Tais danos ao 

DNA precisam ser reparados durante a germinação (RAJJOU, 2012). 

  Verifica-se que todos os componentes primários do DNA, resíduos de açúcar, 

ligações fosfodiéster, bases púricas e pirimídicas, os quais constituem os atributos 

estruturais e funcionais do genoma, podem sofrer danos. As lesões resultantes no 

DNA podem variar desde danos moleculares pontuais até graves alterações 

mutagênicas ou genotóxicas no genoma (PATNAIK et al., 2010). Entende-se por 

alterações genotóxicas, aquelas induzidas no material genético dos organismos por 

exposição a determinadas substâncias ou mesmo radiação, enquanto a porção 
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dessas alterações que é permanente e transmissível ao longo das gerações 

corresponde às alterações mutagênicas (OLIVEIRA, 2012).  

 Outro fator determinante da qualidade fisiológica de sementes é o RNA. 

Estudos em sementes de Arabidopsis demonstraram a importância de se ter um alto 

percentual de RNA mensageiro (mRNA) previamente sintetizado durante a 

maturação da semente, para se ter uma germinação bem sucedida e posterior 

desenvolvimento da plântula (RAJJOU et al., 2004). Por outro lado, as células 

submetidas a condições de estresse poderiam ter comprometida a utilização dos 

mRNAs na síntese proteica ou tradução requeridos para a germinação da semente 

(RAJJOU et al., 2012).    

 Existe um número considerável de parâmetros ou marcadores úteis para a 

detecção de genotoxicidade em plantas. Entre eles estão o estudo das aberrações 

cromossômicas, detecção de micronúcleos, permuta entre cromátides homólogas, 

além da eletroforese em gel de células individuais (ensaio cometa) e eletroforese em 

gel de DNA genômico para verificar a presença de DNA fragmentado ou laddering 

(PATNAIK et al., 2010). 

 Como mencionado anteriormente, em sementes ortodoxas a germinação é 

seguida pela perda da tolerância à dissecação. Após esse evento, essas sementes 

podem sofrer danos irreversíveis ao DNA se sujeitas à desidratação. Quando as 

células são confrontadas com estresses ambientais, correm o risco de morrer 

passivamente (morte celular acidental) ou se autodestruírem (morte celular 

programada), dependendo do tipo e intensidade do estresse considerado (DANON 

et al., 2000). 

 A autodestruição é orquestrada pelo mecanismo ativo de morte celular 

programada ou apoptose, cujo “marco” bioquímico é a clivagem do DNA, por 

endonucleases, em sítios internucleossômicos (FARIA et al., 2005). Ainda, segundo 

esses autores, o DNA fragmentado passa a constituir fragmentos 

oligonucleossômicos detectados como DNA laddering através da eletroforese em gel 

de agarose. Em adição à fragmentação do DNA genômico foi relatada, em sementes 

envelhecidas ou mortas, a degradação de RNA ribossômico (KRANNER et al., 

2011). 

 Ainda segundo os referidos autores, a detecção de DNA laddering, 

juntamente com a avaliação da qualidade de RNAs ribossômicos, podem ser 

ferramentas promissoras para o estudo de viabilidade em sementes. Isso pode ser 
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alcançado mediante correlação entre a presença dos mesmos e os efeitos do 

envelhecimento acelerado (E.A.) em sementes. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi desenvolvido entre maio de 2013 e março de 2014 no 

Laboratório de Sementes e Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-Caupi da 

Embrapa Meio Norte e no Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Piauí (UFPI), ambos situados em Teresina, PI. 

3.1 Obtenção do Material Vegetal 

 Utilizaram-se em todos os experimentos sementes das cultivares de feijão-

caupi, BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-Guariba, (Figura 1), pertencentes a 

um mesmo lote para cada cultivar, oriundos de plantio irrigado sem adubação. As 

mesmas haviam sido colhidas em junho de 2012 e conservadas no Banco Ativo de 

Germoplasma de Feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte. 

 

 

Figura 1: Cultivares de feijão-caupi avaliadas: 1 – BR17 Gurgueia; 2 – BRS Marataoã; 3 – BRS 
Guariba 
 

  

 Convencionou-se representar cada tratamento por um conjunto de três 

algarismos superiores, juntamente com outro algarismo ou conjunto de duas letras 

subscrito. De modo que: O primeiro algarismo superior representa a variedade de 
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feijão-caupi, sendo 1 para BR 17 Gurgueia, 2 para BRS-Marataoã e 3 para BRS-

Guariba; O segundo algarismo superior diz respeito à temperatura de 

envelhecimento acelerado, as quais são 35°C, correspondente ao algarismo 1, e 

45°C correspondente ao algarismo 2; O terceiro algarismo superior representa o 

tempo de envelhecimento, sendo 1 para 48 horas, 2 para 72 horas e 3 para 96 

horas. Os caracteres subscritos identificam o tipo de material ou tempo de 

embebição das sementes. Assim sendo, PA representa plântulas anormais, SM 

sementes mortas, 0 sementes não embebidas, 1 sementes embebidas por uma 

hora, 6 embebidas por seis horas e 10 para embebidas por dez horas.  

3.2 Teste de Envelhecimento Acelerado 

 Inicialmente as sementes foram submetidas ao teste de envelhecimento 

acelerado (E.A), o qual foi realizado adotando-se o método de caixas plásticas de 

germinação, tipo gerbox, com tela suspensa segundo Silva et al. (2010). Amostras 

de aproximadamente 250 sementes de cada cultivar de feijão-caupi foram 

acondicionadas, em camada única sobre tela, em caixas plásticas de germinação 

contendo 40 mL de água destilada, formando uma câmara úmida. As caixas foram 

lacradas com plástico filme e mantidas em câmaras tipo BOD a 35 e 45 ± 0,5°C, 

respectivamente, pelos períodos pré-determinados de 48, 72 e 96 horas (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Teste de envelhecimento acelerado: a – Sementes de feijão-caupi em caixas gerbox; b – 
Caixas gerbox com sementes de feijão-caupi em câmara tipo BOD; 
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3.3 Embebição e Teste de Germinação 

  Subamostras de sementes de feijão-caupi submetidas aos testes de 

envelhecimento acelerado foram embebidas em placas de petri contendo 5 mL de 

água destilada à temperatura ambiente pelos intervalos de tempo de 1, 6 e 10 horas 

(Figura 3). Após a embebição nos referidos intervalos, as sementes foram 

congeladas à temperatura de - 20°C para posterior extração de DNA e RNA. 

 

 

Figura 3: Embebição de sementes de feijão-caupi submetidas ao teste de envelhecimento acelerado.

  

 Posteriormente, em outras subamostras de sementes foi realizado o teste de 

germinação (TG), utilizando-se quatro repetições de 50 sementes, que foram 

distribuídas uniformemente sobre duas folhas de papel de germinação, tamanho 

44,0 x 34,0 cm, umedecidas com água destilada, cobertas com uma terceira folha 

umedecida. Após o enrolamento dos conjuntos, acondicionaram-se os rolos 

contendo as sementes em Câmaras de Incubação a 25°C (Figura 4). 

  Em outra etapa foi procedida a contagem e separação de plântulas normais 

(aquelas intactas ou com pequenos defeitos), plântulas anormais (danificadas, 

deformadas ou deterioradas – Figura) e sementes mortas, após 4 e 7 dias de 

incubação (BRASIL, 2009). De modo semelhante a Garcia et al. (2004), adotou-se 

como parâmetro de germinação a emissão da radícula com, no mínimo, 0,5 cm de 

comprimento. Foi considerada plântula normal aquela que apresentou as estruturas 
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primordiais, radícula, caulículo e plúmula. A quantidade de plântulas normais 

compôs o percentual de viabilidade (Figura 5).  

 Durante as avaliações, procedeu-se a separação de plântulas anormais e 

sementes mortas para posterior realização da extração de DNA e RNA. 

 

 
Figura 4: Teste de Germinação: a – sementes de feijão-caupi em papel germitest embebido; b – rolos 
de papel germitest contendo sementes de feijão-caupi; c – rolos acondicionados em câmaras de 
incubação;  

 
Figura 5: Procedimento de contagem durante o teste de germinação com sementes de feijão-caupi: a 
– rolos de papel germitest contendo os tratamentos ao final do teste de germinação; b – papel 
germitest desenrolado para contagem; c – plântulas normais; d – plântulas anoramais; e – sementes 
mortas 
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3.4 Extração de DNA genômico 

  Utilizou-se o protocolo descrito por Ferreira e Grattapaglia (1998) com 

modificações. Inicialmente, foi procedida a maceração de 160 mg de cada tipo de 

tecido dos tratamentos considerados (sementes não embebidas, sementes 

embebidas, plântulas anormais e sementes mortas) em nitrogênio líquido, utilizando-

se almofariz e pistilo até a obtenção de um pó homogêneo. Em seguida, 80 mg 

desse material foi colocado em microtubos de 2,0 mL e incubado por 60 minutos em 

banho-maria a 65ºC com 1000 µL de tampão de extração (100 mM Tris-HCl, pH 8,0; 

20 mM EDTA; 1,4 M NaCl; 2% CTAB (cationic hexadecyl trimethyl ammonium 

bromide); 1% PVP (polyvinylpyrrolidone), contendo 2 µL de β-mercaptoetanol por mL 

de tampão. Durante a incubação, os tubos foram agitados a cada dez minutos para 

homogeneização. Após esse tempo, os tubos foram retirados do banho-maria e 

resfriados à temperatura ambiente. 

 Posteriormente, em uma capela de exaustão, acrescentou-se 600 µL do 

solvente composto por 24 partes de clorofórmio para 1 de álcool isoamílico (CIA). Os 

tubos foram então agitados durante cinco minutos e centrifugados a 15000rpm 

durante dez minutos. Os tubos foram retirados cuidadosamente e, com uma pipeta, 

a fase superior (aquosa) foi retirada e transferida para novos tubos. Para a 

precipitação do DNA, acrescentou-se 2/3 do volume da solução aquosa de 

isopropanol frio (-20ºC) e centrifugou-se os tubos novamente a 7000  rpm durante 

cinco minutos. Após o descarte do sobrenadante, lavou-se o pellet duas vezes em 

1,0 mL de etanol a 70%, e uma vez em 1,0 mL de etanol absoluto durante dez 

minutos. Os pellets foram secados à temperatura ambiente por 15 minutos, 

ressuspendidos com 50 µL de tampão TE (10 mM Tris-HCl; pH 8,0; 0,1 mM EDTA) 

contendo 10µg/mL de RNase A Sigma-Aldrich® e incubados a 37°C por 120 minutos, 

para a digestão do RNA. Posteriormente, quantificaram-se as amostras de DNA em 

espectrofotômetro Pico 200® a uma razão de comprimentos de onda A260/280. Ao 

final, as amostras foram armazenadas em freezer a - 20ºC.  

3.5 Extração de RNA 

 Utilizou-se, nessa etapa, o  TRizol® Reagent e se seguiram as instruções do 

fabricante. Desse modo, foi procedida a maceração de 160 mg de cada tipo de 

tecido dos tratamentos considerados (sementes não embebidas, sementes 
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embebidas, plântulas anormais e sementes mortas) em nitrogênio líquido, utilizando-

se almofariz e pistilo até a obtenção de um pó homogêneo. Em seguida, 80 mg do 

macerado obtido para cada tratamento foram colocados em microtubos de 2,0 mL, 

ao quais foram adicionados 1 mL do TRizol® Reagent. Homogeneizou-se o conteúdo 

dos tubos em vortex e centrifugaram-se os mesmos à velocidade de 12.000 rpm a 

4°C por 10 minutos. Transferiram-se os sobrenadantes para microtubos novos e 

incubaram-se à temperatura ambiente por 5 minutos.  

 Após a incubação, foram adicionados 200 µL de clorofórmio ao conteúdo dos 

tubos. Prosseguiu-se agitando os tubos vigorosamente por 15 segundos e 

incubando os mesmos à temperatura ambiente por 15 segundos. Centrifugaram-se 

os tubos a 12.000 rpm por 15 minutos, à temperatura de 4°C. Ao final da 

centrifugação, o conteúdo dos tubos se constituiu em uma fase inferior de coloração 

avermelhada com altas concentrações de clorofórmio e fenol, uma interfase e um 

sobrenadante incolor.  

 Transferiu-se os sobrenadantes para novos microtubos de 1,5 mL e 

adicionaram-se 500 µL de isopropanol. Em seguida, incubaram-se os tubos a 

temperatura ambiente por 10 minutos; Centrifugaram-se os tubos à velocidade de 

12.000 rpm por 10 minutos à temperatura de 4°C; Descartou-se os sobrenadantes e 

lavou-se os pellets obtidos com 1 mL de etanol à concentração de 75% por 10 

minutos. Posteriormente, descartou-se o etanol e secou-se os pellets à temperatura 

ambiente por 10 minutos. Prosseguiu-se ressuspendendo os pellets de RNA em 

água ultra pura livre de RNases AMRESCO®. Quantificou-se o RNA obtido em 

espectrofotômetro Pico 200® a uma razão de comprimentos de onda (A260/280). 

3.6 Visualização da Integridade de Ácidos Nucleicos em Gel de Agarose 

 Visualizou-se 1 ug de cada DNA e RNA obtidos, em gel de agarose a 1%, 

diluído em tampão TBE (90 mM Tris-Borato e 2 mM ethylenediamine tetraacetic acid 

/ EDTA; pH 8,0), mediante eletroforese a 90 V (volts) por 60 minutos. Durante o 

carregamento do gel foram utilizados 5 µL da solução de extração, 5 µL de água 

ultrapura e 2 µL de tampão de carregamento (0,02 % azul de bromofenol; 0,02% 

xileno cianol; 60% sacarose), para um volume total de 12 µL. Os géis foram 

submetidos ao banho de brometo por 20 minutos e visualizados pela exposição à luz 

UV e fotografados em um fotodocumentador. 
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 3.7 Análise dos dados 

 O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado (D.I.C). Os tratamentos para o teste de germinação foram arranjados 

mediante esquema fatorial 3x2x3, três variedades de feijão-caupi, três tempos de 

E.A. combinados a duas temperaturas de E.A. Com os dados percentuais de 

viabilidade foi procedida a análise de variância (ANAVA) utilizando-se o software 

estatístico Assistat, versão 7.6 beta. Aplicou-se o teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade nas médias obtidas dos tratamentos (BANZATTO e KRONKA, 2006). 

De posse dos resultados, foram construídos gráficos de colunas e calculou-se o erro 

padrão das médias utilizando-se o software Excel do pacote Office 2010 da 

Microsoft. 

 Os tratamentos dos experimentos de avaliação da integridade de ácidos 

nucleicos foram obtidos dos em esquema fatorial 6x3x3x2, quatro tempos de 

embebição junto de plântulas anormais e sementes mortas, três cultivares de feijão-

caupi, três tempos de E.A. e duas temperaturas de envelhecimento acelerado. Além 

dos tratamentos, observou-se o comportamento de testemunhas (controles 

negativos). Para a avaliação da integridade de ácidos nucleicos, cinco sementes ou 

plântulas foram escolhidas aleatoriamente de cada tratamento. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Envelhecimento acelerado 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância que indicou a 

existência de diferenças significativas entre os tratamentos submetidos ao teste de 

germinação, considerando os valores obtidos para o teste F aos níveis de 1 e 5% de 

probabilidade. Ocorreram diferenças significativas no percentual de viabilidade entre 

as três cultivares de feijão-caupi considerando os efeitos de diferentes cultivares, 

diferentes temperaturas e diferentes tempos de E.A, como também, observou-se 

sobre a viabilidade de sementes, o efeito da interação entre os fatores cultivar e 

temperatura de E.A, cultivar e tempo de E.A, tempo e temperatura de E.A, além do 

efeito da interação tripla dos fatores cultivar, temperatura de E.A e tempo de E.A 

(Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5). 

  

 

Tabela 1: Análise de variância para o teste de germinação utilizando-se o D.I.C em 
esquema fatorial 3x2x3. 

FV GL SQ QM F 

Cultivar (F1) 2 1167,44444 583,72222 10,7617** 

Temperatura (F2) 1 16380,50000 16380,50000 301,9962** 

Tempo (F3) 2 30664,77778 15332,38889 282,6729** 

Int. F1xF2 2 949,00000 474,50000 8,7480** 

Int. F1XF3 4 1321,22222 330,30556 6,0896** 

Int. F2xF3 2 500,33333 250,16667 4,6122* 

Int. F1XF2xF3 4 1015,66667 253,91667 4,6813** 

Tratamentos 17 51998,94444 3058,76144 56,3923** 

Resíduo 54 2929,00000 54,24074  

Total 71 54927,94444   

FV = fonte de variação; F1, F2 e F3 = fatores 1, 2 e 3; GL = graus de liberdade; SQ = soma de 
quadrados; QM = quadrados médios; F = teste F; ** = significância ao nível de 1% de probabilidade 
(p<0,001); * = significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 2: Médias obtidas considerando o efeito dos fatores cultivar (Fator 1), 
temperatura (Fator 2) e tempo de E.A (Fator 3) separadamente sobre o percentual 
de viabilidade. 

Médias do Fator 1 Médias do Fator 2 Médias do Fator 3 

BR 17 Gurgueia 31,41667 a 35°C 46,05556 a 48 horas 60,00000 a 

BRS-Marataoã 25,83333 b 45°C 15,88889 b 72 horas 19,08333 b 

BRS-Guariba 35,66667 a 96 horas 13,83333 c 

 Médias seguidas por uma mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. 
 

 Tabela 3: Médias obtidas considerando o efeito da interação entre os fatores cultivar 
e temperatura de E.A sobre o percentual de viabilidade 

 35°C 45°C 

BR 17 Gurgueia 51,3333 aA 11,5000 Bb 

BRS-Marataoã 37,0000 bB 14, 6667 abB 

BRS-Guariba 49,8333 aA 21,5000 aB 

Médias seguidas por uma mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. Letras minúsculas classificam colunas; Letras maiúsculas classificam linhas. 

 

Tabela 4: Médias obtidas considerando o efeito da interação entre os fatores cultivar 
e tempo de E.A sobre o percentual de viabilidade 

  48 horas 72 horas 96 horas 

BR 17 Gurgueia 58,0000 bA 19,5000 aB 16,7500 aB 

BRS-Marataoã 50,0000 bA 20,0000 aB 7,5000 Bc 

BRS-Guariba 72,0000 aA 17,7500 aB 17,2500 aB 

Médias seguidas por uma mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. Letras minúsculas classificam colunas; Letras maiúsculas classificam linhas. 

 

Tabela 5: Médias obtidas considerando o efeito da interação tripla entre os fatores 
cultivar e a interação temperatura x  tempo de E.A sobre o percentual de viabilidade 

 35°Cx48h  35°Cx72h 35°Cx96h 45°Cx48h 45°Cx72h 45°Cx96h 

BR 17 

Gurgueia 

81,5000 

Aa 

39,0000 

aB 

33,5000 

aB 

34,5000 

bB 

0,0000 

aC 

0,0000 

aC 

BRS-

Marataoã 

56,0000 

bA 

40,0000 

aB 

15,0000 

bC 

44,0000 

bAB 

0,0000 

aC 

0,0000 

aC 

BRS-

Guariba 

80,5000 

aA 

34,5000 

aC 

34,5000 

aC 

63,5000 

aB 

1,0000 

aD 

0,0000 

aD 

Médias seguidas por uma mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. Letras minúsculas classificam colunas; Letras maiúsculas classificam linhas. 
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Em relação às cultivares de feijão-caupi em particular, a média de viabilidade 

percentual de BRS-Marataoã foi significativamente inferior às médias de BR 17 

Gurgueia e BES-Guariba que, no entanto, não diferiram entre si (Tabela 2). Para o 

fator temperatura de E.A, a média de viabilidade das cultivares de feijão-caupi foi 

significativamente inferior quando à temperatura de 45°C. Em relação ao tempo de 

E.A, verificou-se uma diminuição do percentual de viabilidade inversamente 

proporcional ao tempo de E.A, sendo o menor valor obtido após 96 horas e o maior 

valor após 48 horas. 

Considerando a interação entre o fator cultivar de feijão-caupi e o fator 

temperatura de E.A (Tabela 3), observou-se que a cultivar BRS-Marataoã exibiu o 

menor percentual de viabilidade à temperatura de 35°C, permanecendo 

significativamente idênticos nessa temperatura os percentuais de viabilidade das 

cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-Guariba. Já à temperatura de 45°C, o percentual 

de viabilidade da cultivar BRS-Guariba foi superior ao percentual da cultivar BR 17 

Gurgueia. Entretanto o percentual de viabilidade da cultivar BRS-Marataoã não 

diferiu significativamente dos percentuais das demais cultivares. 

Em relação à interação entre o fator cultivar de feijão-caupi e o fator tempo de 

E.A (Tabela 4), foi observado que após 48 horas de E.A a média do percentual de 

viabilidade da cultivar BRS-Guariba foi significativamente superior às médias das 

cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-Maratoã que, no entanto, permaneceram iguais 

entre si. Após 72 horas de E.A as médias dos percentuais de viabilidade 

permaneceram idênticas nas três cultivares de feijão-caupi. Após 96 horas de E.A as 

médias dos percentuais de viabilidade das cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-

Guariba foram idênticas e significativamente superiores à media do percentual de 

viabilidade da cultivar BRS-Marataoã. Para as cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-

Guariba, as médias do percentual de viabilidade diminuíram a partir de 72 horas de 

E.A. Para a cultivar BRS-Marataoã as médias do percentual de viabilidade 

diminuíram após 72 e 96 horas de E.A.  

Em relação à interação tripla verificada entre os fatores tipo de cultivar de 

feijão-caupi, temperatura e tempo de E.A (Tabela 5), verificou-se que para as 

combinações entre a temperatura de 35°C de E.A e os tempos de 48 horas e 96 

horas, as menores médias de percentual de viabilidade foram exibidas pela cultivar 
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BRS-Marataoã. Para a combinação entre temperatura de E.A de 45°C e o tempo de 

48 horas de E.A, a cultivar BRS-Guariba exibiu a maior média de percentual de 

viabilidade. 

4.2 Degradação de ácidos nucleicos 

4.2.1 Efeito sobre o DNA 

 Verificou-se a presença de degradação de DNA entre os tratamentos 

envolvendo todas as três cultivares de feijão-caupi avaliadas (Figuras 6 e 7). A 

degradação de DNA é evidenciada pelo aspecto das amostras submetidas à 

eletroforese em gel de agarose, as quais quando degradadas apresentam uma 

mancha ou arraste característicos. Os tratamentos que apresentaram indícios de 

maior degradação, para ambas as temperaturas de E.A., evidenciados por manchas 

ou arrastes muito intensos, foram as sementes mortas(Figura 8).  

Os danos ao DNA de sementes de feijão-caupi foram proporcionais ao tempo 

de envelhecimento acelerado para ambas as temperaturas. Não ocorreram 

sementes mortas para nenhuma das cultivares quando envelhecidas por 48 horas à 

temperatura de 35°C, as quais já foram verificadas em todas as cultivares quando 

submetidas à temperatura de 45°C por 48 horas. Os tratamentos relacionados ao 

tempo de E.A. de 48 horas tenderam a apresentar menos degradação para ambas 

as cultivares nas duas temperaturas consideradas, com exceção da cultivar BRS-

Marataoã, na qual os tratamentos relacionados a esse tempo apresentaram maiores 

indícios de degradação à temperatura de 45°C. Após 72 horas de E.A. ocorreu, 

como tendência, um aumento pronunciado da degradação de DNA de sementes 

entre as cultivares. Essa degradação atingiu seu ápice nos tratamentos submetidos 

ao E.A. por 96 horas. 

Em relação às temperaturas de E.A., os tratamentos obtidos com 45°C 

tenderam a apresentar os arrastes de DNA mais intensos e, portanto, indícios de 

maior degradação que aqueles submetidos à temperatura de 35°C. Os tratamentos 

relacionados à cultivar BRS-Marataoã foram exceção a essa tendência, pois, após 

72 e 96 horas de E.A. apresentaram menor degradação de DNA à temperatura de 

45°C quando comparados com os tratamentos envelhecidos após os mesmos 

tempos à temperatura de 35°C. 
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Figura 6: Eletroforese em gel de agarose do DNA (1 µg) amostras de sementes e plântulas de feijão-
caupi (tratamentos 111PA a 222SM). M = marcador; PA = plântulas anormais; SM = sementes 
mortas; 0 = sementes não embebidas; 1 = sementes embebidas durante 1hora; 6 = sementes 
embebidas durante 6 horas; 10 = sementes embebidas durante 10 horas. 
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Figura 7: Eletroforese em gel de agarose do DNA (1 µg) amostras de sementes e plântulas de feijão-
caupi (tratamentos 222 0 ao controle 3 10). M = marcador. Letras e algarismos subscritos: PA = 
plântulas anormais; SM = sementes mortas; 0 = sementes não embebidas; 1 = sementes embebidas 
durante 1hora; 6 = sementes embebidas durante 6 horas; 10 = sementes embebidas durante 10 
horas. 
 

 

 

Figura 8: Efeito do E.A sobre o DNA de feijão-caupi (temperatura de 35°C): a – DNA de sementes 
mortas de BR 17 Gurgueia; b – DNA de sementes de BR 17 Gurgueia e BRS-Marataoã após 48 
horas de E.A; c – DNA de sementes de BRS-Marataoã após 72 horas de E.A; d - DNA de  sementes 
de BR 17 Gurgueia após 96 horas de E.A. 
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Em relação aos tempos de embebição, verificou-se uma diminuição dos 

danos ao DNA nas sementes de BR17 Gurgueia envelhecidas à temperatura de 

35°C por 72 horas após 6 e 10 horas de embebição. O contrário, ou seja, o aumento 

dos danos ao DNA havia ocorrido nos tratamentos de BR 17 Gurgueia submetidos 

ao E.A. a 35°C por 48 horas, após 10 horas de embebição. Após 96 horas de E.A. a 

35°C em sementes de BR 17 Gurgueia, verificou-se degradação total do DNA. 

 Uma diminuição de danos ao DNA ocorreu em tratamentos da cultivar BRS-

Marataoã submetidos ao E.A. a 35°C por 48 horas após 1, 6 e 10 horas de 

embebição. Entretanto, nos intervalos de 72 e 96 horas, o tempo de embebição 

apenas incrementou os danos ao DNA na cultivar BRS-Marataoã. Para a cultivar 

BRS-Guariba, verificou-se pouco dano em todos os tratamentos compostos por 

sementes envelhecidas à temperatura de 35°C embebidas ou não. 

 Para a cultivar BR 17 Gurgueia verificou-se danos ao DNA em todos os 

tratamentos com sementes envelhecidas à temperatura de 45°C embebidas ou não, 

após 72 e 96 horas de E.A. Considerando as sementes de BRS-Marataoã 

envelhecidas à temperatura de 45°C, verificou-se menor degradação de DNA em 

todos os tratamentos envolvendo sementes obtidos após 72 e 96 horas de E.A. 

Observou-se pouca degradação nos tratamentos envolvendo sementes de guariba 

envelhecidas à temperatura de 45°C, embebidas ou não, nos  três intervalos de 

tempo de E.A. 

Dentre as três cultivares de feijão-caupi avaliadas, as que apresentaram 

menos tratamentos com degradação evidente de DNA foi a cultivar BRS-Guariba. As 

cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-Marataoã exibiram quantidade de tratamentos 

com degradação de DNA semelhante.  

4.2.2 Efeito sobre o RNA 

 Como verificado para as amostras de DNA, também para o RNA de feijão-

caupi, houve degradação representada por “arraste” no gel de agarose (Figuras 9 e 

10), nos tratamentos envolvendo as três cultivares avaliadas. Essa degradação de 

RNA aumentou proporcionalmente ao tempo de E.A. e à temperatura. Os 

tratamentos representados por plântulas anormais e sementes mortas apresentaram 

arrastes de RNA muito intensos. 
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Figura 9: Eletroforese em gel de agarose do RNA (1 µg) de amostras de sementes e plântulas de 
feijão-caupi (tratamentos 111PA a 223 0). M = marcador; PA = plântulas anormais; SM = sementes 
mortas; 0 = sementes não embebidas; 1 = sementes embebidas durante 1hora; 6 = sementes 
embebidas durante 6 horas; 10 = sementes embebidas durante 10 horas. 
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Figura 10: Eletroforese em gel de agarose do RNA (1 µg) de amostras de sementes e plântulas de 
feijão-caupi (tratamentos 223 1 ao controle 3 10). Letras e algarismos subscritos: M = marcador; PA = 
plântulas anormais; SM = sementes mortas; 0 = sementes não embebidas; 1 = sementes embebidas 
durante 1hora; 6 = sementes embebidas durante 6 horas; 10 = sementes embebidas durante 10 
horas. 

 

 

Em relação ao tempo de E.A. de 48 horas, à temperatura de 35°C, as 

cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-Guariba apresentaram indícios de degradação de 

RNA que foram mais evidentes na cultivar guariba. Para a cultivar BRS-Marataoã 

não foi verificado, nos tratamentos envolvendo sementes, “arrastes” de RNA à 

temperatura de 35°C no intervalo de tempo de 48 horas. Para o intervalo de E.A. de 

48 horas, à temperatura de 45°C, a cultivar BR 17 Gurgueia exibiu degradação de 

RNA intensa, representada por “arrastes” em todos os tratamentos envolvendo 

sementes envelhecidas. Nesses mesmos intervalos de tempo e temperatura, se 

verificaram indícios de degradação de RNA não intensos em alguns tratamentos 

envolvendo sementes envelhecidas da cultivar BRS-Guariba. Não foi verificado 

indício de degradação para as sementes da cultivar BRS-Marataoã submetidas ao 

E.A. à temperatura de 45°C por 48 horas. 
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 Para o intervalo de tempo de E.A. de 72 horas, à temperatura de 35°C, se 

verificaram indícios de degradação de RNA, evidenciados por “arrastes” intensos em 

todos os tratamentos envolvendo sementes das cultivares BR 17 gurgueia e BRS-

Guariba. Nos mesmos intervalos de tempo e temperatura, não foi encontrado indício 

de degradação de RNA nos tratamentos envolvendo sementes da cultivar BRS-

Marataoã. Considerando o intervalo de 72 horas de E.A., à temperatura de 45°C, foi 

verificada degradação de RNA entre os tratamentos envolvendo sementes da 

cultivar BR 17 Gurgueia, bem como em todos os tratamentos com sementes da 

cultivar BRS-Guariba. Nos mesmos intervalo e temperatura, se obteve RNA apenas 

para um tratamento com sementes da cultivar BRS-Marataoã, esse RNA não exibiu 

indícios de degradação. 

 Em relação ao tempo de E.A. de 96 horas, à temperatura de 35°C, se 

verificou indícios de degradação em alguns tratamentos envolvendo sementes das 

cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-Marataoã. Para a cultivar BRS-Guariba, nos 

mesmos intervalos de tempo e temperatura foi verificada degradação de RNA em 

todos os tratamentos envolvendo sementes. Tomaando o intervalo de E.A. de 96 

horas, à temperatura de 45°C, observou-se indícios de degradação em todos os 

tratamentos envolvendo sementes das cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-Guariba. 

Para a cultivar BRS-Marataoã, nas mesmas temperatura e intervalo de tempo, não 

foi verificada degradação entre os tratamentos envolvendo sementes. 

 No que diz respeito ao efeito da temperatura de E.A. para a cultivar BR 17 

Gurgueia, os primeiros indícios de degradação de RNA ocorreram após 72 horas 

nas sementes envelhecidas à temperatura de 35°C. Já para a cultivar BRS-Guariba, 

os primeiros indícios de danos ao RNA, à temperatura de 35°C ocorreram após 48 

horas de E.A. enquanto que na cultivar BRS-Marataoã foi necessário 96 horas para 

haver danos ao RNA. Já à temperatura de 45°C, a cultivar BR 17 Gurgueia exibiu 

indícios de danos ao RNA em tratamentos envolvendo sementes após 48 horas de 

E.A.; na cultivar guariba os danos ao RNA surgiram após 72 horas e para a cultivar 

BRS-Marataoã, não foram verificados danos ao RNA em nenhum dos intervalos de 

E.A. após 96 horas. 

4.3 Relação entre o E.A e a integridade de ácidos nucleicos  

 Os maiores percentuais de plântulas viáveis obtidos no teste de germinação 

para as três cultivares de feijão-caupi foram obtidos após 48 horas de E.A., nas duas 
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temperaturas consideradas. Observou-se a presença de RNA íntegro associado a 

sementes envelhecidas por 48 horas, à exceção da cultivar guariba (que obteve 

indícios de degradação de RNA nesse intervalo à temperatura de 35°C) bem como a 

cultivar BR 17 Gurgueia, que manifestou degradação de RNA nesse intervalo de 

tempo à temperatura de 45°C. Destaca-se que o aumento da degradação de RNA 

na cultivar BR 17 Gurgueia submetida ao E.A. por 48 horas à temperatura de 45°C, 

em relação à sementes submetidas ao E.A. nesse mesmo tempo à temperatura de 

35°C, correspondeu a uma queda nos valores de viabilidade obtidos no teste de 

germinação. A viabilidade de sementes de BR 17 Gurgueia envelhecidas por 48 

horas à temperatura de 45°C foi menor que os obtidos nesse mesmo tempo à 

temperatura de 35°C. 

 No que diz respeito ao tempo de E.A. de 72 horas, se verificou como 

tendência um decréscimo nos valores de viabilidade obtidos para as três cultivares 

de feijão-caupi submetidas ao E.A. nas duas temperaturas consideradas. Ressalta-

se a perda total de viabilidade das sementes nesse intervalo de E.A. quando à 

temperatura de 45°C. Paralelamente, se observou um aumento na degradação de 

DNA em sementes submetidas à temperatura de 35 °C. Entretanto esse aumento 

em degradação foi maior em BRS-Marataoã. O aumento na degradação de DNA é 

nítido nos tratamentos da cultivar BR 17 Gurgueia submetidos ao E.A. nesse 

intervalo de tempo à temperatura de 45°C em relação aos tratamentos submetidos à 

temperatura de 35°C. Destaca-se uma diminuição na degradação do DNA nos 

tratamentos de BR 17 Gurgueia envelhecidos à 35°C após 6 e 10 horas de 

embebição. Não se verificou aumento na degradação de DNA de sementes de 

guariba e BRS-Marataoã com o aumento da temperatura de 35°C para 45°C. 

Verificou-se muita degradação de RNA nos tratamentos com sementes obtidos nas 

duas temperaturas, para as três cultivares avaliadas. A cultivar BRS-Marataoã foi 

exceção, em vista de ter manifestado baixos indícios de degradação de RNA nas 

duas temperaturas após 72 horas de E.A. 

 Após 96 horas de E.A., os percentuais de viabilidade das cultivares BR 17 

Gurgueia e BRS-Guariba não variaram em relação aos obtidos após 72 horas de 

E.A., no que se refere à temperatura de 35°C. Entretanto verificou-se diminuição 

dessa viabilidade em sementes de BRS-Marataoã. Ressalta-se a ocorrência de 

degradação de DNA nesse intervalo de tempo e nessa temperatura em sementes 

das cultivares BR 17 Gurgueia e BRS-Marataoã, não sendo verificado em BRS-
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Guariba. Considerando o RNA, verificou-se degradação nesse intervalo de tempo e 

temperatura em todas as cultivares avaliadas. 

 Em relação ao intervalo de E.A. de 96 horas, à temperatura de 45°C, 

verificou-se perda total de viabilidade nas três cultivares avaliadas. Por outro lado, 

se verificou degradação considerável do DNA, apenas em sementes da cultivar BR 

17 Gurgueia. Quanto ao RNA, à temperatura de 45°C, foram verificados os maiores 

indícios de degradação em todas as cultivares avaliadas. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Germinação 

A dissecação de sementes ortodoxas, ao final da maturação fisiológica, induz 

vários mecanismos de proteção para a sobrevivência na ausência de umidade e 

manutenção da viabilidade. Entre esses mecanismos estão a síntese de compostos 

osmoprotetores, carboidratos e proteínas (LEA – últimas proteínas embrionárias 

disponíveis), os quais contribuem para a conversão do material da semente em um 

estado cristalizado (KRANNER et al., 2010).  

Por sua vez, o envelhecimento acelerado (E.A.) de sementes está associado 

com a perda de vigor (habilidade de germinar rapidamente sob uma gama de 

condições ambientais) (EL-MAAROUF-BOTEAU et al., 2011). A temperatura e o teor 

de umidade são fatores determinantes da longevidade das sementes 

(SCHWEMBER e BRADFORT, 2011). O aumento da temperatura ou do teor de 

água da semente, durante o processo de E.A. culmina na transição do conteúdo da 

semente de um estado cristalizado para um estado viscoso ou fundido. O estado 

fundido favorece a ocorrência de reações degradativas de modo mais rápido 

(MURTHY, KUMAR e SUN, 2003). Nesse trabalho, o aumento da temperatura de 35 

para 45°C em 100% de umidade relativa (UR) resultou em perda de viabilidade de 

feijão-caupi proporcional a esse aumento, nas três cultivares avaliadas, o que foi 

pronunciado após 72 e 96 horas de E.A. 

Aveling e Powell (2005) obtiveram os percentuais de viabilidade de 95, 93, 59 

e 88% para quatro diferentes variedades de feijão-caupi submetidas ao teste de 

envelhecimento acelerado por 48 horas, à temperatura de 45°C em 100% de UR. 

Esses valores decresceram para 83, 92, 45 e 59%, respectivamente, após 96 horas 

de E.A. Teófilo e Dutra (2007) avaliaram lotes das cultivares de feijão-caupi Setentão 

e Epace 10 pelo teste de E.A. nas temperaturas de 40, 42 e 45°C, após 24, 48, 72 e 

96 horas em 100% de UR, verificaram um decréscimo em viabilidade proporcional 

ao tempo nos lotes envelhecidos à temperatura de 45°C. Guiscem et al. (2010) 

obtiveram os percentuais de viabilidade de 89, 89, 97, 82 e 97% para as cultivares 

de feijão-caupi, BR 17 Gurgueia, BRS-Guariba, BRS-Marataoã, Quarentão e Vinagre 

submetidas ao teste de envelhecimento acelerado por 48 horas, à temperatura de 

45°C em 100% de UR. Quando os referidos autores (Guiscem et al., 2010) testaram 

temperaturas que variaram entre 41 e 43°C, os percentuais de viabilidade 
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apresentados pelas cultivares não variaram muito em relação aos obtidos para a 

temperatura de 45°C. 

Nesse trabalho, as sementes das cultivares de feijão-caupi BR 17 Gurgueia, 

BRS-Marataoã e BRS-Guariba quando submetidas ao E.A. à temperatura de 35°C e 

100% de U.R., exibiram percentuais de viabilidade de 81,5; 56 e 80,5%; 

respectivamente após 48 horas de E.A. Após 72 horas de E.A., esses percentuais 

de viabilidade decresceram para 39; 40 e 34,5%; respectivamente. Passadas 96 

horas de E.A., os percentuais de viabilidade foram 33,5; 30 e 34,5%; 

respectivamente. Quando as sementes de BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-

Guariba foram submetidas ao E.A. à temperatura de 45°C e 100% de U.R., por 48 

horas, os percentuais de viabilidade corresponderam a 56; 44 e 63,5%; 

respectivamente. Passadas 72 e 96 horas de E.A. nas referidas temperatura e U.R., 

houve perda total de viabilidade nas três cultivares avaliadas.  

O aumento da temperatura de E.A. e o incremento dos intervalos de tempo de 

envelhecimento culminaram em progressiva perda de viabilidade nas sementes das 

cultivares de feijão-caupi BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-Guariba, no 

presente trabalho. 

5.2 Degradação de ácidos nucleicos 

5.2.1 Efeito sobre o DNA 

A embebição de sementes quiescentes durante a germinação e consequente 

passagem dessas sementes de um estado cristalizado para um estado viscoso, está 

associada à produção de espécimes reativas de oxigênio (ROS - óxido nítrico, 

radicais hidroxila e radicais superóxido) em diversas espécies de plantas (GOMES e 

GARCIA, 2013). O desequilíbrio entre a produção de ROS e de mecanismos 

antioxidantes de defesa é denominado estresse oxidativo e culmina no aumento de 

macromoléculas oxidadas e consequentes danos oxidativos a componentes 

celulares (KIBINZA et al., 2011). Ainda segundo os referidos autores, observações 

em diferentes espécies demonstram que tais danos oxidativos aumentam com o 

envelhecimento em sementes, o qual seria responsável pelo decréscimo, em 

eficiência, dos mecanismos antioxidantes de defesa celular. 

 Assim sendo, os ROS são apontados como os principais responsáveis pela 

deterioração de sementes. Essa deterioração inclui a perda de integridade das 
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membranas celulares, a redução no metabolismo energético, o comprometimento 

dos processos de transcrição e tradução, bem como a degradação do DNA 

(CORBINEAU, 2012). 

A manutenção da informação genética contida no DNA é essencial à 

sobrevivência após a desidratação e durante a reidratação em sementes. A 

estabilidade do DNA durante a desidratação e a habilidade dos mecanismos de 

reparo por ocasião da reidratação é um aspecto importante exibido por sementes 

ortodoxas (FARIA et al., 2005). Apesar da existência de mecanismos de reparo, já 

foi verificado, em sementes envelhecidas, um acúmulo de danos em fitas simples e 

duplas de DNA. Também a fragmentação de DNA já foi correlacionada à morte de 

sementes recalcitrantes quando submetidas à desidratação (KRANNER et al., 2011). 

Ainda segundo os referidos autores, foram verificados, em sementes envelhecidas, 

eventos nucleolíticos tais como a formação de DNA laddering e a degradação total 

de RNA ribossômico (rRNA).  

No presente trabalho, se verificou uma relação direta entre a viabilidade de 

sementes de feijão-caupi das cultivares BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-

Guariba submetidas ao E.A. e a integridade do DNA. O incremento do tempo de E.A. 

e da temperatura refletiram-se em perda de viabilidade e subsequente degradação 

do DNA nas sementes consideradas. Por outro lado, a degradação observada no 

DNA das sementes de feijão-caupi envelhecidas, incluindo sementes mortas, bem 

como nas plântulas anormais, não apresentou o padrão de DNA laddering. Isso 

sugere que a degradação e morte nessas sementes de feijão-caupi ocorreram por 

outras vias que não pelo processo de apoptose. 

  Os danos ao DNA adquiridos durante o desenvolvimento e no 

armazenamento necessitam ser reparados durante a germinação (FARIA et al., 

2005). A ocorrência de reparo durante a germinação é sustentada pela observação 

de comprometimento desse processo quando se inativa a enzima DNA ligase VI em 

Arabidopsis. A DNA ligase é responsável pelo reparo de quebras em fitas simples e 

duplas de DNA (RAJJOU et al., 2012). Ainda segundo os referidos autores, foi 

observada a regulação de um conjunto de enzimas envolvidas no reparo de danos 

oxidativos ao DNA (formamidopirimidina-DNA glicosilase e 8-oxoguanina) nos 

estágios iniciais da germinação em sementes de Medicago truncatula. 

  No presente estudo, verificou-se uma diminuição dos danos ao DNA nas 

sementes de gurgueia envelhecidas à temperatura de 35°C por 72 horas após 6 e 
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10 horas de embebição. Observou-se diminuição de danos ao DNA, também, em 

tratamentos da cultivar marataoã submetidos ao E.A. a 35°C por 48 horas após 1, 6 

e 10 horas de embebição. Esses resultados indicam a ocorrência, durante a 

embebição, de reparo do DNA degradado nessas sementes submetidas ao E.A. 

5.2.2 Efeito sobre o RNA 

 Sabe-se que sementes maduras possuem RNA mensageiro (mRNA) 

armazenado durante a maturação, também conhecidos como mRNAs de longa 

duração, em vista de eles resistirem à dissecação e permanecerem ativos nos 

embriões quiescentes. Estudos preliminares utilizando inibidores metabólicos 

(ciclohexamida, actinomicina D) deram suporte à evidência de ocorrer síntese 

proteica utilizando exclusivamente mRNAs de longa duração em estágios iniciais da 

germinação de sementes (RAJJOU et al., 2004). Por outro lado, demonstrou-se a 

ocorrência  de degradação de RNA ribossômico (rRNAa) 18S e 28S em sementes 

de Pisum sativum que perderam a viabilidade após serem submetidas ao  E.A. 

(KRANNER et al., 2011). Portanto, a integridade das moléculas de RNA obtidas 

durante a maturação das sementes é fator crucial para a viabilidade e manutenção 

do poder de germinação das mesmas. 

Os resultados obtidos no presente trabalho, para a integridade do RNA de 

feijão-caupi, revelaram a ocorrência degradação representada por “arrastes” 

intensos no gel de agarose, nos tratamentos envolvendo as três cultivares avaliadas. 

Essa degradação de RNA tendeu a aumentar proporcionalmente ao tempo de E.A. e 

à temperatura. Os tratamentos representados por plântulas anormais e sementes 

mortas apresentaram arrastes de RNA muito intensos. 
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6 CONCLUSÕES 

 As temperatura de 35°C e os tempo de 48, 72 e 96 horas, empregados 

durante o envelhecimento acelerado de sementes de feijão-caupi das 

cultivares BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-Guariba são fatores 

preponderantes para a perda de viabilidade e degradação das mesmas; 

 Existe uma correlação direta entre a viabilidade e integridade fisiológica de 

sementes das cultivares de feijão-caupi BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e 

BRS-Guariba e a integridade do seu DNA genômico, bem como do RNA; 

 As cultivares de feijão-caupi BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-Guariba 

manifestaram respostas fisiológicas e moleculares (especialmente quanto à 

integridade de ácidos nucleicos) diferenciadas frente a iguais condições de 

envelhecimento acelerado; 

 Ocorrem, durante a embebição e germinação de sementes das cultivares de 

feijão-caupi BR 17 Gurgueia, BRS-Marataoã e BRS-Guariba, mecanismos de 

reparo do DNA genômico essenciais à reversão de danos ao material 

genético, o que de outro modo inviabilizaria o desenvolvimento bem sucedido 

e sobrevivência de novas plântulas. 
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