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RESUMO

ORNELLAS, Fábio Luiz Santos, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
maio de 2018. Expressão gênica, atividades bioquímicas e parâmetros
fisiológicos em sementes de melão para avaliação do vigor pela liberação de
etanol. Orientador: Rafael Marani Barbosa. Co-orientadora: Bárbara França Dantas.
Colaborador: Carlos Priminho Pirovani.
O crescimento acelerado da cultura do melão (Cucumis melo L.) no Brasil
exigiu, por meio de técnicas e melhoramento genético, novas tecnologias no âmbito
de produção e qualidade de sementes. As primeiras alterações do processo de
deterioração de sementes estão relacionadas à desestruturação dos sistemas de
membranas, considerada o sítio preferencial de injúria devido a oxidação e danos em
componentes como lipídios e proteínas. Dessa forma, há diminuição da função
mitocondrial, e que por reações fermentativas, compostos como o etanol são
volatilizadas. O teste de etanol é um método promissor para avaliação da qualidade
fisiológica em função da liberação de etanol por sementes parcialmente embebidas e
pela possibilidade de distinguir lotes com diferentes níveis de vigor, principalmente por
ser facilmente realizado com auxílio de etilômetros. Assim, o objetivo deste trabalho
foi estabelecer os parâmetros da avaliação de vigor de sementes de melão por meio
da liberação de etanol utilizando um etilômetro modificado, e estudar suas relações
com a qualidade fisiológica de sementes, expressão gênica e atividades de enzimas
ligadas ao processo de deterioração. Para tanto, foram utilizados seis lotes comerciais
de sementes de melão tipo amarelo, com diferentes níveis de qualidade fisiológica.
Os lotes foram avaliados quanto ao teor de água, germinação e vigor (primeira
contagem, emergência de plântulas em campo, índice de velocidade de emergência
de plântulas em campo, comprimento de plântulas e condutividade elétrica). A
liberação de etanol (µg.L-1) foi avaliada com etilômetro modificado Dräger Alcotest®
6810, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com esquema fatorial
6×2×7 (lotes × quantidades de sementes × períodos de embebição) com quatro
repetições. Foram colocadas 25 e 50 sementes em frascos de vidro tipo penicilina (30
mL), acrescidos de 0,5 mL de água destilada, vedados e incubados a 40 °C durante
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 24 horas. Para realização das avaliações enzimáticas e moleculares,
foram utilizados lotes de sementes que, de acordo aos testes fisiológicos e o teste de
etanol, apresentaram o maior e o menor vigor, em intervalos de 0, 6, 24 horas de
embebição (he), além do intervalo 96 he que representa a primeira contagem do teste
de germinação. O material foi congelado em nitrogênio líquido e armazenado a -80 °C.
Para as atividades enzimáticas foi realizada a extração de proteínas totais em
tampão que variou de acordo com a enzima envolvida no metabolismo. Em seguida
avaliou-se as atividades das enzimas: dismutase do superóxido (SOD), catalase
(CAT), peroxidase do guaiacol (GPX), peroxidase do ascorbato (APX) e
desidrogenase alcoólica (ADH). O acúmulo da proteína ADH (~35 kDa) foi verificado
por meio da técnica de Western Blotting hibridizando com o anticorpo primário AntiADH (Agrisera®). As avaliações de qualidade fisiológica confirmaram diferenças
significativas entre os lotes de maior e menor vigor, sendo confirmada pelo teste de
produção de etanol. As atividades de SOD e de CAT foram maiores nas sementes de
menor vigor após 6 he. As atividades de GPX e de APX foram maiores nas sementes
de maior vigor após 6 he. A atividade de ADH foi maior para as sementes de baixo
vigor, sendo o acúmulo desta proteína detectado para 24 e 96 he em sementes de
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baixo e alto vigor, respectivamente. A análise do perfil proteico demostrou que houve
variação do acúmulo de proteínas de pesos moleculares específicos ao longo do
tempo de embebição. As sementes de menor vigor apresentaram maior acúmulo de
proteínas (~20 a 45 kDa) para 24 he. Já as sementes de maior vigor apresentaram
maior acúmulo dessas proteínas para 96 he. A avaliação do vigor baseado na
liberação de etanol, em sementes de melão, apresentou eficiência para distinguir lotes
quanto a sua qualidade fisiológica quando conduzido com 25 sementes e avaliação
de etanol com 6 horas de embebição em 0,5 mL de água destilada. Para a atividade
das enzimas SOD, CAT, GPX, APX e ADH, notou-se variação de acordo com a
qualidade fisiológica nos períodos de embebição avaliados. O perfil de proteínas totais
também variou de acordo com estes níveis e períodos de embebição, demonstrando
que houve ajuste do metabolismo de síntese e degradação de proteínas. A variação
de expressão também foi notada com a análise do acúmulo da proteína ADH, a qual
foi especificamente identificada e quantificada por hibridização. A análise de liberação
de etanol em sementes de melão e a correlação dos dados de qualidade fisiológica
tradicionais, bioquímicos e moleculares obtidos neste trabalho, corroboram para o
estabelecimento do teste de etanol como ferramenta para a avaliação do vigor de
sementes, sendo o mesmo considerado simples, rápido e eficiente.
Palavras-chave: Cucumis melo L., Germinação, Etilômetro, Enzimas
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ABSTRACT

ORNELLAS, Fábio Luiz Santos, M.S., State University of Santa Cruz, Ilhéus, May,
2018. Gene expression, biochemical activities and physiological parameters in
melon seeds for evaluation of vigor by the release of ethanol. Advisor: Rafael
Marani Barbosa. Co-adviser: Bárbara França Dantas. Contributor: Carlos Priminho
Pirovani.
The accelerated growth of the melon crop (Cucumis melo L.) in Brazil required,
through techniques and genetic improvement, new technologies in the field of seed
production and quality. The first changes in the seed deterioration process are related
to the disruption of membrane systems, considered the preferred site of injury due to
oxidation and damage to components such as lipids and proteins. Thus, there is a
decrease in mitochondrial function, and that by fermentation reactions, compounds
such as ethanol are volatilized. The ethanol test is a promising method to evaluate the
physiological quality due to the release of ethanol by partially imbibed seeds and the
possibility of distinguishing lots with different levels of vigor, mainly because it is easily
performed with the aid of ethylometers. The objective of this work was to establish the
parameters of the evaluation of melon seed vigor by releasing ethanol using a modified
ethylometer, and to study its relationships with the physiological quality of seeds, gene
expression and enzyme activities linked to the deterioration. For this, six commercial
lots of yellow melon seeds with different levels of physiological quality were used. The
lots were evaluated for water content, germination and vigor (first count, emergence of
field seedlings, emergence speed index of field seedlings, seedling length and
electrical conductivity). The ethanol release (μg.L -1) was evaluated using a modified
Dräger Alcotest® 6810 modified ethylimeter in a completely randomized design, with
a factorial scheme 6×2×7 (lots × amounts of seeds × periods of soaking) with four
replications. 25 and 50 seeds were placed in penicillin-type glass vials (30 mL) plus
0,5 mL distilled water, sealed and incubated at 40 °C for 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 24 hours.
For the accomplishment of the enzymatic and molecular evaluations, seed lots were
used, according to the physiological tests and the ethanol test, presented the greatest
and the smallest vigor, in intervals of 0, 6, 24 hours of soaking (he), besides of the
range 96 he and which represents the first count of the germination test. The material
was frozen in liquid nitrogen and stored at -80 °C. For the enzymatic activities the
extraction of total proteins in buffer was carried out that varied according to the enzyme
involved in the metabolism. The activities of the enzymes were evaluated: superoxide
dismutase (SOD), catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPX), ascorbate peroxidase
(APX) and alcoholic dehydrogenase (ADH). Accumulation of the ADH protein (~35
kDa) was verified by the Western blotting technique hybridizing with the primary AntiADH antibody (Agrisera®). The physiological quality evaluations confirmed significant
differences between the highest and lowest vigor lots and were confirmed by the
ethanol production test. The SOD and CAT activities were higher in the seeds of lower
vigor after 6 he. The GPX and APX activities were higher in the vigorous seeds after 6
he. ADH activity was higher for low vigor seeds, and the accumulation of this protein
was detected for 24 and 96 he in low and high vigor seeds, respectively. Protein profile
analysis showed that there was variation of the accumulation of proteins of specific
molecular weights throughout the imbibition time. Seeds with lower vigor showed
higher protein accumulation (~20 to 45 kDa) for 24 he. On the other hand, the seeds
with the greatest vigor had a higher accumulation of these proteins for 96 he. The
vii

evaluation of vigor based on the ethanol release in melon seeds showed efficiency to
distinguish lots as regards their physiological quality when conducted with 25 seeds
and ethanol evaluation with 6 hours of imbibition in 0,5 mL of distilled water. For the
activity of the enzymes SOD, CAT, GPX, APX and ADH, variation according to the
physiological quality was observed in the imbibition periods evaluated. The total protein
profile also varied according to these levels and periods of imbibition, demonstrating
that there was adjustment of the synthesis metabolism and degradation of proteins.
Expression variation was also noted with the analysis of ADH protein accumulation,
which was specifically identified and quantified by hybridization. The analysis of
ethanol release in melon seeds and the correlation of traditional physiological,
biochemical and molecular data obtained in this study corroborate the establishment
of the ethanol test as a tool for the evaluation of seed vigor, being considered simple,
fast and efficient.
Key words: Cucumis melo L., Germination, Ethylimeter, Enzymes
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1 INTRODUÇÃO

O melão, Cucumis melo L., embora seja botanicamente uma hortaliça, é
comercializada como fruta. Pertence à família Cucurbitaceae, considerada uma das
famílias com maior representatividade no setor das hortaliças, com características
morfológicas de plantas herbáceas. Grande parte da produção concentra-se no
Nordeste Brasileiro, sendo responsável por cerca de 97% das exportações nos últimos
dez anos (CELIN et al., 2014).
A tecnologia de sementes, no atual cenário do melhoramento, visa atender às
demandas dos produtores, dos intermediários e do consumidor final, ou seja,
sementes com características que reúnam qualidade, produtividade, frutos resistentes
ao transporte durante longas distâncias, longa vida de prateira, livre de resíduos de
agrotóxicos, tolerância a pragas e doenças, e ainda saborosos (CARVALHO, 2012).
O vigor das sementes é o reflexo de um conjunto de características que
determinam a sua qualidade fisiológica, ou seja, a capacidade de apresentar
desempenho adequado quando expostas a condições diferentes de ambiente
(MARCOS-FILHO, 1994). Uma das principais exigências para a avaliação do vigor de
sementes refere-se à obtenção de resultados confiáveis em período de tempo
relativamente curto, permitindo a agilização das tomadas de decisão. Uma das
limitações dos testes de vigor está relacionada com o tempo necessário para
execução e a subjetividade na sua avaliação (PINTO et al., 2015). Visando a obtenção
de resultados mais rápidos, tem-se buscado e aprimorado testes que permitam o
conhecimento rápido e eficiente do vigor da semente, estimando a capacidade de
armazenamento e emergência das plântulas em campo (MENDES et al., 2010). Os
testes rápidos mais estudados estão relacionados com os eventos iniciais da
sequência de deterioração (DELOUCHE; BASKIN, 1973) como a degradação das
11

membranas celulares, redução da atividade respiratória e diminuição da biossíntese
(DIAS; MARCOS-FILHO, 1996).
Diferentes metodologias são usadas para análise de qualidade de sementes,
sendo agrupadas em testes físicos, fisiológicos, bioquímicos e moleculares. Os testes
físicos determinam características das sementes como peso e tamanho, os testes
fisiológicos usam parâmetros de germinação e crescimento, que podem ser realizados
em condições ambientais favoráveis ou adversas, os testes bioquímicos que medem
a atividade de enzimas, e os testes moleculares que avaliam a integridade de sistema
de reparos de ácidos nucléicos em estágios de deterioração, estimando a qualidade
da semente (SHABAN, 2013).
Estudos sobre a produção de etanol de sementes usam cromatografia gasosa
ou outras técnicas laboratoriais que exigem significativos recursos. A tecnologia
utilizando o etilômetro, utilizado para a maioria das análises de detecção e
quantificação do etanol na presente proposta, é uma técnica rápida e relativamente
barata. O potencial analítico do etilômetro é adequado para a análise de etanol
produzido por sementes no início do processo de germinação (BUCKLEY; HUANG,
2011).
Testes bioquímicos têm um potencial de quantificar rapidamente a qualidade
das sementes, podendo prever o desempenho da germinação e vigor de um
determinado lote de sementes pela análise do grau de dano (TAYLOR et al., 1999).
Há uma grande necessidade de se obter um teste rápido para determinar a qualidade
dessas sementes. As sementes podem acumular danos durante o armazenamento ou
tratamentos, e o grau de deterioração varia através da quantidade de estresse
impostas por esses processos, podendo resultar na redução da germinação e vigor.
Durante a deterioração das sementes, as membranas mitocondriais estão danificadas,
prejudicando a fosforilação oxidativa e, por consequência, o piruvato formado pela via
glicolítica será utilizado pela via fermentativa para produção de etanol (KODDE et al.,
2012). A quantificação do etanol produzido e liberado pode fornecer informações
importantes relacionados a qualidade fisiológica de sementes, constituindo um
potencial indicador de vigor, sendo uma alternativa eficiente, rápida e relativamente
econômica.
Através de técnicas de expressão gênica, processo pelo qual as informações
codificadas por um determinado gene são decodificadas em uma proteína, pode-se
12

entender os fatores associados com condições fisiológicas de sementes. A regulação
em qualquer de uma das etapas desse processo pode induzir a uma expressão gênica
diferencial, que é empregada na identificação de genes e vem sido utilizada para a
compreensão e funcionamento do gene e dos mecanismos moleculares envolvidos
nos eventos biológicos (VASCONCELOS et al., 2010).
Diante do exposto trabalho, o objetivo desta pesquisa foi estabelecer
parâmetros de um método de avaliação do vigor de sementes de melão amarelo, por
meio da análise da liberação de etanol, padronizando e otimizando a metodologia,
relacionando com outros procedimentos de avaliação de vigor, com parâmetros da
expressão gênica dos processos metabólicos de interesse, e das atividades
enzimáticas ligadas ao processo de deterioração.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Qualidade fisiológica de sementes
As avaliações que determinam a qualidade fisiológica de lotes de sementes são
realizadas por diversos testes, e está relacionada a sua capacidade de desenvolver
funções que envolve a germinação, vigor e longevidade, podendo ser influenciada
pelas etapas de produção e condições ambientais enfrentadas pelas plantas no
período de maturação, pós-maturação e pré-colheita. O ponto máximo de qualidade
fisiológica é alcançado pelas sementes quando as mesmas adquirem maturidade
fisiológica (MARCOS-FILHO, 2015). O teste de germinação é realizado em
laboratórios para avaliar a qualidade fisiológica de sementes, mas esse método não
reflete o comportamento das sementes em condições de campo e não detecta
diferenças de qualidade entre lotes com alta germinação. Nesse intuito, tem sido
desenvolvido testes de vigor objetivando identificar possíveis diferenças na qualidade
fisiológica de lotes de sementes, com características simples, porém, com rapidez,
objetividade,

economia

e

reprodutibilidade,

fornecendo,

assim,

informações

complementares às obtidas pela germinação (CALIARI; SILVA, 2001). O
desenvolvimento de testes para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes,
bem como a padronização destes, é essencial para constituir um eficiente controle de
qualidade (MUNIZ et al., 2004). A análise de sementes avalia, através de
procedimentos técnicos, a qualidade de um lote de sementes, no qual entende-se que
a qualidade fisiológica dessas sementes esteja atribuída a um conjunto de
características de natureza genética, física, fisiológica e sanitária que afetam a
capacidade de originar plantas mais produtivas (TILLMANN; MIRANDA, 2006), sendo
que o sucesso de uma produção na área agrícola começa pela aquisição de sementes
e/ou de mudas de boa qualidade (ALBUQUERQUE et al., 2009).
14

2.2 Teste de etanol
O teste de etanol é um método que avalia a qualidade fisiológica de sementes
em função da liberação de etanol por sementes parcialmente embebidas. A
deterioração é um processo determinado por uma série de alterações fisiológicas,
bioquímicas, físicas e citológicas, com início a partir da maturidade fisiológica, que
ocorre de maneira progressiva, determinando a queda da qualidade e culminando com
a morte da semente ou da planta (MARCOS-FILHO, 2015). A sensibilidade de
sementes viáveis às adversidades do campo é aumentada pelo seu grau de
deterioração, resultando distorções interpretativas dos resultados obtidos na
avaliação da qualidade fisiológica. A deterioração das sementes está associada à
concentração de exsudados que são resultados da decomposição da membrana
(COPELAND; McDONALD, 1995). Desta forma, as sementes que apresentam maior
nível de degradação das membranas tendem a produzir maior quantidade de etanol.
Portanto, o reconhecimento dos testes de vigor que melhor predizem o desempenho
em campo possibilita o entendimento da real influência sobre o desempenho após a
semeadura (WENDT et al., 2017).

2.3 Atividades bioquímicas
Ao estudar as enzimas percebe-se o entendimento que os produtos gerados
da expressão gênica são, de certa forma, influenciadas pelo ambiente, sendo que os
genes que controlam a expressão manifestam-se em determinados estádios do
desenvolvimento, em órgãos e tecidos específicos, ou sob determinado estímulo
(RAMIREZ; CALDERON; ROCCA, 1991). Diversas são as alterações metabólicas ou
bioquímicas relacionadas à deterioração das sementes, mas as citadas com mais
frequência na literatura são as mudanças na atividade respiratória e no metabolismo
de reservas, as modificações na atividade enzimática e na síntese de proteínas, o
acúmulo de substâncias tóxicas, os danos à integridade do DNA e aos sistemas de
membranas, a peroxidação de lipídios e a lixiviação de solutos (COOLBEAR, 1995;
McDONALD, 1999; CARDOSO, 2004; SANTOS et al., 2004; MARCOS-FILHO, 2005).
Espécies reativas de oxigênio (ERO’s), ou radical livre, termo no qual refere-se
ao átomo ou molécula que possui um ou mais elétrons não pareados na sua órbita
externa, o que lhe confere alta reatividade (FERREIRA; MATSUBARA, 1997;
PEREIRA, 2010). Mas, como a maioria das moléculas permanecem com os elétrons
15

pareados em meio biológico e, portanto, não se encontram na forma de radicais
(PEREIRA, 2010), tem sido empregado o termo “espécies reativas do oxigênio”
(ERO’s), já que, em sua maioria, são derivados do metabolismo do O 2 (FERREIRA;
MATSUBARA, 1997). As principais formas de ERO’s formados nos processos são:
radical superóxido (O2•-), sendo as primeiras espécies reativas formadas, oxigênio
singlet (¹O2), molécula altamente reativa se comparado ao O 2, radical hidroxila (OH-),
altamente reativo e de meia vida curta, peróxido de hidrogênio (H2O2), apontado como
sinalizador de defesa, podendo atravessar livremente as membranas através das
aquaporinas e ser acumulado no interior das células (VRANOVÁ et al., 2002; APEL;
HIRT 2004; SOARES; MACHADO 2007).
A oxidação de biomoléculas afeta seriamente o metabolismo vegetal,
resultando em alterações celulares como danos em membranas, perda de funções
das organelas, redução na eficiência metabólica e na fixação do carbono, além de
perdas de eletrólitos e mutações, que levam a disfunções fisiológicas, podendo
acarretar em morte celular (DAT et al., 2000; MITTLER, 2002; SCANDALIOS, 2005).
As plantas conseguem gerar respostas de defesa de tal maneira a superar tais
estresses e retornar ao metabolismo normal. Algumas dessas respostas primárias são
desencadeadas por sinais ambientais, nos quais fatores como seca, salinidade,
temperatura, metais pesados, alta luminosidade, radiação ultravioleta, hipóxia e
ausência de nutrientes essenciais, denominados estressores abióticos, levam a planta
a um dano oxidativo, que por vias antioxidantes, combatem essas injúrias (AZEVEDO
et al., 1998; ASADA, 2006; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2006; SOARES; MACHADO,
2007).

2.3.1 Enzimas antioxidantes
Diferentes mecanismos enzimáticos e não enzimáticos podem ser ativados nas
células (ISMAIL et al., 2014). Os mecanismos não enzimáticos estão relacionados à
ação de compostos que atuam como antioxidantes, como o ácido ascórbico,
glutationa, compostos fenólicos, alcalóides e amionácidos (GILL; TUTEJA, 2010). Já
os mecanismos enzimáticos são caracterizados pela atividade de enzimas do sistema
antioxidativo, tais como a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e peroxidases
(POX), que desempenham importantes funções na eliminação de ERO’s (SECKIN et
al., 2010).
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Como mecanismo de defesa contra ERO’s, as plantas possuem um sistema
antioxidante para minimizar o efeito do estresse oxidativo, aumentando a atividade de
enzimas antioxidantes que protegem os tecidos vegetais. SOD, CAT, APX, GPX, PPO
e PAL são enzimas integrantes desse sistema (APEL; HIRT, 2004; SCANDALIOS,
2005; SOARES; MACHADO, 2007).

2.3.2 Enzimas fermentativas
No processo de fermentação alcoólica o piruvato, primeiramente produzido na
glicólise, é convertido a acetaldeído pela ação da enzima piruvato descarboxilase
(PDC), e o acetaldeído reduzido a etanol pela desidrogenase alcoólica (ADH), que é
umas das principais enzimas fermentativas, e considerado menos tóxico à planta além
de poder se difundir para fora da célula (TAIZ; ZEIGER, 2013). A partir do ponto de
maturidade fisiológica, as primeiras alterações causadas pelo envelhecimento de
sementes relacionam-se com problemas e lesões nas membranas celulares
(McDONALD, 1999), com notória importância aos danos ligados à membrana
mitocondrial interna, assim, ocorrendo insuficiência do metabolismo aeróbio, redução
da fosforilação oxidativa, e consequente, redução na produção de energia (BENAMAR
et al., 2003). Algumas sementes ficam sob condições temporárias de baixa
disponibilidade de O2 (hipóxia) durante a embebição, nesse caso o etanol, produto da
respiração anaeróbica, é acumulado no interior da semente (BEWLEY et al., 2012). O
processo de acumulação de etanol envolve a oxidação de NADH e resulta na
produção de pequenas quantidades de ATP, fundamental para a sobrevivência de
várias espécies sob condições de hipóxia (KENNEDY; RUMPHO; FOX, 1992). O
déficit de O2 causado pelo excesso hídrico causa a repressão da síntese de
polipeptídios aeróbicos e a indução da síntese de polipeptídios anaeróbicos (SACHS
et al., 1980), sendo a maioria desses polipeptídios identificada como enzimas
envolvidas na fermentação e metabolismo de açúcares-fosfatados, cuja síntese é
regulada em nível de transcrição e de pós-transcrição (DREW, 1997). O oxigênio
serve como aceptor de elétrons na fosforilação oxidativa que regenera o ATP, principal
fonte de energia para o metabolismo aeróbico celular e na sua ausência, o
metabolismo fermentativo é ativado com o propósito de manter a produção de energia
e agentes redutores através da regeneração do NAD+ (DENNIS et al., 2000), que junto
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à alocação de açúcares tem função crucial na sobrevivência de plantas sob anoxia
(BOUNY; SAGLIO, 1996; DREW, 1997).
2.4 Aspectos gerais da cultura do melão
O melão é uma hortaliça muito apreciada e de grande popularidade no mundo.
No Brasil, o agronegócio do melão é um exemplo de evolução rápida de
aprimoramento tecnológico e de geração de emprego e renda no semiárido brasileiro.
A área plantada passou de 7.877 ha em 1990, para 22.062 ha em 2013. Nesse
período, houve crescimento da produção e da produtividade, respectivamente de
953% e 339%, além da ampliação de mercado com exportação principalmente para a
União Europeia. Em 2015 a produção nacional da fruta foi de 521.596 toneladas
(IBGE, 2018; ANUÁRIO BRASILEIRO DE HORTALIÇAS, 2016). O crescimento
acelerado da cultura do melão no Brasil exigiu um processo contínuo de
melhoramento genético, além de novas tecnologias no âmbito de produção e
qualidade de sementes, fazendo com que empresas se adequem a testes eficientes
para o conhecimento da qualidade dos lotes de sementes produzidos. No entanto, é
importante ressaltar que as sementes de hortaliças devem ter alta qualidade e vigor,
uma vez que apresenta custo elevado, tornando-se um investimento necessário.
Desta forma, a indústria de sementes precisa de um teste rápido para
determinar a qualidade da semente para otimizar o processo de pós-colheita. Isto é
extremamente importante porque as sementes podem acumular danos durante o
armazenamento, onde o nível de deterioração da semente varia de acordo com os
níveis de estresse impostos por tais processos (KODDE et al., 2012). Portanto, buscase obter dados consistentes sobre sementes com vigor, bem como avaliar a eficiência
do teste de etanol em comparação com os testes padrão.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Fitotecnia, no Centro de
Biotecnologia e Genética (CBG), e na área experimental da Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC), município de Ilhéus-BA, e no Laboratório de Análises de
Sementes (LASESA) da Embrapa Semiárido, município de Petrolina-PE.
Foram utilizados lotes de sementes comerciais obtidos junto a distribuidores de
sementes de hortaliça da região de Petrolina, PE (Tabela 1). As diferenças entre os
lotes quanto ao ano da safra e origem são desejados para melhorar a representação
e variabilidade para explicar os resultados.

Tabela 1 - Safra, origem e número de registro de seis lotes comerciais de sementes
de melão, do tipo amarelo.
Lote
Safra
Origem
Número de registro
1

2011/2012

Brasil

000270066

2

2015

Peru

101409042

3

2016

Chile

101397133

4

2016

Peru

101479680

5

2016

França

101468381

6

2016

França

101478890

Os lotes de sementes foram submetidos aos seguintes testes e determinações:
3.1 Determinação do teor de água (TA)
De acordo às Regras de Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 2009), o teor
de água foi efetuado com duas repetições de cinquenta sementes de cada tratamento.
As sementes foram pesadas inicialmente, e em seguida colocadas em estufa a 105 ±
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3 °C, durante 24 horas. Após o período, as sementes foram pesadas novamente para
observação do peso final. Os resultados foram expressos em porcentagem média
para cada lote (base úmida).
% 𝑑𝑒 𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑈) =

100(𝑃 – 𝑝)
𝑃−𝑡

Onde: P = peso inicial; p = peso final; t = tara. Unidade: %
3.2 Teste de germinação (GE)
Foi efetuado com quatro repetições de cinquenta sementes de cada tratamento.
As sementes foram distribuídas sobre duas folhas de papel de germinação (tipo
germitest), umedecidos com água destilada em quantidade equivalente a 2,5 vezes a
sua massa. Em seguida, as sementes foram cobertas com mais uma folha de papel
de germinação, confeccionando-se os rolos, que foram colocados em câmara tipo
Biochemical Oxigen Demand (B.O.D.) regulado para manter a temperatura constante
de 25 °C e luz constante. De acordo, para as avaliações foram computados os valores,
em porcentagem, de plântulas normais para cada repetição de primeira contagem e
germinação, sendo que as contagens foram no 4° e 8° dia após a instalação do teste
(BRASIL, 2009).
𝑁
𝐺 = ( ) 𝑥 100
𝐴
Onde: N = número de sementes germinadas; A = número de sementes na
amostra. Unidade: %

3.3 Primeira contagem (PC)
A primeira contagem do teste de germinação (PC) constituiu o registro das
porcentagens de plântulas normais verificadas na primeira contagem do teste de
germinação (4º dia).

3.4 Emergência em campo (EC) e Índice de velocidade de emergência (IVE)
Esta avaliação parte do princípio que sementes que propiciam maior percentual
de emergência, em condições de campo, ou seja, não controladas, são mais
vigorosas. Os testes foram realizados com quatro repetições de 50 sementes por lote,
semeadas em sulcos de 2 m de comprimento, 1 cm de profundidade, espaçados em
0,4 m. Foram consideradas como emergidas aquelas plântulas cujos bordos das
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folhas primárias não mais se tocavam. O IVE foi realizado conjuntamente com o teste
de emergência, no qual foram realizadas contagens diárias das plântulas emergidas
até a estabilização da emergência. Para cada repetição, foi aplicada a seguinte
fórmula (MAGUIRE, 1962):
𝐼𝑉𝐸 =

𝐸1 𝐸2
𝐸𝑛
+
+ …+
𝑁1 𝑁2
𝑁𝑛

Onde: IVE = índice de velocidade de emergência;
E1, E2, En = número de plântulas emergidas, computadas na primeira, na
segunda e na enésima contagem;
N1, N2, Nn = número de dias de semeadura até a primeira, segunda e enésima
contagem.

3.5 Comprimento: Raiz, Parte Aérea e Cotilédone
Avaliou-se o comprimento médio de dez plântulas normais obtidas após o
oitavo dia (NAKAGAWA, 1999), das quatro repetições realizadas no teste de
germinação. Procedeu-se a medição do cotilédone (CO), hipocótilo (Parte Aérea –
PA) e da raiz (RZ) das plântulas normais, com paquímetro, e os resultados foram
expressos em centímetros (cm).

3.6 Peso de Matéria Fresca e Matéria Seca
Após a avaliação do comprimento, as amostras de cotilédone (CO), hipocótilo
(parte aérea – PA) e da raiz (RZ) das plântulas normais foram pesadas afim de obter
o peso da matéria fresca, e em seguida colocou-se para secar em estufa de circulação
forçada de ar a 60 °C durante 24 horas, para obtenção de matéria seca. Para as
pesagens, foi usado balança de precisão de 0,001 g e os resultados expressos em
gramas (g) por plântula.
3.7 Condutividade elétrica (CE)
A teste de condutividade elétrica foi efetuado com quatro repetições de
cinquenta sementes de cada tratamento. As sementes foram pesadas e colocadas
para embeber em 75 mL de água deionizada em copos plásticos de 200 mL, e foi feita
a leitura da condutividade elétrica inicial no condutivímetro DIGIMED CD-21. As
sementes foram colocadas na câmara tipo Biochemical Oxigen Demand (B.O.D.)
regulado para manter a temperatura constante de 25 °C e luz constante por 24 horas.
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Após esse período, a leitura da condutividade elétrica final foi medida e, os valores
médios para cada lote, expressos em µS cm-1g-1 (MARCOS-FILHO; VIEIRA,
2009).
𝐶𝐸 =

𝐿−𝐵
𝑀

Onde: CE é a condutividade elétrica (µS.cm-1 g-1); L é a leitura da amostra no
condutivímetro, em μS.cm-1; B = leitura do “branco”, água deionizada, em μS.cm-1; M
= massa da amostra em gramas.
3.8 Teste de etanol (TE)
A liberação de etanol foi avaliada, em µg.L-1, com um etilômetro modificado
Dräger Alcotest® 6810, com delineamento experimental inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 6×2×7 (lotes × quantidades de sementes × períodos de embebição)
com quatro repetições.
Foram colocadas 25 e 50 sementes em frascos de vidro tipo penicilina (30 mL),
acrescidos de 0,5 mL de água destilada, vedados com tampa emborrachada e lacres
metálicos com auxílio de alicate recrave manual e incubadas a 40 °C durante 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 24 horas (BUCKLEY; HUANG, 2011).

3.9 Atividades enzimáticas
Para realização de atividades enzimáticas, foram separadas sementes dos
lotes 1 e 6, sendo menor vigor e maior vigor (baseado nos resultados fisiológicos),
respectivamente, em intervalos de 0, 6, 24 e 96 horas de embebição. Realizou-se um
pool de cinco sementes/repetição, totalizando 20 sementes ou ~200 mg, por lote. Os
pools foram macerados em presença de nitrogênio líquido juntamente com PVP
(Polivinilpirrolidona) (0,7 g de PVP/g de tecido) para evitar a oxidação do macerado.
O material obtido foi armazenado em ultra freezer a -80 °C para determinações
bioquímicas posteriores.

3.9.1 Preparo do extrato bruto proteico
A concentração de proteínas totais foi determinada pelo Método de Bradford
utilizando a albumina bovina (BSA) como padrão (BRADFORD, 1976). Para
realização dos ensaios enzimáticos, os pools macerados foram ressuspendidos em
800 µL de tampão de extração, que variou de acordo com o tipo de enzima envolvida
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no metabolismo antioxidativo (tampão fosfato de sódio, 50 mM, pH 7,0, para as
atividades das enzimas CAT e GPX, e tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 6,0,
para a atividade das enzimas SOD, APX), e agitado brevemente em vórtex.
Posteriormente, as amostras foram sonicadas em ultrasonicador de sonda (Ultrasonic
processor Gex 130, 130 W), em banho de gelo, até o rompimento total dos tecidos
sob amplitude 70 % por 1 min (10 s on x 20 s off). Logo após, o material foi centrifugado
a 13.000 x g a 4 °C por 20 min. Em seguida, o sobrenadante foi coletado, sendo
considerado como extrato bruto proteico. O mesmo foi utilizado para a determinação
da concentração das proteínas totais solúveis e das atividades enzimáticas. Foram
realizadas cinco repetições experimentais para cada uma das medidas de atividade
enzimática. As leituras de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro de
microplacas Spectramax Paradigm (Molecular Devices).

3.9.2 Atividade da Dismutase do Superóxido (SOD) - EC: 1.15.1.1
A atividade enzimática de SOD foi determinada pela inibição da foto-redução
do cloreto de nitrotetrazólio azul (NBT) conforme Beauchamp; Fridovich (1971), com
modificações. Alíquotas de 10 µL do extrato bruto proteico foram transferidas para
tubos de ensaio contendo meio de reação composto por tampão fosfato de potássio
50 mM (pH 7,8), EDTA 0,1 mM, L-metionina 13 mM e NBT 75 μM. A atividade
enzimática foi iniciada com a adição de riboflavina (2 mM) com a leitura sendo
realizada a 560 ƞm. A leitura inicial ocorreu após 5 min de incubação no escuro. A
segunda leitura foi realizada após 10 min de iluminação com luz fluorescente de 15W.
Foram considerados como brancos as reações sem o extrato bruto proteico. Uma
unidade de atividade (UA) foi considerada como a quantidade de enzima requerida
para inibir 50% da foto-redução do NBT em comparação com o branco. A atividade
de SOD foi expressa em UA.µg-1.min-1.

3.9.3 Atividade da Catalase (CAT) - EC: 1.11.1.6
A atividade de CAT é definida pela velocidade do consumo de H2O2 baseado
no decréscimo da absorbância a 240 nm, durante 1 minuto, conforme Sudhakar et al.
(2001), com modificações. Alíquotas de 1 µL do extrato bruto foram adicionadas a
2,95 mL de meio de reação constituído de tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 7,0) a
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30 °C. A reação foi iniciada pela adição de H2O2 a 15 mM. A atividade de CAT foi
expressa em mol.H2O2.mg-1.min-1.

3.9.4 Atividade da Peroxidase do Guaiacol (GPX) - EC: 1.11.1.7
A atividade foi determinada de acordo com a metodologia descrita por Matsuno;
Uritani (1972), com algumas modificações. O tampão de reação contendo fosfato de
sódio (25 mM pH 6,8), H2O2 (15 mM) e Guaiacol (10 mM) foi adicionado ao extrato
bruto (1 µL). As leituras de absorbância foram realizadas em 470 nm a 30 °C. A
atividade GPX foi expressa em UA.µg-1.min-1.

3.9.5 Atividade da Peroxidase do Ascorbarto (APX) - EC: 1.11.1.11
Para a atividade APX foi considerado o consumo de ascorbato por meio do
decréscimo da absorbância a 290 nm, segundo Nakano e Asada (1981). Alíquotas de
do extrato bruto (5 µL) foram adicionadas ao tampão de reação contendo fosfato de
potássio (50 mM pH 6,0) e L-ascorbato (1 mM). A reação foi iniciada pela adição de
H2O2 (2 mM) e a atividade enzimática foi expressa em μmol.ascorbato.g-1.min-1.

3.9.6 Atividade da Desidrogenase Alcoólica (ADH) - EC: 1.1.1.1
A atividade de ADH foi determinado de acordo a metodologia de Chung; Ferl
(1999) com modificações. As proteínas solúveis foram extraídas com a adição de
tampão de extração (50 mM de Tris-HCl (pH 8,0) e 15 mM de DTT) ao macerado. A
mistura foi centrifugada a 12.000 g durante 15 min a 4 °C. A concentração de
proteínas do extrato bruto foi determinada como descrito anteriormente. O extrato
obtido foi usado para a medida da atividade da ADH com o tampão de reação
composto por 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), NAD+ 9,0 mM. A reação enzimática foi
iniciada pela adição de etanol (concentração final de 20 % (v/v) à mistura. A leitura foi
acompanhada por 1 min com absorbância de 340 nm. Atividade da enzima ADH foi
expressa como UA.mg-1.min-1.
3.10 Perfil proteico
O perfil eletroforético das proteínas totais das sementes de melão foi obtido por
meio da separação das proteínas em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE).
Para tanto, 10 µg do extrato bruto obtido foi misturado com tampão da amostra,
contendo β-mercaptoetanol, que auxilia no rompimento das ligações dissulfídricas e
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evitam a oxidação das amostras (ALFENAS, 1998) e desnaturado à 95 ºC por 5 min.
As amostras foram aplicadas nos poços do SDS-PAGE a 12% e submetidas à corrente
elétrica (150 V e 30 A) por 04 horas com a finalidade de determinar a mobilidade das
proteínas. O sistema de corrida da eletroforese foi estabelecido com solução tampão
(pH 8,3) contendo 50 mM de Tris, 0,384 M de glicina, 5 mM de EDTA (pH 8,8) e 0,25%
de SDS. Todas as corridas eletroferéticas foram realizadas com três repetições
experimentais. Posteriormente, os géis foram corados com azul de coomassie 0,1%
por 12 horas e descorados com solução de ácido acético 10%, metanol 45% e água
destilada 45%. As bandas observadas representaram os perfis de proteínas totais e
as bandas de interesse foram especificamente medidas quanto ao acúmulo por meio
do

programa

de

análise

de

imagem

GelQuant.NET

(versão

1.8.2

-

http://biochemlabsolutions.com/GelQuantNET.html), o qual identifica e quantifica
bandas em géis por meio da razão de pixels.

3.11 Western blotting
O acúmulo da proteína ADH foi especificamente verificado por meio da
imunodetecção em membrana de nitrocelulose. O experimento foi realizado de acordo
ao protocolo de Sambrook et al. (1989). Incialmente foi realizado o SDS-PAGE em
triplicatas para a separação das proteínas do extrato bruto. As proteínas separadas
e imobilizadas foram transferidas de cada gel para membranas de nitrocelulose
utilizando o sistema Trans-Blot (BioRad) de acordo com as instruções do fabricante.
Após a transferência, as membranas foram lavadas e bloqueadas com caseína em
tampão TBS-T 1x. As membranas bloqueadas foram incubadas com o anticorpo
primário (diluição 1:10000) Anti-ADH (Agrisera®) durante 1h à temperatura ambiente
sob agitação suave. A membrana foi ainda incubada com o anticorpo secundário
(diluição 1:5000) IgG anti-coelho conjugado com fosfatase alcalina (Invitrogen®). A
hibridização foi revelada com a reação colorimétrica da atividade da fosfatase alcalina
usando o 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e o p-nitroazul tetrazólio (NBT)
(Promega) como substratos.
3.12 Procedimentos estatísticos
Os dados foram testados quanto a normalidade e homocedasticidade, e
analisados em delineamento inteiramente casualizado para os testes de qualidade
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fisiológica. Para o teste de etanol foi adotado o esquema fatorial 6×2×7 (lotes ×
quantidades de sementes × períodos de embebição) com quatro repetições. Foi
realizado a análise de regressão polinomial para os períodos de leitura. As médias
foram comparadas pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.
O experimento de campo foi montado no delineamento de blocos casualizados. As
análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico SISVAR®
5.3 (FERREIRA, 2008). Foi realizada, através do software PAST 3.20, a correlação
de Pearson (r) e também, análise de componentes principais (PCA).
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4 RESULTADOS

O teor de água inicial das sementes de melão apresentou uniformidade entre
os lotes, sendo que o lote 1, apresentou teor de água médio de 7,2%, sendo superior
aos demais lotes (Tabela 2).
O teste de germinação para sementes de melão permitiu diferenciar os lotes
em dois níveis. O lote 1 mostrou-se inferior aos demais, que apresentaram valores de
germinação superior (Tabela 2).
No teste de primeira contagem da germinação, o lote 1 apresentou a menor
porcentagem de plântulas normais, sendo inferior aos demais lotes, acompanhando
os resultados observados no teste de germinação (Tabela 2).
Para emergência de plântulas em campo, o lote 1 apresentou menor
desempenho (com 62 % de plantas emergidas no período de vinte dias de avaliação)
em relação aos demais lotes, pois não houve diferenças significativas entre si. O lote
1 apresentou menor desenvolvimento ao longo dos dias de avaliação após
emergência, com média de 2,8 de plantas por dia, seguidos dos lotes 2 e 6 que
apresentaram médias de 5,8 e 6,0 plantas por dia, respectivamente, e os lotes 3, 4 e
5 foram superiores em relação aos demais lotes (Tabela 2).
No teste de condutividade elétrica, o lote 1, de forma significativa, apresentou
maior quantidade de eletrólitos lixiviados, enquanto que nos lotes 2, 3 e 6 não
houveram diferenças significativas entre si, e nos lotes 4 e 5 apresentaram menor
quantidade de eletrólitos lixiviados (Tabela 2).
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Tabela 2 - Teor de água inicial (TA), germinação (GE), primeira contagem (PC),
emergência de plântulas em campo (EC), índice de velocidade de
emergência (IVE), e condutividade elétrica (CE) de seis lotes de sementes
de melão.
Lote

TA

GE

PC

EC

IVE

CE
µS.cm-1.g-1

---------------------------%-----------------------1

7,2

67 b*

54 b

62 b

2,8 c

75,7 a

2

7,0

92 a

71 a

91 a

5,8 b

31,6 b

3

7,0

94 a

72 a

96 a

7,3 a

30,9 b

4

6,4

92 a

71 a

96 a

6,9 a

22,3 c

5

6,2

96 a

73 a

95 a

7,1 a

20,0 c

6

6,4

87 a

69 a

92 a

6,0 b

27,2 b

CV (%)

-

4,8

32,4

5,3

4,2

8,4

*As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de
Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 3 - Peso da matéria fresca - PMF (g), Peso de matéria seca - PMS (g) e Comprimento de plântulas (cm) da Raiz, Parte Aérea
e Cotilédone, de seis lotes de sementes de melão.
RAIZ
Lote

PARTE AÉREA

COTILÉDONE

PMF

PMS

Comprimento

PMF

PMS

Comprimento

PMF

PMS

Comprimento

1

0,23 c*

0,024 a

4,54 b

0,67 a

0,031 a

3,12 c

0,67 a

0,189 b

1,58 a

2

0,23 c

0,029 a

4,59 b

0,35 b

0,023 a

1,81 d

0,54 a

0,131 b

1,47 b

3

0,29 c

0,026 a

4,80 b

0,22 b

0,024 a

1,55 d

0,57 a

0,178 b

1,40 b

4

0,36 b

0,041 a

6,90 a

0,73 a

0,038 a

3,55 b

0,59 a

0,152 b

1,69 a

5

0,24 c

0,077 a

4,30 b

0,30 b

0,112 a

1,39 d

0,55 a

0,294 a

1,37 b

6

0,50 a

0,211 a

7,19 a

0,52 a

0,068 a

4,10 a

0,74 a

0,157 b

1,66 a

CV (%)

15,5

174,9

7,6

43,8

125,4

9,2

22,1

36,8

4.4

*As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.
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Para o comprimento de plântulas, houve diferenças relacionado ao
comprimento de raiz, da parte aérea (hipocótilo) e do cotilédone de plântulas normais
entre os lotes de sementes de melão. O maior comprimento de raiz primária foi obtido
nas plântulas oriundas dos lotes 4 e 6, consequência do alto vigor, o que possibilitou
o rápido desenvolvimento dessa estrutura nos primeiros dias do início do experimento.
Nos lotes 1, 4 e 6 o comprimento da parte aérea e cotilédone foram superiores aos
demais lotes (Tabela 3).
Quanto ao peso da matéria fresca, houve diferenças entre a matéria fresca da
raiz e a parte aérea de plântulas entre os diferentes lotes de sementes (Tabela 3).
Para o peso da matéria seca, como avaliação das plântulas, não houve diferenças
significativas em relação à produção de matéria seca da parte aérea e raiz dos
diferentes lotes, enquanto no cotilédone houve diferença estatística, de produção de
matéria seca, do lote 5 em relação aos demais lotes (Tabela 3).
No teste de etanol, após 1 hora de embebição das sementes, com 25 sementes,
houve maior liberação de etanol nas sementes do lote 6, e menor liberação de etanol
nos demais lotes, e para 50 sementes houve diferença entre os lotes 1 e 6. Após 2
horas de embebição das sementes, com a 25 sementes, houve maior liberação de
etanol no lote 6 em relação ao lote 1, e com a quantidade de 50 sementes houve
oscilação da liberação de etanol entre os lotes, mas se destacou a maior liberação de
etanol do lote 6 em relação ao lote 1 (Tabela 4). Após 1 hora de embebição, com 25
sementes, o lote 1 demonstrou liberação de etanol crescente até o final do período de
avaliação (Figura 1).
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Tabela 4 - Teor de etanol liberado por 25 e 50 sementes de melão embebidas em 0,5 mL de água destilada em função do tempo.
1h
Lote

2h

25

50

25

-----

3h
50

4h

25

-----

50
-----

25

5h
50

25

Sementes

50

32,5 bB* 72,5 cA 57,5 bB 180 bA

195 bB 445 aA

255 aB

2

27,5 bB

62,5 cA

72,5 cA

95 cA

17,5 bB 140 bA

3

47,5 bB

75 cA

150 bA

42,5 bA 42,5 bA 130 cA

4

45 bB

112,5 bA 65 bB

5

45 bB

112,5 bA 57,5 bB 227,5 bA 107,5 cB 202,5 bA

6
CV (%)

127,5 aB 280 aA
20,1

20,1

100 cA

65 bA 107,5 cA 130 cA
185 bA

115 cA

185 bA

24h

25

-----

1

40 bA

400 aA

6h
50
-----

30,7

25,8

25,8

385 aB 477,5 aA 477,5 aA 530 aA 1007,5 aA 780 aB
70 cA

22,5 cA 37,5 cA
40 cB

7,5 dA
12,5 dA

25 bA

12,5 bA

50 cA

52,5 dA

10 bA

10 bA

87,5 bA 112,5 cA 97,5 bA

40 bA

140 bA 112,5 cA 137,5 bA 45 cB 107,5 cA

53,2

28,9

28,9

17,5 bA 2,5 bA

7,5 cA

40 bA

53,2

50
-----

185 aB 595 aA 292,5 aB 457,5 aA 177,5 aB 385 aA 302,5 bB 442,5 aA 225 bB 397,5 bA
30,7

25

25,2

25,2

2,5 bA 17,5 bA
90 bA

60 bA

46,9

46,9

*Médias seguidas de letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 1 - Teste de etanol. Comparação de liberação de etanol entre os lotes 1 (menor
vigor) e 6 (maior vigor), com 25 sementes de melão, em função do período
de embebição.

Correlações entre as avaliações de qualidade fisiológica de sementes de melão
e o teste de etanol foram analisadas através do método de Pearson, no qual obtevese altas correlações positivas e negativas entre germinação, condutividade elétrica,
emergência de plântulas em campo e índice de velocidade de emergência. Houve
altas correlações positivas e negativas de germinação com o teste de etanol. O teste
de etanol obteve, também, altas e médias correlações positivas e negativas com
condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, índice de velocidade de
emergência, comprimento de plântulas e peso de matéria fresca e seca (Figura 2).
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Figura 2 - Correlação entre o teste de etanol (ET), primeira contagem (PC), germinação (GE Normal, Anormal, Dormente e Morta),
emergência de plântulas em campo (EC), índice de velocidade de emergência (IVE), condutividade elétrica (CE),
comprimento de plântulas (Comp Raiz, Parte Aérea e Cotilédone) e peso de matéria seca e fresca (PMS e PMF de Raiz,
Parte Aérea e Cotilédone) de sementes de melão.

*Azul – correlação positiva; vermelho – correlação negativa; tamanho das elipses – intensidade da correlação; retângulos – correlação significativa ao nível de
5% de probabilidade.
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A análise das atividades enzimáticas permitiu diferenciar o nível de vigor entre
os dois lotes avaliados, os quais também apresentaram diferenças nos testes de
qualidade fisiológica. A atividade de SOD e de CAT foram semelhantes, com valores
maiores nas sementes mais deterioradas após 6 horas de embebição (Figuras 3 e 4).
O aumento observado na atividade da SOD no lote de menor vigor ocorreu em
6 e 24 horas de embebição, e no lote de maior vigor a maior atividade foi observada
no período de 96 horas de embebição (Figura 3). A maior atividade da CAT ocorreu
no lote de menor vigor, nos tempos de embebição de 6 e 24 horas. No lote de maior
vigor a maior atividade desta enzima foi verificada no tempo de embebição de 96 horas
(Figura 4).

Figura 3 - Atividade de enzima antioxidante - dismutase do superóxido (SOD) dos lotes
L1 (menor vigor) e L6 (maior vigor) em função do período de embebição.

SOD (UA µg-1 min-1)

2
1,5
1

L1 - Menor vigor - ŷ = -0,0002x2 + 0,0204x + 1,1919
R² = 0,8193
L6 - Maior vigor - ŷ = -3E-05x2 + 0,0084x + 0,9496
R² = 0,9356

0,5
0
0

12

24

36
48
60
Período de embebição (h)

L1 - Menor vigor

72

84

96

L6 - Maior vigor
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Figura 4 - Atividade de enzima antioxidante – catalase (CAT) dos lotes L1 (menor
vigor) e L6 (maior vigor) em função do período de embebição.

L1 - Menor vigor - ŷ = -0,0003x2 + 0,0276x + 0,4478
R² = 0,896
L6 - Maior vigor - ŷ = 1E-05x2 + 0,0029x + 0,1878
R² = 0,6259

CAT (mol H2O2 µg-1min-1)

1,5

1

0,5

0
0

12

24

36
48
60
72
Período de embebição (h)

L1 - Menor vigor

84

96

L6 - Maior vigor

A atividade de GPX e de APX apresentaram valores maiores nas sementes
menos deterioradas com 6 horas de embebição (Figuras 5 e 6). A GPX apresentou
maior atividade no lote L6 (maior vigor) em todos os tempos de embebição
comparando à atividade da GPX no lote L1 (menor vigor) (Figura 5).
A APX apresentou maior atividade no tempo de embebição de 6 horas para o
lote L1 (menor vigor), enquanto que no lote L6 (maior vigor) apresentou menor
atividade da enzima APX no tempo de 24 horas de embebição, porém houve
diminuição da atividade do lote 1 (menor vigor) e aumento da atividade do lote 6 (maior
vigor) (Figura 6).
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Figura 5 - Atividade de enzima antioxidante – peroxidase do guaiacol (GPX) dos lotes
L1 (menor vigor) e L6 (maior vigor) em função do período de embebição.

GPX (UA µg -1 min -1)

25
20
15

L1 - Maior vigor - ŷ = -0,0052x2 + 0,6577x + 0,8591
R² = 0,9554

10

L6 - Menor vigor - ŷ = -0,0013x2 + 0,1435x + 0,4608
R² = 0,9423

5

0
0

12

24

36
48
60
Período de embebição (h)

L1 - Menor vigor

72

84

96

L6 - Maior vigor

Figura 6 - Atividade de enzima antioxidante – peroxidase do ascorbato (APX) dos lotes
L1 (menor vigor) e L6 (maior vigor) em função do período de embebição.

APX (µmol Ascorbato µg -1 min -1)

2,5
2
1,5

L1 - Maior vigor - ŷ = -0,0003x2 + 0,0306x + 1,1481
R² = 0,4667

1

L6 - Menor vigor - ŷ = 0,0004x2 - 0,0425x + 1,0504
R² = 0,6497

0,5
0
0

12

24

36
48
60
Período de embebição (h)

L1 - Menor vigor

72

84

96

L6 - Maior vigor
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A atividade de ADH no lote de menor vigor foi crescente de acordo ao tempo
de embebição das sementes. Este dado está de acordo com o observado para a
medida de liberação de etanol nos lotes (Figura 1). A atividade da enzima ADH
aumentada, representa maior produção de etanol pela conversão do acetaldeído. Já
para o lote de maior vigor, a atividade de ADH foi maior no tempo de 0 hora de
embebição, tendo atividade decrescente com 6 horas de embebição. Após este
período houve um aumento da atividade de ADH (24 horas de embebição), mas este
aumento não foi percebido com 96 horas de embebição (Figura 7).
Figura 7 - Atividade de enzima fermentativa – desidrogenase alcoólica (ADH) dos lotes
L1 (menor vigor) e L6 (maior vigor) em função do período de embebição.
L1 - Menor vigor - ŷ = -0,0014x2 + 0,1916x + 2,0609
R² = 0,9259
L6 - Maior vigor - ŷ = 8E-05x2 - 0,0744x + 6,9827
R² = 0,6784
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A análise de componentes principais (PCA) foi realizada afim de correlacionar
as características das atividades enzimáticas (SOD, CAT, GPX, APX e ADH), e o teste
de etanol das sementes dos lotes 1 (menor vigor) e 6 (maior vigor) nos períodos de 0,
6 e 24 horas de embebição em sementes de melão. PCA é uma técnica multivariada
exploratória, e as análises mostraram que os dois primeiros componentes principais
permitiram explicar 97,1 % da variância contida nos elementos originais (Figura 8). O
componente principal 1 e o componente principal 2 contribuíram com 69,4 % e 27,7
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%, respectivamente, da variância remanescente. No componente principal 1 estão as
enzimas SOD, CAT e o teste de etanol, que tiveram maiores associações nas
sementes embebidas no tempo de 6 e 24 horas de embebição do lote 1 (menor vigor).
No componente principal 2, as enzimas GPX, APX e ADH tiveram maiores
associações nas sementes do período de 24 horas de embebição do lote 6 (maior
vigor). Para os demais períodos de embebição dos lotes não foi possível verificar
associações nos componentes 1 e 2 representados.
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Figura 8 - Análise de componentes principais. Biplot mostrando a projeção das variáveis nos dois primeiros componentes principais
com a discriminação das atividades enzimáticas (SOD, CAT, GPX, APX e ADH) e teste de etanol dos lotes L1 (menor
vigor) e L6 (maior vigor) nos períodos de 0, 6 e 24 horas de embebição em sementes de melão.
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A análise do perfil proteico demostrou que houve variação do acúmulo de
proteínas de pesos moleculares específicos ao longo do tempo de embebição. As
sementes de menor vigor apresentaram maior acúmulo de proteínas (~20 a 45 kDa)
para 6 e 24 he. Já as sementes de maior vigor apresentaram maior acúmulo dessas
proteínas para 96 he (Figura 9).

Figura 9 - Perfil proteico. SDS-PAGE de 10 µg de proteínas totais solúveis de
sementes de melão, por lotes, nos diferentes tempos de embebição. MMarcador molecular (kDa): Low Molecular Weight Marker - GE Healthcare.
Setas vermelhas representam os grupos de proteínas de interesse pela
variação de intensidade das bandas. Quantificação realizada pelo método
de Bradford com curva padrão R2 = 0.99.

Foi realizada a quantificação de bandas específicas observadas a partir do
perfil proteico obtido (Figura 10, setas vermelhas 1 - 5). As bandas de interesse
apresentaram entre ~20-45 kDa e representam cinco grupos de proteínas para as
quais foi possível verificar a variação da intensidade das bandas entre os lotes e
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períodos de embebição avaliados. A quantificação realizada com o auxílio do
programa GelQuant.NET demonstrou aumento da intensidade das bandas de todos
os cinco grupos para o período de 24 he no lote de menor vigor. Já o lote de maior
vigor apresentou maior intensidade das bandas dos grupos 2 a 5 para o período de
96 he. O grupo 1 deste lote não apresentou uma variação tão relevante, a exceção do
período de 6 he. A análise da variação dos grupos de proteínas entre os lotes permitiu
observar padrões distintos de intensidade de bandas, gerando perfis diferentes entre
os lotes para os cinco grupos observados.

Figura 10 - Variação da expressão de proteínas de interesse (~20-45 kDa) em
sementes de melão, por lote, nos diferentes tempos de embebição. A
quantificação dada pela razão em pixels demonstra a variação
percentual da intensidade da banda de proteína no SDS-PAGE.

O acúmulo da proteína ADH foi verificado por meio da técnica de Western
Blotting hibridizando com o anticorpo primário Anti-ADH (Agrisera®) (Figura 11). Nas
membranas

foram

observadas

marcas

únicas

com

peso

molecular

de

aproximadamente 35 kDa para os períodos de 24 he e 96 he para os lotes de menor
e maior vigor, respectivamente. Como o anticorpo utilizado era comercial e delineado
a partir da proteína ADH de Arabdopsis thaliana, houve necessidade de confirmar a
especificidade do anticorpo usado no experimento para a validação das bandas
observadas nas membranas (Anexo C). O peso molecular teórico da ADH de melão
(ID: NP_001284398.1) foi calculado com o auxílio da ferramenta Compute pl/Mw
presente na plataforma Expasy (https://www.expasy.org/). Esta análise indicou que a
sequência de ADH de melão obtida no banco de dados de informação genômica
(NCBI - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) possui 41 kDa. A proximidade
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observada entre os valores de peso molecular teórico calculado e das bandas obtidas
com a hibridização permitiu considerar a marcação específica para ADH de melão.

Figura 11 - Western Blotting. Acúmulo de expressão de proteínas ADH em diferentes
tempos de embebição. Marcador molecular: Low Molecular Weight Marker
- GE Healthcare.

Foi observado também a sensibilidade de marcação dos anticorpos nas
membranas, para a concentração de 10 µg de proteínas totais utilizada, a intensidade
das bandas nos períodos de 24 he para L1 e 96 he para L6 foi consideravelmente
nítida, o que sugeriu que a quantidade de proteína transferida foi adequada para o
desenvolvimento do experimento.
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5 DISCUSSÃO

Quanto maior o grau de umidade em sementes maior será a velocidade do
processo de deterioração, pois a formação de produtos que acarretam em danos
imediatos às células, a exemplo os radicais livres, havendo assim necessidade de
testar os lotes quanto ao seu teor de água, objetivando uma menor variação possível
(MARCOS-FILHO, 2015). O grau de umidade da semente influencia a atividade
metabólica da mesma, interferindo nos processos de germinação e deterioração.
Contudo, o teor de água encontra-se de acordo com o recomendado, ou seja, não
ultrapassar de 9 %, para esta hortaliça (PESKE, 2003). Esse fato é importante para
execução do teste do etanol e demais testes de vigor, pois, de acordo com TUNES et
al. (2011), quando o teor de água das sementes é relativamente baixo e homogêneo,
é permitida uma maior confiabilidade aos resultados obtidos nos testes de qualidade
fisiológica, porque enzimas hidrolíticas tornam-se mais eficientes à medida que as
sementes alcançam um teor de água próximo ao necessário para o início da
germinação. Porém, caso o grau mínimo de umidade não seja atingido, a semente
pode deteriorar, pois o consumo de energia para atuação dos mecanismos de reparo
ou acúmulo de produtos digeridos sem a subsequente mobilização impossibilitam a
continuidade do processo de germinação (COPELAND; MCDONALD, 1995).
Vale ressaltar que, para sementes de melão, a porcentagem média de plântulas
normais estabelecidas para comercialização é de no mínimo 80 % de germinação
(MUNIZ et al., 2004). O teste de germinação não permite detectar o progresso da
deterioração das sementes, indicando apenas os estádios finais do processo de
germinação das sementes (MARCOS-FILHO, 2015), então a aplicação de um ou mais
testes de vigor complementam os resultados do teste de germinação possibilitando
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melhor caracterização da qualidade fisiológica de um lote de sementes (NAKAGAWA,
1999).
Quando empregados os testes de vigor, como o de primeira contagem de
germinação que distingui lotes de sementes de alface com percentual de germinação
situado dentro de padrões comerciais (KIKUTI; MARCOS-FILHO, 2012), houve
classificação dos lotes de sementes de melão em dois níveis de vigor, sendo o lote 1
inferiores aos demais lotes, que por sua vez não diferiram entre si. Considerando o
lote menos vigoroso, tais condições poderiam ter iniciado o processo de inativação da
via glicolítica e ativação da via de fermentação, pois a redução da germinação das
sementes está associada ao envelhecimento natural e à consequente perda de
solutos orgânicos e, também, ao aumento das atividades respiratórias dessas
sementes (MONCALEANO-ESCANDON et al., 2013).
O teste de emergência de plântulas em campo constitui parâmetro indicador da
eficiência dos testes para avaliação da qualidade fisiológica de lotes de sementes
(MARCOS-FILHO, 1999), pois sementes deterioradas tendem a apresentar maior
sensibilidade a fatores bióticos e abióticos em campo, havendo variação excessiva de
temperatura e umidade relativa do ar, além de estar sujeita ao ataque de pragas e
doenças (NAKAGAWA, 1999). Nesse sentido o teste de emergência em campo
mostra a real influência do vigor na germinação. Assim, quanto maior os resultados
de emergência de plântulas em campo melhor o vigor de determinado lote de
sementes. O IVE avalia a velocidade de emergência de plântulas em condições de
campo, ou seja, não controladas, pois quanto mais rápida a emergência das plântulas,
maior o vigor dessas sementes, sendo que as observações são realizadas
diariamente, até a estabilização da emergência dessas plântulas (OLIVEIRA et al.,
2009).
Sementes com baixo vigor apresentam maiores valores de condutividade, pois
tem maior perda de componentes celulares devido a sua menor eficiência na
reestruturação de seu sistema enzimático (MARTINS et al., 2002) e o aumento nos
índices de condutividade elétrica corresponde à maior lixiviação de solutos e, portanto,
à diminuição na qualidade fisiológica das sementes (MARCOS-FILHO et al., 1990).
O teste de comprimento de plântulas estima o vigor de um lote de sementes,
pois sementes mais vigorosas originam plântulas com maiores taxas de crescimento
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e com maior fornecimento de reservas dos tecidos de armazenamento (BAYS, et al.,
2007).
Plântulas provenientes de sementes grandes e mais pesadas apresentam
maior crescimento da parte aérea e radicular, em que a massa e tamanho de
sementes refletem no conteúdo de tecidos de reserva disponíveis para o
desenvolvimento da plântula, obtendo assim maior desempenho fisiológico,
interferindo diretamente no seu crescimento e vigor (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000;
AGUIAR et al., 2001). NAKAGAWA (1999), afirma que sementes vigorosas
proporcionam maior transferência de massa seca de seus tecidos de reserva
(cotilédone) para o eixo embrionário, na fase de germinação, originando plântulas com
maior peso, em função do maior acúmulo de matéria. Para algumas espécies existe
relação entre vigor e tamanho da semente, devido à quantidade de reserva energética
armazenada na mesma.
O teste de etanol é um novo método, promissor, e que pode ser usado para
distinguir lotes de sementes com diferentes níveis de vigor, e após análise dos
resultados obtidos, o teste de etanol conseguiu distinguir os níveis de qualidade
fisiológica dos lotes, com resultados que podem ser avaliados a partir da sexta hora,
com 25 sementes parcialmente embebidas em 0,5 mL de água destilada. Em
sementes de repolho, os resultados foram semelhantes, pois as sementes com maior
vigor apresentaram menor produção de etanol do que sementes com menor vigor
(BUCKLEY; HUANG, 2011).
O teste de etanol é baseado em reações de fermentação alcoólica, nas quais
as enzimas piruvato descarboxilase (PDC) e desidrogenase alcoólica (ADH) atuam
sobre o piruvato, liberando etanol e CO2, além de oxidar o NADH durante esse
processo. A ADH e a lactato desidrogenase (LDH) são essenciais no ciclo glicolítico
sob condições anaeróbicas, especialmente porque elas reciclam o NAD+, reduzindo o
piruvato ao etanol ou ao lactato. Este processo de acumulação de etanol envolve a
oxidação do NADH e produz uma pequena quantidade de ATP, que é essencial para
a sobrevivência em algumas espécies durante a ausência de oxigênio. As sementes
são impermeáveis ao oxigênio durante as primeiras horas de germinação, logo geram
um aumento no coeficiente respiratório, sendo que este evento também aumenta a
atividade da enzima ADH, que ativa a fermentação alcoólica (TAIZ et al., 2017).
Sementes de alto vigor mantem estruturada suas membranas celulares, dificultando
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a entrada e saída de solutos, provenientes da alta seletividade das membranas
(MONCALEANO-ESCANDON et al., 2013). Nesse contexto, as sementes menos
vigorosas tendem a apresentar membranas com menor integridade, facilitando assim
a saída do etanol de forma mais rápida quando comparado com as sementes mais
vigorosas, e assim, sua quantificação pode fornecer importantes informações acerca
de problemas fisiológicos ligados a deterioração de sementes (BUCKLEY et al., 2006).
A produção de etanol por sementes parcialmente embebidas é um potencial
indicador do vigor de sementes, visto que a produção de etanol por sementes
deterioradas é superior em relação às sementes de alto vigor (BUCKLEY; BUCKLEY,
2009). Sementes que apresentam maior nível de degradação das membranas tendem
a produzir maior quantidade de etanol (WENDT et al., 2017). Então acredita-se que o
etanol seja o produto final menos tóxico da fermentação, pois ele pode se difundir para
fora da célula, enquanto o lactato se acumula e promove a acidificação do citosol
(TAIZ et al., 2017).
As atividades SOD e CAT tiveram suas atividades semelhantes, pelo fato
dessas enzimas estarem envolvidas nos primeiros eventos da germinação e do
crescimento de plântulas, removendo o H2O2 durante a β-oxidação de ácidos graxos
(BEWLEY et al., 2013). Adicionalmente, estas enzimas por estarem envolvidas na
preservação das sementes e na proteção contra as ERO’s, nas células e nos tecidos
das sementes, sendo o balanço entre essas enzimas antioxidantes fundamental na
regulação dos níveis de ERO’s dentro das células (ABREU et al., 2014).
A SOD atua na primeira linha de defesa contra as ERO’s, dismutando o radical
superóxido (O2•-) em peróxido de hidrogênio (H2O2) (HARTER et al., 2014), seguida
da CAT, que neutraliza o efeito tóxico do H2O2, convertendo-o em água e oxigênio
(MHAMDI et al., 2010). A CAT está envolvida na remoção de peróxidos de hidrogênio
(H2O2) das células, e sua maior atividade pode estar associada à diminuição de
mecanismos de prevenção de danos oxidativos (BAILLY et al., 1996).
Em relação às peroxidases, neste trabalho foram testados dois compostos
vegetais, o guaicol e o ascorbato. Esses dois compostos atuam como substrato
doador de elétrons para a degradação de H 2O2 pela enzima peroxidase do ascorbato
(APX) e peroxidase do guaiacol (GPX) originando H2O (ASADA, 1999). As
peroxidases do ascorbato (APX) e do guaiacol (GPX), assim como a CAT, também
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operam na remoção do H2O2 (PERL-TREVES; PERL, 2002) com auxílio de agentes
redutores.
A GPX e a APX, necessitam de moléculas redutoras para dismutar o peróxido
acumulado intracelularmente. A presença da glutationa redutase (GR) nos
cloroplastos produz altos níveis glutationa reduzida (GSH), que além de regenerar o
ascorbato na atividade da APX, também participa da regeneração da glutationa no
estado oxidado (GSSG) formada na redução do H2O2 a H2O pela GPX (APEL; HIRT,
2004). A enzima GPX utiliza, preferencialmente, fenóis aromáticos, como o guaiacol
ou o pirogalol, embora a GPX possa também oxidar o ascorbato, a uma taxa de 1%,
e são muito inferiores ao consumo do guaiacol (ASADA, 1999; GILL; TUTEJA, 2010;
SHARMA, 2012). A GPX está associada com muitos processos biossintéticos,
incluindo lignificação da parede de celular, degradação do ácido indolacético (AIA),
biossíntese do etileno, e defesa contra estresses bióticos e abióticos nas plantas
(GILL; TUTEJA, 2010; SHARMA, 2012).
Diferente da CAT, a peroxidase do ascorbato (APX) necessita de agentes
redutores celulares apresentando alta especificidade pelo ascorbato (ou ácido
ascórbico) como substrato redutor, catalisando a reação de neutralização do H2O2 em
H2O (CARVEZAN, 2008), com formação da molécula de monodesidroascorbato
(MDA). Este radical pode ser diretamente reduzido a monodesidroascorbato-redutase
(MDAR), utilizando o NADPH como redutor, ou sofrer uma dismutação e formar
desidroascorbato (DHA). O DHA é reduzido a ascorbato pela ação da DHAR, que
utiliza a GSH como doadora de elétrons. Esta reação origina GSSG, que é novamente
reduzida a GSH pelo NADPH, numa reação catalisada pela enzima GR. Este ciclo é
conhecido como glutationa-ascorbato (ASADA; TAKAHASHI, 1987; GRATÃO et al.,
2005; MARTINS e MOURATO, 2008). A APX está localizada, primeiramente, nos
cloroplastos (membrana dos tilacóides e estroma) no citosol (ASADA; TAKAHASHI;
1987; MADHUSUDHAN et al., 2003; SHARMA et al., 2012), mitocôndrias, apoplasto
e peroxissomas (MITTLER, 2002).
O equilíbrio entre as atividades de SOD e CAT e/ou APX nas células é crucial
para a determinação do nível de estado estacionário de radicais O2•- e de H2O2, sendo
este equilíbrio importante para prevenir a formação do radical OH-, que é altamente
tóxico para os tecidos vegetais (DAT et al., 2000). Além disso, esta enzima apresenta
alta afinidade com o H 2O2 (MITTLER, 2002), sugerindo que ela seja responsável pelo
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controle dos níveis de ERO’s para efeitos de sinalização molecular, já que atua em
baixas concentrações de H2O2.
Os resultados da pesquisa reforçam o que CORTE et al. (2010) e NAKADA et
al. (2010) afirmaram, os quais verificaram um aumento na peroxidação dos lipídios e
o aumento da deterioração das sementes. Logo, a redução da atividade da CAT pode
tornar as sementes mais sensíveis aos efeitos dos radicais livres, aumentando a
formação de peróxido nas células, assim, tornando as sementes sujeitas à perda de
viabilidade, o qual é confirmado pela redução da germinação.
Em síntese, as diferenças observadas nas atividades das enzimas
antioxidativas em relação aos diferentes tempos de embebição das sementes,
evidenciam a série de fatores que interferem ou favorecem a atividade destas
enzimas. (SIVRITEPE et al., 2008; KAVAS et al., 2013) e o equilíbrio entre os níveis
de ERO’s e os sistemas antioxidativos na prevenção do estresse oxidativo nas células
(SCANDALIOS, 2005).
A ação das enzimas relacionadas ao metabolismo energético e antioxidante da
célula garante o alto vigor das sementes, uma vez que, elas apresentam qualidade
fisiológica máxima por ocasião da maturidade, então a partir deste momento os
processos degenerativos começam a ocorrer, sendo que a perda da capacidade
germinativa é uma das suas consequências finais (SPINOLA et al., 2000). Além disso,
esses resultados também sugerem que as respostas ao estresse oxidativo são mais
complexas do que um simples aumento ou diminuição no nível de expressão de
enzimas antioxidantes (WU et al., 2013).
A enzima desidrogenase alcoólica (ADH) está relacionada com a respiração
anaeróbica, catalisando a conversão de acetaldeído em etanol, e vice-versa, durante
o metabolismo fermentativo, reduzindo significativamente o acúmulo desses
compostos tóxicos. Esses compostos aceleram a deterioração das sementes,
havendo assim um aumento na atividade da enzima ADH, auxiliando a proteção
dessas sementes contra a ação prejudicial desses compostos (MARCOS-FILHO,
2015), passando a atuar, também, no processo respiratório que remove as
substâncias tóxicas das sementes, como o acetaldeído e o etanol, que são produzidas
quando as células passam a respirar anaerobicamente (FARIA et al., 2003; LIMA,
2008), pois a ADH está presente tanto nas sementes secas quanto em sementes
hidratadas durante o processo germinativo (BEWLEY; BLACK, 1994). O rendimento
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de energia produzido sob baixas concentrações de O2, que é de apenas duas
moléculas de ATP por molécula de glicose na via glicolítica, enquanto que 36
moléculas de ATP são produzidas pela fosforilação oxidativa em condições normais
de O2 (ZABALZA et al., 2009). O baixo nível de oxigênio causa mudanças na
transcrição de genes, síntese, e degradação das proteínas no metabolismo celular em
sementes de Arabidopsis thaliana (BAILEY-SERRES; VOESENEK, 2008), havendo
assim aumento na atividade de ADH, que está relacionado a expressão do gene adh
(gene envolvido na fermentação) (CHRISTIANSON et al., 2010).
A técnica de componentes principais tem sido utilizada para a caracterização
de diversas hortaliças, e tem levado a identificar características importantes para
serem avaliadas por meio de estudos prévios, permitindo descartar caracteres de
pouca contribuição e, dessa forma, é possível reduzir mão de obra, tempo e custos
(TOBAR-TOSSE et al., 2015). Dessa forma foi observado uma maior correlação das
atividades enzimáticas CAT e SOD com o teste de etanol, devido ao estresse oxidativo
nas sementes mais deterioradas, onde há uma maior ação das ERO’s, e
consequentemente uma maior atividade dessas enzimas que combatem esses
radicais livres, e que também, através do teste de etanol, foi observado uma maior
liberação de etanol.
Na avaliação de expressão gênica, o perfil proteico demostrou que, entre os
lotes de menor e maior vigor, existe uma síntese e acúmulo de proteínas
diferenciados, de acordo ao tempo de embebição. Para entender essas proteínas teria
que isolar essas bandas com os possíveis alvos e realizar o sequenciamento pela
espectrofotometria de massa para essa identificação. O Western Blotting (WB) serviu
para quantificar as proteínas específicas de ADH. Para a maioria das técnicas
analíticas, o segredo para obter resultados precisos e reproduzíveis é entender os
limites das ferramentas empregadas. O WB envolve etapas complexas e para
obtenção de resultados quantificáveis requer que todas as etapas sejam executadas
com rigor, pois a maioria delas é interdependente. Para a proteína ADH mostrou-se
linearidade apenas para os dois tempos para o lote de menor vigor (24 he) e um tempo
para o lote de maior vigor (96 he), pois isto pode ser atribuído à baixa quantidade de
extrato dessa proteína. Nesse caso, mais extrato e um maior tempo de exposição
estenderiam o intervalo dinâmico linear, mas esses dados mostram que para usar o
ADH como um controle de carga confiável e quantificável, é necessária uma carga
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total de proteínas não inferior a 20 µg. Para as imagens isso já pode ser atribuído às
faixas de interesse, dado que as bandas de interesse ADH já revelam carga de
proteína superior a 10 µg. O patamar observado para o mesmo blot não é devido à
saturação do detector, mas é o resultado da saturação de proteína dentro do próprio
gel e, consequentemente, do próprio blot com as múltiplas camadas do alvo proteína
ligada à membrana (TAYLOR et al., 2013).
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6 CONCLUSÃO

O teste de etanol, baseado na quantificação por meio de etilômetro modificado,
quando conduzido com 25 sementes, embebidas parcialmente em 0,5 mL de água
destilada, durante 6 horas, é rápido e eficiente, sendo capaz de distinguir lotes quanto
a sua qualidade fisiológica.
Há correlação entre os resultados obtidos nos testes de qualidade fisiológica
tradicionais (germinação, emergência de plântulas em campo, índice de velocidade
de emergência, condutividade elétrica, comprimento de plântulas e peso de matéria
fresca e seca) e o teste de etanol.
A germinação e vigor de sementes está diretamente relacionado com o
aumento das atividades enzimáticas envolvidas na respiração e proteção contra
radicais livres, havendo variação na atividade das enzimas SOD, CAT, GPX, APX e
ADH, em sementes de melão, com diferentes níveis de qualidade fisiológica para os
períodos de embebição avaliados.
A variação do acúmulo da proteína ADH verificado por Western Blotting
demonstra o ajuste de expressão gênica relacionado ao vigor em sementes e
corrobora com a atividade bioquímica verificada tanto para as proteínas do
metabolismo antioxidante quanto fermentativo, bem como para o perfil de proteínas
totais. Alterações do metabolismo de síntese e degradação de proteínas pode ser
relacionada aos níveis de qualidade fisiológica de sementes de melão nos períodos
de embebição analisados.
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ANEXOS

ANEXO A - RNA total de sementes (10 µL) dos lotes L1 (menor vigor) e L6 (maior
vigor) nos períodos de 0, 1, 3 e 5 horas de embebição, após tratamento com DNase.
Eletroforese em gel de agarose a 1 % corado com Gel-Red. Extração de RNA total
utilizando o PureLinkTM RNA Mini Kit (Ambion by Life Technologies).
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ANEXO B - Quantificação das amostras de RNA total utilizando o software NanoDrop,
dos lotes L1 (menor vigor) e L6 (maior vigor) nos períodos de 0, 1, 3 e 5 horas de
embebição de sementes de melão.
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ANEXO C – Análise de bioinformática para validação das bandas observada nas
membranas de nitrocelulose.
i) Obtenção da sequência das proteínas do anticorpo primário anti-ADH de
Arabdopisis thaliana.
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ii) Alinhamento da sequência de A. thaliana no banco de dados NCBI para melão.
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iii) Obtenção da sequência FASTA de ADH de melão NP_001284398.1.

iv) Cálculo do peso molecular teórico para ADH de melão.
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v) Análise da sensibilidade pela concentração de proteína utilizada para transferência

da membrana.
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