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Resumo 
 

O consumo mundial de óleos vegetais aumentou nos últimos anos devido sua 
aplicação na indústria alimentícia, química, farmacêutica e, recentemente 
energética. Todavia, as sementes oleaginosas das quais esses óleos são 
extraídos envelhecem rapidamente, comprometendo o cultivo e a produtividade 
destas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do envelhecimento sobre a 
coordenação dos sistemas antioxidantes da catalase (CAT) e da ascorbato 
peroxidase (APX) em cártamo e girassol. Para tanto, sementes foram 
submetidas a envelhecimento acelerado por 3, 6 e 9 dias e cultivadas em 
papel-toalha umedecido durante 72h. Adicionalmente, antes de serem 
submetidas ao envelhecimento acelerado, sementes de girassol foram pré-
tratadas por osmopriming com 10 mM de ascorbato (ASC) ou 3 amino 1,2,4 
triazole(3-AT), inibidor específico da CAT. O método de envelhecimento 
artificial utilizado foi eficiente para ambas espécies, pois promoveu diminuição 
na germinação, no desenvolvimento de plântulas e no crescimento destas, 
principalmente no cártamo. O envelhecimento provocou inibição da atividade 
CAT para ambas as espécies e para compensar tal inibição, o girassol 
aumentou a expressão do mRNA desta enzima, enquanto o cártamo mobilizou 
mais a atividade da APX. A análise da expressão da malato sintase e do 
conteúdo de açucares demonstrou que o girassol consome suas reservas 
lipídicas no estado quiescente, enquanto o cártamo é mais dependente dos 
carboidratos. O pré-tratamento com 3-AT inibiu a atividade CAT e estimulou a 
da APX, enquanto o ASC atuou de forma inversa nesses sistemas. Nenhum 
dos tratamentos recuperou o declínio fisiológico decorrente do envelhecimento. 
Conclui-se que o envelhecimento alterou significativamente o metabolismo 
antioxidante das oleaginosas e, apesar das variações interespecíficas na 
resposta a esse processo, a depleção do sistema antioxidante da CAT foi 
comum, deforma que a mensuração da atividade desta enzima pode ser 
utilizada para identificação de lotes de sementes envelhecidas. 

Palavras-chaves: CAT, APX, envelhecimento, homeostase redox.  



 
 

Abstract 

World consumption of vegetable oils has increased in recent years because of 
its application in food, chemical, pharmaceutical and, more recently, energy 
industry. However, oilseeds, which these oils are extracted, have low viability, 
affecting the cultivation and productivity of these species. The aim of this study 
was to analyze the effect of aging on the coordination of catalase (CAT) and 
ascorbate peroxidase (APX) antioxidant systems in safflower and sunflower. . 
Therefore, seeds were subjected to accelerated aging for 3, 6 and 9 days and 
grown in moistened paper towel for 72 hours. Additionally, before accelerated 
aging, sunflower seeds were pretreated by osmopriming with 10 mM ascorbate 
(ASC) or 3 amino 1,2,4 triazol (3-AT), a specific inhibitor of CAT activitie. The 
method of artificial aging used was efficient in both species, because it caused 
a decrease in germination, seedling development and growth, especially in 
safflower. The aging caused inhibition of CAT activity for both species and to 
compensate for such inhibition , sunflower increased mRNA expression of this 
enzyme , while safflower mobilized over the activity of APX. Analysis of the 
expression of malate synthase and sugar content demonstrated that sunflower  
seeds consumes lipid reserves in quiescent state, while the safflower is more 
dependent on carbohydrate. Pretreatment with 3-AT inhibited CAT activity and 
stimulated the APX, though with ASC acted reverse on these systems. None of 
the treatments recovered the physiological decline aging. It is concluded that 
aging change the oilseeds antioxidant metabolism, despite interspecies 
variations in response to this process, the depletion of the CAT antioxidant 
system was common.  Because of this we propose that the measurement of 
CAT activity can be used to identify aging seed lots. 
 
Keywords: CAT, APX, aging, homeostasis redox. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Contexto Histórico-Geográfico da Produção de Biocombustíveis 

 

A busca por outros métodos de produção de energia se faz necessária 

a fim de se evitar, ou pelos menos retardar, uma crise energética internacional 

eminente  (GOLDEMBERG; LUCON 2007). O fato do transporte no Brasil ser 

massivamente rodoviário torna o país ainda mais dependente do petróleo e sua 

economia mais susceptível às flutuações do preço do mesmo. Dentre as 

matrizes energéticas utilizadas no Brasil, 55,3% são de fontes não renováveis e 

destas, o petróleo e derivados correspondem a 38,4%, como pode ser 

observado na Figura 1. Em meio a este cenário, o governo brasileiro tem 

provido investimentos crescentes para produção de biocombustíveis, 

produzidos a partir de biomassa (HOLANDA, 2006). Devido a sua ampla 

extensão territorial com elevado número de terras cultiváveis, a associação da 

produção energética com a agroindústria vem sendo extremamente favorável à 

economia brasileira (TRZECIAK et al., 2008). Entre os principais 

biocombustíveis, estão o etanol, produzido a partir de matrizes ricas em 

carboidratos, e o biodiesel, fabricado através do processamento de óleos 

vegetais (LEITE; LEAL, 2007). 

Figura 1 – Matrizes Energéticas Utilizadas no Brasil (2010). 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2012. 
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No Brasil, o etanol, ou álcool etílico é predominantemente produzido a 

partir da cana de açúcar. O país é o maior produtor e exportador mundial tanto 

de cana (KOELHEPP, 2010) quanto de álcool (HOLANDA, 2006) resultado do 

programa PROALCOOL, lançado em 1975 pelo governo federal. Das 

plantações brasileiras de cana de açúcar, 62% se encontram no estado de São 

Paulo e somente 12% nas áreas litorâneas do nordeste (KOELHEPP, 2010). 

Na região nordeste, as condições climáticas promovem o florescimento 

precoce na cana de açúcar, diminuindo seu crescimento e seu potencial para a 

produção de etanol (DUARTE, 2009). A baixa produtividade da cana no 

nordeste, decorrente das condições climáticas e sociais da região, encarece o 

preço do etanol e, consequentemente, diminui sua competitividade comparada 

à gasolina. Devido a isso, o nordeste movimenta apenas 7% das vendas 

brasileiras de etanol (MACEDO; NOGUEIRA, 2004). Todavia, algumas 

oleaginosas tem se mostrado altamente adaptadas ao semi-árido nordestino, 

tornando esta área atrativa para a produção de biodiesel e óleos vegetais em 

geral (COSTA et al., 2010). 

1.2 Oleaginosas: Catabolismo de Lipídeos e Germinação 

 

A produção de óleos vegetais tem crescido nos últimos anos não só 

pelas suas aplicações na indústria energética, como também alimentícia, 

química, farmacêutica e cosmética (METZGER; BORNSCHEUER, 2006).  Os 

óleos vegetais são extraídos dos frutos e das sementes de espécies 

comumente denominadas de oleaginosas, como a soja, algodoeiro, girassol, 

cártamo e babaçu (COSTA et al., 2010). O crescimento da demanda de óleos 

vegetais tem gerado constantes aumentos no cultivo dessas espécies 

oleaginosas, de modo que, os aspectos fisiológicos e metabólicos das mesmas 

vêm ganhando mais respaldo tanto no cenário agroindustrial, quanto científico 

(GRAHAM, 2008; NAPIER; GRAHAM, 2010). 

Classificam-se como oleaginosas as espécies de plantas que 

acumulam, nos frutos e/ou sementes, lipídeos de reserva energética em 

microcorpos citoplasmáticos, denominados de corpos oleosos ou oleossomos 

(GRAHAM, 2008). As culturas em que estas reservas lipídicas encontram-se 

em maior quantidade nas sementes são mais utilizadas na produção de óleos 
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vegetais do que as que possuem alto teor de óleos nos frutos, devido a estas 

últimas apresentarem um ciclo de vida mais longo, o que torna seus sistemas 

agrícolas menos produtivos (COSTA et al., 2010) . 

Durante o preenchimento das sementes, os lipídeos são depositados 

nos corpos oleosos na forma de triacilglicerois (TAGs), como reserva 

energética para a manutenção do metabolismo quiescente e, principalmente, 

desenvolvimento durante o processo germinativo (GRAHAM, 2008). As 

características físico-químicas dos TAGs os torna excelentes compostos para 

armazenamento de energia. Sua hidrólise oferece duas vezes mais energia/mol 

que os carboidratos e o fato de serem hidrofóbicos permite que os mesmos 

sejam acumulados em grande quantidade no citoplasma sem alterar o 

equilíbrio osmótico e que possam ser armazenados sem o peso extra da 

solvatação (QUETTIER; EASTMOND, 2009). Esta última característica confere 

uma vantagem adaptativa ainda maior às sementes, pois a entrada de água dá 

início ao processo de germinação (NONOGAKI et al., 2010). 

Nas sementes de oleaginosas, a mobilização das reservas lipídicas é 

iniciada pela atividade das lipases presentes na membrana dos corpos oleosos. 

Tais enzimas são responsáveis por oxidar os TAGs contidos na matriz destas 

estruturas, liberando moléculas de glicerol e ácidos graxos (AGs) livres no 

citoplasma (EASTMOND, 2007; GRAHAN, 2008). Neste último, o glicerol 

liberado é utilizado na síntese de diidroxicetona fosfato destinada à produção 

de glicose, por meio da neoglicogênese (QUETTIER; EASTMOND, 2009), 

enquanto os AGs livres são ligados a uma molécula de Coenzima A (CoA), 

formando acil-CoA graxos, e transportados através da membrana do 

peroxissomos/glioxissomos, por proteínas transmembranas (EASTMOND, 

2007; GRAHAN, 2008). Dentro dessas organelas ocorre a β-oxidação na qual 

os acil-CoA graxos são oxidados formando várias moléculas de acetil-CoA , as 

quais serão utilizadas não só na mitocôndria, para a respiração celular, como 

também no próprio peroxissomo/glioxissomo durante o ciclo do glioxilato, a fim 

de fornecer precursores para síntese de glicose (EASTMOND; GRAHAM, 

2001)  
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Semelhante ao ciclo de Krebs na mitocôndria, o ciclo do glioxilato se 

inicia a partir de uma reação de condensação do acetil-CoA com uma molécula 

de oxalacetato (OAA), formando o citrato e a conversão desse composto a 

isocitrato via cis-aconitato. Diferentemente do ciclo de Krebs, o isocitrato é 

clivado, pela ação da enzima isocitrato liase (ICL), em succinato e glioxilato, 

composto que dá o nome ao ciclo. O glioxilato é então convertido a malato, 

pela ação da malato sintase (MLS) e o malato utilizado para regenerar o OAA 

do início do ciclo (EASTMOND; GRAHAN, 2001). O succinato produzido vai 

para mitocôndria onde é convertido a malato, o qual será utilizado no 

citoplasma para a síntese de açúcar (GRAHAN, 2008), como pode ser visto na 

Figura 2a. Com o decorrer da germinação, é iniciada a transição funcional do 

metabolismo heterotrófico para fotoautotrófico, onde o carbono utilizado para a 

síntese dos açúcares passa a vir da atmosfera e não mais dos lipídios de 

reserva (Figura 2b) (EASTMOND; GRAHAN, 2001; QUETTIER; EASTMOND, 

2009). 

Figura 2 - Transição do Metabolismo Heterotrófico para Fotoautotrófico em plântulas 

oleaginosas. 

 

Legenda: Metabolismo heterotrófico (a), Metabolismo fotoautotrófico (b), durante o crescimento 
pós-germinativo de sementes oleaginosas. FONTE: adaptado de EASTMOND; GRAHAN, 
2001. 
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A entrada de água nas sementes e o desenvolvimento do metabolismo 

fotoautotrófico marcam, respectivamente, o início e o final do processo 

germinativo. Nonogaki, Bassel e Bewley (2010) propuseram que tal processo é 

dividido em três fases, como pode ser observado na Figura 3. A fase I é 

caracterizada por intensa absorção de água. Processos importantes, como o 

reparo do DNA mitocondrial e a transcrição das proteínas que serão requeridos 

durante a germinação, ocorrem nessa fase. A estagnação da absorção de água 

caracteriza a fase II, na qual ocorre o reparo do DNA nuclear e o início da 

replicação, bem como da mobilização das reservas glicídicas. A retomada da 

absorção de água ocorre na fase III, bem como a protusão da radícula e o 

intenso catabolismo dos tecidos de reservas o qual ocorre até o 

desenvolvimento fotossintético (Figura 3).  

Com a entrada de água, o aumento do metabolismo leva a uma maior 

produção de espécies reativa de oxigênio (EROs) as quais podem acarretar 

danos oxidativos a célula, inclusive o DNA. Para tanto, a célula dispõem de um 

eficiente sistema antioxidante, o qual contem os efeitos deletérios dessas 

moléculas. 
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Figura 3 - Fases do Processo Germinativo em Sementes. 

FONTE: NONOGAKI, BASSEL E BEWLEY (2010) 

 

 

1.3 Espécies Reativas de Oxigênio e o Sistema Antioxidante 

 

A utilização do oxigênio como aceptor final de cadeias transportadoras 

de elétrons, acopladas a oxidação de biomoléculas, produz uma grande 

quantidade de ATP e foi um passo evolutivo muito importante para o 

desenvolvimento de seres-vivos com alto grau de complexidade. Apesar da 

eficiência energética da respiração aeróbia, o oxigênio é facilmente reduzido de 

forma incompleta, formando EROs, as quais podem causar ser danos a célula 

(DE GARA et al., 2010).  

O superóxido (O2
•−) é o a primeira EROs a ser formada pela redução 

univalente do O2. (Figura 4). Devido a sua constituição polar, os O2
•− não 

conseguem atravessar as biomembranas, ficando confinados no 

compartimento onde foram gerados.  As principais fontes de O2
•− são as 
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cadeias transportadoras de elétrons da mitocôndria e do cloroplasto. Quando 

tais moléculas recebem um próton H+, elas formam hidroxiperóxidos (HO2
•), 

compostos que reagem com os AGs poliinsaturados da membrana. Ao 

receberem dois prótons, os O2
•− são reduzidos a peróxido de hidrogênio (H2O2) 

que podem atravessar as membranas biológicas, devido ao seu caráter apolar, 

e se distribuírem a partir do local de sua produção. Além de ser produzido pela 

dismutação do O2
•−, o H2O2 também pode ser formado como subproduto de 

reações metabólicas, como a β-oxidação e a fotorrespiração (GRAHAM, 2008; 

BAUWE et al,. 2010).  A última e mais reativa espécie a ser produzida na 

sequência de reduções univalentes do oxigênio é o radical hidroxila (OH•), 

formado na reação de Haber-Weiss/Fenton pela redução do H2O2 por íons 

metálicos (Figura 4). O oxigênio singleto (1O2), formado pela transferência de 

energia para o O2, e o H2O2 são as únicas EROs que não podem ser 

chamadas de radicais livres, pois os átomos constituintes de suas estruturas 

moleculares não se encontram com elétrons livres ou não pareados na camada 

de valência (VRANOVÁ; INZÉ; BREUSEGEM, 2002). 

 

Figura 4 - Formação das EROs  a partir de cascata de reduções univalentes do O2 . 

 

FONTE: VRANOVÁ; INZÉ; BREUSEGEM, 2002. 

 

A atuação oxidante das EROs pode provocar danos às biomoléculas 

celulares, como a peroxidação de lipídios, a carbonilação de proteínas e a 

degradação das bases nitrogenadas de ácidos nucléicos. Porém, nas plantas 

as EROs também atuam como moléculas sinalizadoras para o crescimento 
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(FOREMAN, 2003), a produção de hormônios (BARBA-ESPIN et al., 2010), a 

aclimatação ao estresse hídrico (JUBANY-MARÍ et al., 2009), a autofagia 

(MINIBAYEVA et al., 2012), etc. Devido a sua ação como sinalizadores, as 

células possuem enzimas especializadas na produção de EROs, como as 

lipoxigenases e NADPH oxidases (FOREMAN, 2003; LIAVONCHANKA, 2006). 

Dessa forma, o estresse oxidativo decorrente das EROs ocorre somente 

quando a produção das mesmas é aumentada e seus efeitos não controlados 

(KRANNER et al., 2010). Para manter o controle da concentração intracelular 

de EROs e fazer a manutenção do status redox, as células dispõem de um 

eficiente sistema, denominado de antioxidante (GILL ; TUTEJA, 2010). 

Os componentes do sistema antioxidante são divididos entre 

enzimáticos e não enzimáticos. Os não enzimáticos são moléculas redutoras 

que se oxidam para neutralizar e eliminar as EROs, impedindo que as mesmas 

reajam com as biomoléculas estruturais da célula, danificando-as (GILL; 

TUTEJA, 2010). Tais compostos podem ser apolares e estarem associados à 

proteção das membranas, como tocoferóis e carotenoides, ou serem polares, 

como a glutationa reduzida (GSH) e o ácido ascórbico (ASC), presentes no 

citoplasma e na matriz das organelas celulares (SHAO et al., 2008). 

Os carotenóides não apenas atuam como pigmentos amarelo-

alaranjados acessórios da fotossíntese, como também agem como 

sequestradores do oxigênio singleto e protegem a clorofila contra danos 

oxidativos (GILL; TUTEJA, 2010).  Dentre o os principais carotenóides 

encontrados nos vegetais estão o β-caroteno e a zeaxantina.  

Outro componente não enzimático do sistem antioxidante é a GSH, um 

tripeptídeo de glutamina, cisteína e glicina. O grupo tiol do resíduo da cisteína 

confere a esta molécula seu poder redutor. Além de atuar diretamente sobre as 

EROs se autoxidando  (GSSG),  a GSH também pode ser utilizada como 

doador de prótons por peroxidases (FRENDO et al., 2013).  

Da mesma forma que a GSH, o ASC participa do sistema antioxidante 

enzimático como substrato doador de prótons e atua diretamente sobre o H2O2, 

O2
•− e OH•, se autoxidando a monodeidroascorbato (MDH) ou deidroascorbato 

(DHA) (SHAO et al., 2008). Adicionalmente, o ASC participa da regeneração 
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dos carotenoides e tocoferóis (BLOKHINA; FAGERSTEDT, 2010), bem como 

na sinalização de vários processos celulares vegetais, como o fechamento dos 

estômatos (CHEN; GALLIE, 2004) e o ciclo celular  (POTTERS et al., 2002). 

Após ser oxidado, o ASC é reciclado pela atuação de componente enzimático 

do sistema antioxidante.  

A enzima que recicla o ASC a partir do MDH é chamada de 

monodeidroascorbato redutase (MDHR) e o faz através da oxidação de um 

NAD(P)H (Figura 5). Em concentrações muito altas, o MDH é convertido 

espontaneamente a DHA, o qual é regenerado a ASC pelo ciclo ascorbato-

glutationa (ASC-GSH). Neste ciclo, duas moléculas de GSH são oxidadas para 

reduzir o DHA, pela ação da deidroascorbato redutase (DHAR). A GSSG é 

então reduzida novamente, pela glutationa redutase (GR), liberando NAD(P)+ 

(NOCTOR, 2006; JALEEL et al., 2009). O ciclo ASC-GSH tem a função de 

regenerar as moléculas antioxidantes para que as mesmas continuem 

exercendo sua função redutora e de desidrogenar carreadores de elétrons para 

que estes fiquem disponíveis para receber novamente prótons oriundos de 

reações catabólicas (EASTMOND, 2007). 

Dentre os componentes do sistema antioxidante enzimático, se 

encontram as peroxidases, enzimas que catalisam a transferência de prótons 

H+ de um composto reduzido para uma molécula de H2O2, formando água. As 

peroxidases são nomeadas de acordo com seu substrato doador de prótons H+
, 

como por exemplo, a ascorbato peroxidase (APX) (Figura 5) (HINER et al. 

2002). Por oxidar duas moléculas de ASC em MDH, a cada peróxido de 

hidrogênio metabolizado, a APX é classificada como a principal enzima do ciclo 

ascorbato-glutationa, dependendo deste para regeneração do seu substrato 

doador de prótons (APEL; HIRT, 2004). Tais enzimas estão distribuídas nos 

diferentes compartimentos das células vegetais e podem ser classificadas de 

acordo com sua localização subcelular, como a sAPX (estroma) e a tAPX 

(ilacoides),  encontradas no  cloroplastos, a cAPX presente no citoplasma e 

mAPX localizadas na membrana dos peroxissomos/glioxissomos (MARUTA et 

al., 2010)  
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Distribuídas desde bactérias e leveduras a plantas e animais, as 

catalases (CAT) são proteínas tetraméricas que catalisam a conversão de duas 

moléculas de H2O2 em água e oxigênio molecular. Diferentemente das 

peroxidases, as CATs não precisam de um substrato doador de prótons. A fim 

de metabolizar o H2O2 produzido nos peroxissomos pela β-oxidação dos ácidos 

graxos e pela oxidação do glicolato oriundo da fotorrespiração (Figura 5), as 

CATs são amplamente encontradas nessas organelas, sendo chamadas de 

“guardiãs do peroxissomo” (MHAMDI et al., 2012). Estas enzimas também 

estão presentes na membrana do tilacóide, com seu grupo heme associado ao 

fotossistema II (PSII) (ASADA, 2006), porém em menor quantidade. Ao 

contrário dos animais, as plantas podem apresentar mais de uma isoformas de 

CAT. Três isoformas de CAT, (CAT1, CAT2 e CAT3) foram encontradas em 

Arabidopsis thaliana (MCCLUNG, 1997) e Nicotiana plumbaginifolia (MANCINI 

et al., 2006). Entretanto, nos cotilédones de girassol (Helianthus annuus) 8 

isoformas de CAT  foram descritas (GROTJOHANN et al., 1997; BAILLY; 

BENAMAR, 2000; GALLEGO; AZPILICUETA, 2007), comprovando que a 

diversidade das isoformas de CAT variam de acordo com as espécies. 

Uma das principais fontes de H2O2 são as enzimas superóxido 

dismutases (SOD), as quais formam tal composto pela dismutação do O2
•− 

(Figura 5). Tais enzimas são divididas de acordo com o íon metálico presente 

em seu sítio ativo e nas plantas três são encontradas: Cu/ZnSOD, MnSOD e 

FeSOD. A Cu/ZnSOD  está  distribuída em várias organelas, como 

peroxissomos, citoplasma , cloroplastos e apoplasto. Enquanto a FeSOD é 

encontrada somente nos cloroplastos e a MnSOD, nas mitocôndrias e 

peroxissomos (ALSCHER et al., 2002).  

O sistema antioxidante é responsável por manter a homeostase redox 

da célula, de forma que sua atividade vária não apenas de acordo com a 

produção de EROs, mas também pela disponibilidade de aceptores de H+ 

(SHARMA et al. 2011), o desenvolvimento da planta (EASTMOND, 2007; 

TORRES et al., 2013) e as condições ambientais as quais estas estão 

expostas (GILL; TUTEJA, 2010; FOYER; SHIGEOKA 2011). Estudos utilizando 

tratamento pró- e antioxidantes, além de inibidores enzimáticos tem sido 

realizados na busca da compreensão de como esse sistema é mobilizado e 
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coordenado. Dentre estes, podemos citar o 3-amino-1,2,4-triazol, também 

conhecido como amitrol ou 3-AT,  um inibidor específico da atividade da CAT 

(ERCEGOVICH; FREAR, 1964; GECHEV et al., 2002), 

Vários componentes do sistema antioxidante apresentam atividade 

redundante, como CAT, APX e o próprio ASC, todos atuando sobre o H2O2. Tal 

fato demonstra o quão importante é para sobrevivência da célula, conter os 

danos oxidativos decorrentes das EROs.  A relação entre a produção de EROs 

e o ciclo de vida dos organismo tem sido observada por diversos cientistas e 

apontam que estes compostos tenham uma atuação relevante no processo de 

envelhecimento. 

Figura 5 – Componentes enzimáticos e não-enzimáticos do sistema antioxidante. 

 
FONTE: SOARES & MACHADO  2007 

 

1.4 Espécies Reativas de Oxigênio & Envelhecimento 

 



27 
 

A característica mais relevante do envelhecimento de um organismo é 

o declínio funcional progressivo e irreversível do mesmo, incluindo a perda de 

respostas aclimatativas a mudanças nas condições ambientais ao longo do 

tempo (YU; CHUNG, 2006).  HARMAN (1956) propôs que esse declínio 

fisiológico é decorrente do acúmulo de danos oxidativos ao longo da vida, 

ocasionados por EROs. Essa teoria é chamada de Teoria Oxidativa do 

Envelhecimento ou Teoria do Envelhecimento por Radicais Livres. 

Atualmente, a explicação de que o envelhecimento seja causado por 

EROs é uma das mais aceitas pela comunidade científica (WICKENS, 2001; 

BOKOV et al,. 2004; SHI et al. 2010; SOHAL; ORR, 2012). Dentre as 

evidências que suportam essa teoria, as mais importantes são os seguintes 

fatos: (1) a variação do ciclo de vida das espécies parece estar correlacionada 

com sua produção de EROs; (2) a superexpressão de enzimas antioxidantes 

aumentam o ciclo de vida; e (3) os danos oxidativos causado por EROs 

aumentam com a idade do organismo (SOHAL; ORR 2012).  

SHI e colaboradores (2010) sistematizaram dados referentes à 

produção de EROs, especificamente O2
•− e H2O2,  e o ciclo de vida de diferentes 

organismos. Esta correlação pode ser observada na Tabela 1. Dentre os 

estudos que mensuraram a produção de EROs ao longo do desenvolvimento 

dos organismos, podemos citar SOHAL e ORR (2012), no qual foi mensurado o 

crescimento exponencial da produção mitocondrial de H2O2 durante o 

envelhecimento natural de Drosophila melanogaster. 

Tabela 1 - Correlação entre a produção de EROs e o ciclo de vida de diferentes organismos. 

Tecido Espécie Ciclo de 
vida 

(anos) 

Produção 
(nmol de 

O2
•−

.min-1 . mg-1  

prot.) 

Produção 

(nmol de H2O2 

.min-1 . mg-1  
prot.) 

Referências 

Fígado Camundongo 3.5  0.66 ± 0.05  0.058 (Sohal et al. 
1989)  

 Rato 4.5  0.77 ± 0.06  0.128  
 Coelho 18 0.46 ± 0.05  0.038  
 Porco 27 0.42 ± 0.06  0.003  
 Vaca 30 0.13 ± 0.01  0.004  

Rim Camundongo 3.5  1.25  0.88 (Ku et al. 
1993) 

 Hamster 4 0.64  0.9  
 Rato 4.5  1.00  0.53  
 porquinho-da- 7.5  0.54  0.75  
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índia 
 Coelho 18 0.29  NA  
 Porco 27 0.28  0.23  
 Vaca 30 0.18  0.1  
 Rato 4.5  0.96  0.53 (Ku; Sohal 

1993) 
 Pombo 35 0.48  0.4  

Coração Camundongo 3.5  4120 ± 220  2.32 ± 0.08  (Sohal et al. 
1993) 

 Hamster 4 2.86  2.06   
 Rato 4.5  1.71  1.00   
 porquinho-da-

índia 
7.5  1.61  1.72   

 Coelho 18 1.18  0.84   
 Porco 27 1.36  0.19   
 Vaca 30 0.57  0.28   
 Rato 4.5  2.13  1.33 ± 0.25  (Ku; Sohal 

1993) 
 Pombo 35 1.43  1.1  

FONTE: SHI et al. 2010 

O aumento do ciclo celular devido a superexpressão de enzimas 

antioxidante, como a CAT (REN et al., 2007; BARBOSA et al., 2013) e a SOD  

(SPENCER et al., 2003; LEE  et al., 2010; KANTH et al., 2011) tem sido 

amplamente relatado na literatura. Estes estudos têm sido feitos em 

organismos filogeneticamente distantes, demonstrando que essa relação entre 

o sistema antioxidante e o ciclo de vida pode ser universal. Dessa forma, o 

estímulo do sistema antioxidante tem se mostrado uma alternativa para 

retardar o envelhecimento, podendo ser aplicado a culturas de interesse 

econômico, como as sementes oleaginosas.  

A viabilidade das sementes oleaginosas, em comparação com as 

sementes amilácias, é muito baixa, devido a seus lipídeos de reserva ficarem 

rançosos e oxidados, rapidamente (FANAN et al., 2009). A oxidação precoce 

desses lipídios dificulta o cultivo das oleaginosas, pois prejudica a manutenção 

do embrião, a germinação, o desenvolvimento pós-germinativo e o 

estabelecimento da planta (WANG et al., 2009). A perda da viabilidade da 

semente provocada pelo processo de envelhecimento resulta em mudanças 

químicas e estruturais irreversíveis, não só nos lipídeos, mas também em 

outros constituintes celulares (WALTERS et al., 2010). 

HARMAN (1956) propôs a Teoria Oxidativa do Envelhecimento a mais 

de 50 anos e desde então vários estudos tem relacionado esse processo à 

produção de EROs e ao sistema antioxidante. Todavia, a maioria destes 
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estudos é feita em modelo animal, de modo que os conhecimentos sobre a 

atividade e expressão das enzimas antioxidantes durante o envelhecimento de 

plantas, principalmente sementes oleaginosas, ainda são escassos. A 

compreensão da interação entre o sistema antioxidante e o processo de 

envelhecimento das sementes torna-se imprescindível para o posterior 

desenvolvimento de novos cultivares de espécies oleaginosas e/ou de 

melhores técnicas de beneficiamento e armazenamento, que visem a maior 

durabilidade da semente.  

Esse estudo se propõe a avaliar o efeito do envelhecimento sobre o 

metabolismo redox de sementes de duas espécies da família Asteraceae, 

girassol e cártamo. O girassol é a quinta oleaginosa mais produtiva e mais 

cultivada do mundo (GRUNVALD et al., 2008; CADORIN, 2010), sendo 

reconhecida como espécie modelo no estudo de sementes e de sua família. 

Apesar de menos populares, as sementes de cártamo tem ganhado mais 

respaldo no cenário econômico e científico na última década, devido à 

qualidade de suas reservas lipídicas, seu fácil cultivo e sua adaptação às 

condições edafoclimáticas da região Nordeste.  
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

Avaliar o impacto do envelhecimento acelerado na coordenação dos 

sistemas antioxidantes da catalase e da acorbato peroxidase durante o 

desenvolvimento pré e pós-germinativo de sementes de cártamo e girassol.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Avaliar a taxa de germinação, estabelecimento de plântulas, umidade 

relativa e crescimento das sementes envelhecidas artificialmente; 

 Determinar o perfil de germinação, de estabelecimento de plântulas, 

umidade relativa e crescimento de sementes de girassol, pré-tratadas ou 

não com 3-AT ou ASC, e de cártamo envelhecidas artificialmente; 

 Determinar a atividade enzimática da CAT, APX e SOD das sementes 

submetidas aos tratamentos anteriormente referidos; 

 Mensurar o conteúdo de H2O2 e a peroxidação de lipídeos no decorrer 

do desenvolvimento das sementes submetidas aos tratamentos 

anteriormente referidos; 

 Quantificar o conteúdo de clorofilas, carotenóides e açúcares totais de 

sementes de cártamo e girassol envelhecidas artificialmente e ao longo 

de seu desenvolvimento;  

 Analisar a expressão dos mRNAs das enzimas CAT, APX e MLS de 

sementes de cártamo e girassol envelhecidas artificialmente por 

diferentes tempos, no estado quiescente e as 72h de semeadura. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. MATERIAL VEGETAL 

 

As sementes de girassol (Helianthus annuus L.) e cártamo (Carthamus 

tinctorius L.) utilizadas nesse estudo foram produzidas, respectivamente, no 

horto da UFRN e no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus 

Ipanguaçu, no período de outubro de 2011 a dezembro de 2012. O cultivo das 

mesmas foi feito em solo arenoso previamente adubado com humus e sem a 

utilização de aditivos químicos. As sementes foram coletadas manualmente 

após as plantas ficarem secas, em torno de 2 a 3 meses após a semeadura, 

separadas por catação de restos florais e armazenadas em garrafas tipo pet. 

3.2. TÉCNICAS APLICADAS A ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Envelhecimento Artificial  

Para envelhecer as sementes de cártamo e girassol foi utilizado o 

método do Gerbox® de envelhecimento acelerado (ABRATES, 1999). Para 

tanto, 200 sementes de cada uma das espécies foram distribuídas sobre telas 

de aço galvanizado cobrindo toda a superfície da mesma. As telas foram 

acopladas a caixas Gerbox® contendo 40 mL de água destilada de forma a 

impedir o contato das sementes com o líquido. As caixas foram armazenadas 

em câmara de crescimento sem fotoperíodo, a 45 °C e 100% de umidade 

relativa por 3, 6 e 9 dias.  Sementes não submetidas ao processo de 

envelhecimento acelerado (0d) foram utilizadas como controle. 

 

3.2.2. Osmopriming  

Nas sementes de girassol foi realizado pré-tratamentos com 10 mM de 

3-AT e 10 mM de ASC antes dessas serem submetidas ao envelhecimento 

acelerado. Para que esses compostos fossem absorvidos pelas sementes, sem 

a entrada adicional de H2O, o pré-tratamento foi feito partir da técnica de 

osmopriming (BAILLY; BENAMAR, 2000). Essa técnica se baseia em adicionar 

um composto de alta osmolaridade, como o polietilenoglicol (PEG), a uma 

solução de embebição para que as sementes entrem em contato com a água, 
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mas seu ganho de umidade seja controlado.  Para tanto, foi feita uma solução 

de PEG 8000 a -2.0MPa, seguindo a tabela proposta por Villela e Beckert 

(2001), e adicionado a esta 10mM de 3-AT ou de ASC. Algodões umedecidos 

com essas soluções foram utilizados para envolver as sementes de girassol, as 

quais ficaram acondicionadas dessa forma a 15 °C e sem fotoperíodo por 7 

dias. Como controle do método, as sementes também foram submetidas à 

osmopriming sem os compostos de tratamento. 

 

3.2.3. Higienização, Embebição e Semeadura 

As sementes de cártamo e girassol foram higienizadas com hipoclorito 

de sódio 1% (m/v) por 3 min sob agitação eventual e lavadas com água 

destilada, por aproximadamente 3 minutos.  Em seguida, as sementes foram 

embebidas em água destilada por 10 min, para o girassol e 1 minuto, para o 

cártamo. Posteriormente, as sementes foram semeadas em papel toalha tipo 

Germitest® umedecido na proporção 1,5 vezes a massa do papel seco para 

cártamo e 2,5 vezes para girassol, e organizadas em sistema de rolo, como 

descrito por (BRASIL, 2009). Os rolos contendo as sementes foram colocados 

em câmera de germinação sob fotoperíodo de 12 horas, aproximadamente 

75% de UR e temperaturas médias de 26°C ±1°C. Cada rolo continha vinte 

sementes e foi considerado como uma repetição experimental. Para cada 

unidade experimental foram feitas cinco repetições, totalizando 100 sementes. 

3.3. ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL 

 

Experimento I: Envelhecimento versus Desenvolvimento 

Para se avaliar o efeito do envelhecimento sobre o desenvolvimento de 

sementes de girassol e cártamo, tais sementes foram submetidas ao 

envelhecimento acelerado por 3, 6 e 9 dias pelo método do Gerbox® (item 

3.2.1). Em seguida, 20 sementes de cada uma das repetições foram coletadas 

e congeladas em N2 líquido, e as demais higienizadas e embebidas em água. 

Depois da embebição, foram coletadas e congeladas em N2 líquido 20 

sementes de cada uma das repetições e as demais semeadas em papel toalha 
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tipo germitest® (item 3.2.3) As amostras foram então coletadas após 24, 48 e 

72h de semeadura e congeladas para posteriores análises, como pode ser 

observado na Figura 6.   

Figura 6 - Esquema representativo do desenho experimental Envelhecimento versus 
Desenvolvimento. 

 

 

Experimento 2: Osmopriming versus Envelhecimento 

Para se analisar o efeito do pré-tratamento com 3-Amino 1,2,4  Triazol. 

(3-AT), inibidor específico da atividade da CAT, e do ASC sobre o 

envelhecimento de sementes de girassol (Helianthus annuus L.) as mesmas 

foram submetidas ao osmopriming contendo os compostos de tratamento (item 

3.2.2) Após 7 dias, 100 sementes foram coletadas  de cada tratamento e as 

demais envelhecidas artificialmente por 3, 6 e 9 dias pelo método do gerbox® 

(item 3.2.3). Em seguida, 20 sementes de cada uma das repetições foram 

coletadas e congeladas em N2 líquido, e as demais higienizadas, embebidas 

em água e semeadas em papel toalha tipo germitest®, em sistema de rolo. 
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Depois de 72h as amostras foram coletadas e congeladas em N2 líquido para 

posteriores análises, como pode ser observado na Figura 7.   

Figura 7 - Esquema representativo do desenho experimental Osmopriming versus 

Envelhecimento. 

 

 

3.4. ANÁLISES FISIOLÓGICAS 

 

3.4.1. Determinação da Umidade Relativa da Semente 

A determinação da porcentagem de umidade das sementes de girassol 

foi realizada pelo método descrito por Lima (2007). Para tanto, 75 mg massa 

fresca (MF)  das amostras foram acondicionadas em sacos de papel e 

mantidas estufa de ventilação forçada de ar, a 75 °C, por um período de 48 

horas. Após a desidratação, as amostras foram novamente pesadas para 

determinar sua massa seca (MS). O conteúdo de água das sementes foi 

expresso em porcentagem. 

3.4.2. Taxa de Germinação e Estabelecimento de Plântulas Normais 
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A taxa de germinação e de estabelecimento de plântulas normais foi 

calculada como proposto por (BRASIL, 2009).  

 

3.5. ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 

3.5.1 Extração com TCA a 1% 

Foram macerados, com N2 líquido, em almofariz, 100 mg de 

cotilédones de girassol e cártamo e a estes adicionados 1 mL de solução de 

TCA 1% (p/v) com carvão ativado a 0,5% (p/v). A mistura obtida foi transferida 

pra microtubos de 1,5 mL e centrifugada a 10.000 x g  a 4 °C por 15 minutos. 

Após a centrifugação, o sobrenadante aquoso entre o precipitado e o 

sobrenadante lipídico, foi recolhido (TORRES et al., 2013) e armazenado para 

os posteriores ensaios.  

 

3.5.2 Determinação do conteúdo de H2O2 

O conteúdo de H2O2 das amostras foi mensurado a partir dos extratos 

obtidos com TCA 1% (p/v) (item 3.5.1), por meio da reação específica do H2O2 

com o iodeto de potássio (KI) (JALEEL et al., 2008). Para tanto, foram 

aplicados em tubos de ensaio 100 µL de extrato, diluídos com mais 400 µL de 

TCA 1%, e adicionados a estes 0,5 mL de tampão fosfato de potássio 10 mM, 

pH 7,0, e 1 mL de solução de KI 1 M. Os tubos contendo os ensaios foram 

colocados no escuro e após 30 mim, lidos a 390 ηm em espectrofotômetro 

contra um branco de referência composto de TCA 1% e as soluções 

anteriormente mencionadas. O conteúdo de H2O2 foi calculado a partir de uma 

curva padrão da solução reagente de KI, realizada com soluções de diferentes 

concentrações de H2O2, preparadas em TCA 1% e os resultados obtidos, 

expressos em µmol H2O2 . g
-1 MF. 

 

3.5.3 Quantificação da Peroxidação de Lipídeos (TBARS) 

A quantificação de lipídios peroxidados foi feita usando o método 

TBARS, descrito inicialmente por HEATH e PACKER (1968) e adaptado por 
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PEIXOTO et al. (1999). Este método se baseia na estimativa da concentração 

de malonilaldeído (MDA) a partir do complexo que o mesmo forma com o ácido 

tiobarbitúrico (TBA), denominado de MDA-TBA o qual dá cor avermelhada a 

solução. Nesse ensaio, foram utilizados 100 µL dos extratos obtidos com TCA 

1% (item 3.5.1), diluídos com 400 µL da solução de extração, e a estes 

adicionados 2 mL da solução reagente de TBA 0,5% TCA 20%. Os tubos com 

os ensaios foram selados com filme plástico, aquecidos em banho-maria a 95° 

C por 1 hora e,  em seguida, resfriados em banho-de-gelo. Depois do banho-

de-gelo, os tubos foram centrifugados por 2 minutos a 3.500 x g e lidos nos 

comprimentos de onda de 532 e 660 ηm, respectivamente. A segunda leitura 

corresponde a reação não-específica e a qual foi subtraída da primeira para 

quantificar o complexo MDA-TBA formado, calculado a partir do seu coeficiente 

de extinção molar, 155 mM . cm-1 (HEATH; PACKER, 1968 apud SILVA 2010). 

Os resultados obtidos foram expressos em ηmol MDA-TBA . g-1 MF. 

 

3.5.4 Extração de Proteínas Solúveis Totais 

O método utilizado foi adaptado de KAGAWA  e BEEVERS (1975). Em 

almofariz, foram macerados, com nitrogênio líquido, 100 mg de  cotilédones de 

girassol e cártamo, a estes adicionados 940μL de tampão TRIS (165 mM; pH 

7,5) contendo 10 mM de KCI, 1 mM de MgCI2, 1 mM de EDTA e 1 mM de ASC. 

A mistura foi transferida pra microtubos de 1,5 mL, com 60 µL de Triton X-100 a 

5% (p/v) e depois, centrifugada a 13.000 x g  a 4° C por 20 minutos. Após a 

centrifugação, o sobrenadante aquoso entre o precipitado e o sobrenadante 

lipídico, foi recolhido e armazenado para análises posteriores. A quantificação 

das proteínas solúveis totais desses extratos foi feita a partir do método de 

BRADFORD (1976). 

 

3.5.5 Determinação da Atividade das Catalases 

A determinação da atividade das catalases foi feita usando o método 

proposto por HAVIR e MCHALE (1987) no qual é mensurado através de 

espectrofotometria o consumo de H2O2 por minuto. Para tal finalidade, 50 µL de 

extrato enzimático (item 3.5.4), diluído a 1:5 com tampão de extração, foi 
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misturado a 2,95 mL de solução contendo 20 mM de H2O2 e tampão fosfato de 

potássio 50 mM, pH 7,0 previamente aquecido a 30 °C. A leitura de cada 

ensaio foi feita a 240 ηm por 5 min, a cada 30 s, imediatamente após a adição 

da solução, anteriormente mencionada, contra um branco composto do tampão 

usado na diluição e do tampão desta atividade sem H2O2. O consumo de H2O2 

foi calculado a partir do coeficiente de extinção molar do mesmo calculado para 

estas condições, a partir de uma curva de concentração de 40 mM . cm-1 (ε 240 

H2O2) (VELIKOVA et al., 2000). A atividade de CAT foi expressa em ηmol  

H2O2 . min-1 . mg-1 prot. 

 

3.5.6 Determinação da Atividade das Ascorbato Peroxidases 

A atividade das ascorbato peroxidases foi estimada a partir da 

determinação do consumo de ASC por minuto, ocasionado pela atividade da 

enzima que oxida tal composto para metabolizar o H2O2. O método utilizado foi 

adaptado do método descrito inicialmente por NAKANO e ASADA (1981) e 

modificado por KOSHIBA (1993).  Em tubos de ensaio, foram aplicados 100 µL 

dos extratos enzimáticos (item 3.5.4) diluídos 1:5 no tampão utilizado na 

extração com 2mM de 3-AT. A estes tubos foram adicionados 2,7 mL de 

tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 6,0, contendo 0,8 mM de ASC e 200 µL 

de solução de H2O2 a 30 mM. A leitura de cada ensaio deverá foi feita a 290 ηm 

por 5 min, a cada 30 s, imediatamente após a adição dos compostos 

anteriormente mencionados, contra um branco composto do tampão usado na 

diluição e do tampão desta atividade sem H2O2. O cálculo do consumo do 

mesmo foi feito a partir do coeficiente de extinção molar do ascorbato, a 290 

ηm, ε290ASC = 2.8 mM . cm-1 (SILVA, 2010) e a atividade da APX expressa 

em ηmol  ASC . min-1 . mg-1 Prot. 

 

3.5.7 Determinação da Atividade das Superóxido Dismutases 

  

A atividade enzimática da SOD foi determinada segundo metodologia 

adaptada de PEIXOTO (1999) a partir de DEL LONGO et al. (1993). Nesse 

método, é determinada a inibição da redução do NBT (p- nitroblue tetrazolium) 

pelo extrato enzimático, evitando assim a formação do cromóforo formazana. 
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Neste ensaio, uma unidade de atividade enzimática (UA) de SOD é 

considerada como a quantidade de enzima necessária para obter 50 % de 

inibição da redução do NBT pela SOD contida no extrato enzimático. Para 

tanto, os 10 μL do extrato proteico (item 3.5.4) foram aplicados em placas de 

ELISA, protegidas da luz, contendo tampão fosfato de potássio 50 mΜ, pH 7,8, 

0,1 mΜ de EDTA, 13 mΜ de L-metionina e 0,075 mΜ de NBT. A reação foi 

iniciada pela adição de 0,002 mΜ de riboflavina e a concomitante transferência 

da placa para uma câmara iluminada por uma lâmpada fluorescente circular de 

30 Watts, durante um período de 1minuto. Em seguida, foi realizada a leitura 

da placa a 560 ηm. Foram considerados como brancos da reação, os tubos 

sem extrato, expostos e não expostos à luz. A atividade foi expressa em UA g-1 

MS -1.  

 

3.5.8 Determinação de Carboidratos Solúveis Totais 

O conteúdo de carboidratos solúveis totais foi mensurado a partir do 

método DUBOIS (1956). Para tanto, 5 μL de extrato foi aplicado em microtubos 

contedo 995 μL de água destilada e á estes foram adicionados 25 μL de fenol 

5%. e 2,5 mL de ácido sulfúrico. Os tubos foram incubados em banho-maria a 

37 °C por 30 min, levemente agitados e, em seguida, lidos em 

espectrofotômetro a 490 ηm. O calculo do conteúdo de carboidratos das 

amostras foi feito a partir de uma curva padrão com diferentes concentrações 

de D-glicose e expresso em mg . g MF-1 

 

3.5.9 Conteúdo de Clorofilas e Carotenoides 
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A determinação do conteúdo de carotenoides e clorofilas foi feita a 

partir do método de ARNON (1949). Em almofariz, 25 mg de amostra seca foi 

macerada e homogeneizada com 5 mL de acetona 80%. A mistura foi 

transferida para microtubos e centrifugada a 3.500 g por 5 min. O sobrenadante 

formado foi lido em espectrofotômetro a 470ηm, 645ηm, 652ηm e 663ηm. O 

conteúdo de clorofilas e carotenoides foi expresso em μg . g-1 MS e calculado a 

partir das fórmulas abaixo. 

 

 

 [(12, 7 .  A663ηm) - (2,69 . A645ηm)] . 0,2 = μg clorofila a . g-1 MS 

 [(22,9 . A645ηm) – (4,68 . A663ηm)] . 0,2 = mg clorofila b . g-1 MS 

 [(20,2 . 645ηm) – (8,02 . A663ηm)] . 0,2 = mg outras clorofilas . g-1 MS 

 conteúdo de clorofila a + conteúdo de clorofila b + conteúdo de outras 

clorofilas = mg clorofilas totais . g-1 MS 

 [(1000 . A470ηm) . (3,27 . conteúdo de clorofila a) . (104 . conteúdo de 

clorofila b)]/5625 = μg carotenóides . g-1 MS. 

 

3.6.  ANÁLISES MOLECULARES 

 

3.6.1 Extração de RNA Total 

As extrações de RNA total foram feitas utilizando Plant RNA Reagent® 

(Invitrogen Inc.), de acordo com as instruções do fabricante. Para tanto, 75 mg 

de amostra cotiledonares foram maceradas com 500 μL do reagente, em 

microtubos de 1,5 mL. Os tubos permaneceram em repouso por 5 min e em 

seguida foram centrifugados por 5 min a 12.000 g. Após esta centrifugação, o 

sobrenadante foi coletado, transferido para outro microtubo e a este adicionado 

100 μL de NaCl 5M e 300 μL de clorofórmio. Após, uma centrifugação de 

12000 g por 10 min a 4 °C foi formada uma solução trifásica da qual a primeira 

foi coletada e transferida para um novo microtubo. Esta solução foi precipitada 

em igual volume de álcool isopropílico por 10 min e centrifugada a 12000g por 

10 min a 4 °C. O precipitado formado foi lavado com álcool etílico 75% e 

centrifugado a 12000 g por 10 min a 4 °C, duas vezes.  O precipitado final foi 

dissolvido em 20 μL de água livre de nucleases e armazenado a – 80 °C.  
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3.6.2 Síntese da primeira fita de cDNA  

A síntese da primeira fita de cDNA total foi feita utilizando o kit de 

transcrição reversa ImProm-IITM, seguindo as recomendações do fabricante. 

Para tanto, foi aplicado 1 μg de RNA total em microtubos, juntamente com 20 

pmol do iniciador não específicos Oligo-deoxirribonucleotídeo T (Oligo-dT, 18 

mer.) e água livre de nuclease para completar o volume de 5 μL. Com o auxílio 

de um termociclador (Eppendorf), os microtubos foram incubados a 70 °C por 5 

min e resfriados a 4 °C por 5 min. Á estes foram adicionado 3 mM de MgCl2, 0,5 

mM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) e tampão da reação 1X, 

juntamente com 1 μL da enzima transcriptase reversa ImProm-IITM. A mistura 

foi incubada em banho-maria a 42 °C por 60 minutos, para a extensão da fita 

de cDNA, a 70 °C por 15 min, para inativação da enzima, e resfriados a 4 °C 

por 5 min. A concentração das amostras de cDNA foi estimada a partir da sua 

absorbância a 260 ηm.  

3.6.3 Análise da Expressão dos mRNA por RT-PCR em Tempo Real  

As análises de expressão das enzimas de interesse, CAT, APX, ICL e 

MLS, foram feitas por meio da técnica de Reação em Cadeia da DNA 

Polimerase em Tempo Real utilizando o kit Power SYBR Green Master Mix® 

(Applied Biosystems®) de acordo com as instruções do fabricante. Os ciclos 

térmicos, concentrações ótimas de cDNA  e dos iniciadores  específicos , bem 

como a sequência dos mesmos, foram utilizadas como descrito por Torres 

(2012). No final de cada reação, uma curva de dissociação foi realizada para 

verificar a ocorrência da amplificação de fragmentos não-específicos. Os 

cálculos da expressão dos mRNAs das enzimas de interesse foram feitos 

relativos à expressão do constitutivo α-Actina e foram baseados no método 2‐

ΔΔCT, descrito por Livak e Schmittgen (2001). 

3.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Quando necessário uma análise de variância (ANOVA) utilizando-se o 

programa PAST (Hammer; Harper; Ryan, 2001) com desdobramentos para cada 

tempo de envelhecimento e desenvolvimento foi realizada. As diferenças 

significantes entre as médias foram analisadas pelo teste de Tukey 5% (P < 

0,05) e 10% (P < 0,1) de probabilidade erro.  
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4. RESULTADOS 

 

Experimento I: Envelhecimento versus Desenvolvimento 

Análises Fisiológicas 

O processo de envelhecimento acelerado promoveu atrasos e 

diminuições no perfil de germinação e no desenvolvimento das sementes de 

girassol, como pode ser observado na Figura 8A e 8C. Com 24 h de 

semeadura, 90% das sementes não envelhecidas já estavam germinadas e 

com 48 h, a totalidade da germinação foi atingida. Embora as sementes 

submetidas a envelhecimento acelerado por 3 dias também tenham atingindo 

esse valor no tempo de 48 h, foi percebido um atraso na germinação as 24 h 

(Figura 8A) e uma redução na capacidade de estabelecimento de plântulas 

(Figura 8C). As sementes submetidas a envelhecimento acelerado por 6 e 9 

dias apresentaram taxa de germinação inferior ao controle em todos os tempos 

de desenvolvimento, sendo 40% menor as 72 h (Figura 8A).  Em relação às 

sementes de cártamo, a taxa de germinação (Figura 8B) e estabelecimento de 

plântulas (Figura 8D) das sementes não envelhecidas foram superiores as das 

sementes envelhecidas em todos os tempos de semeadura. O tempo de 

envelhecimento foi inversamente proporcional a germinação (Figura 8B) e, 

consequentemente, ao desenvolvimento das plântulas (Figura 8D), culminando 

na perda total da capacidade germinativa aos 9 dias de envelhecimento 

acelerado. 

As sementes envelhecidas de cártamo e girassol apresentaram 

crescimento inferior ao controle, como pode ser visto na Figura 9. Nota-se a 

inibição do crescimento aumentou com tempo de envelhecimento e mais 

acentuadamente na raiz, para ambas as espécies. Enquanto o crescimento 

aéreo das plântulas de sementes de girassol envelhecidas por 9 dias foi 52% 

inferior ao do controle, a inibição do crescimento da raiz nas mesmas plântulas 

foi 95% (Tabela 2).  Nas sementes de cártamo, a inibição do crescimento foi 

ainda maior, como mostrado numericamente na Tabela 3.  
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Figura 8 - Perfil de germinação das sementes de girassol (a) e cártamo (b) e Taxa de 
Estabelecimento de Plântulas das sementes de girassol (c) e cártamo (d) submetidas a 
envelhecimento acelerado por 3, 6 e 9 dias e não envelhecidas (0d). 

 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo de 
desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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Figura 9 - Desenvolvimento das sementes de girassol (a) e cártamo (b) submetidas a 

envelhecimento acelerado por 3, 6 e 9 dias e não envelhecidas (0d) as 72h de semeadura. 

 

Tabela 2 - Comprimento (cm) de plântulas de girassol, às 72h de semeadura, oriundas de 
sementes envelhecidas artificialmente por 3, 6 e 9 dias e não envelhecidas (0d). 

 Cotilédones (cm) Raiz (cm) TOTAL 

0 d 2,159 ± 0,109 4,129 ± 0,748 6,520 ± 0,884 
3 d 1,296 ± 0,225 1,545 ± 0,188 3,511 ± 0,385 
6 d 1,076 ± 0,202 0,727 ± 0,082 1,623 ± 0,197 
9 d 1,045 ± 0,134 0,714 ± 0,228 1,520 ± 0,197 

 

Tabela 3 - Comprimento (cm) de plântulas de cártamo, às 72h de semeadura, oriundas de 
sementes envelhecidas artificialmente por 3, 6 e 9 dias e não envelhecidas (0d). 

 Cotilédones (cm) Raiz (cm) TOTAL 

0 d 1,808 ± 0,022 6,728 ± 0,646 8,153 ± 0,498 
3 d 1,171 ± 0,106 1,932 ± 0,118 3,435 ± 0,708 
6 d 0,762 ± 0,072 0,545 ± 0,120 1,460 ± 0,160 
9 d 0  ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
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As sementes não envelhecidas de cártamo e girassol apresentaram as 

fases 1, 2 e 3 da germinação bem definidas1, como pode ser observado no 

gráfico da função do percentual de Umidade Relativa em decorrer do tempo 

desenvolvimento (Figura 10A e 10B). As sementes de girassol envelhecidas 

apresentaram (Figura 10A) um prolongamento da fase 1, absorvendo água 

sem germinar, de forma que as 72 h as mesmas continuavam na fase 2, o que 

justifica o atraso e a perda da capacidade germinativa nesses tratamentos 

(Figura 8). Diferentemente do girassol, o envelhecimento acarretou diminuição 

na umidade relativa das sementes de cártamo durante todo o seu 

desenvolvimento (Figura 10B). As sementes de cártamo submetidas ao 

envelhecimento acelerado entraram na fase 2 da germinação as 24 h, da 

mesma forma que as sementes não envelhecidas. O mesmo ocorreu com a 

fase 3, as 48 h, com exceção das sementes envelhecidas por 9 dias que não 

chegaram a esta fase. 

Figura 10 - Umidade Relativa (%) no decorrer do desenvolvimento de sementes de girassol (a) 

e cártamo (b) submetidas a envelhecimento acelerado por 0, 3, 6 e 9 dias. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De acordo com a Figura 3, proposta por Nonogaki, Bassel e Bewley (2010).  
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Conteúdo de H2O2 e de Lipídeos Peroxidados 

Como ilustrado na Figura 11a, as sementes envelhecidas de girassol, 

apresentaram maior conteúdo de H2O2 do que as não envelhecidas. Nota-se 

que para estas últimas, a quantidade de H2O2 intracelular decresce com a 

entrada de água, no período 0 h, já para as sementes envelhecidas esse 

decaimento só ocorre às 24 h. Não houve diferença significativa entre o 

conteúdo de H2O2 das plântulas de sementes envelhecidas e não envelhecidas 

de girassol, com 72 h (Figura 11A).  Para as sementes quiescentes de cártamo 

(Figura 11B) a diferença no conteúdo de H2O2 só foi significativa entre as não 

envelhecidas e envelhecidas artificialmente por 9 d. As sementes não 

envelhecidas passaram a ter um maior conteúdo de H2O2 que as envelhecidas, 

com 72 h de semeadura (Figura  11B). 

A peroxidação de lipídios nas sementes de cártamo não envelhecidas 

foi superior a observada nas sementes envelhecidas (Figura  11D). Já para o 

girassol, não houve diferenças significativas entre o conteúdo de lipídeos 

peroxidados nas sementes envelhecidas e não envelhecidas quiescentes 

(Figura 11c). Após a embebição, as sementes não envelhecidas, tanto de 

cártamo quanto de girassol, apresentaram maior peroxidação de lipídeos que 

as envelhecidas (Figura 11C e 11D), o que provavelmente está relacionado ao 

rápido desenvolvimento das sementes não envelhecidas. Foi observado que o 

perfil do conteúdo de lipídeos peroxidados muda, as 24 h e as 48 h, para o 

cártamo e girassol, respectivamente, ficando maior nas sementes envelhecidas 

(Figura 11C e  11D). 
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Figura 11 - Conteúdo de H2O2 e Peroxidação de Lipídeos durante o estado quiescente (Q) e 
desenvolvimento de semente de girasol (a; c) e cártamo (b; d) submetidas a envelhecimento 
acelerado por 3, 6 e 9 dia e.não envelhecidas (0d). 

 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo de 
desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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Atividade das Enzimas Antioxidantes 

A atividade de CAT foi significativamente maior nas sementes 

quiescentes não envelhecidas, em ambas as espécies, e assim permanecendo 

ao longo dos tempos de desenvolvimento testados (Figura 12A e 12B). O 

mesmo comportamento foi observado para a atividade da APX no girassol. 

Entretanto, no cártamo, o mesmo aconteceu somente a partir das 24 h de 

semeadura, pois no estado quiescente e as 0 h a atividade da APX nas plantas 

envelhecidas foi maior do que nas não envelhecidas (Figura 12C e 12D). Tais 

resultados enfatizam a associação do envelhecimento sobre o a atividade do 

sistema antioxidante.  

A atividade de SOD tendeu a ser maior nas plantas não envelhecidas, 

tanto para cártamo quanto para o girassol e em todos os tempos de 

envelhecimento (Figura 12E e 12F). Porém, essa diferença fica mais evidente a 

partir das 24 h de semeadura. Nesse período não foi detectada atividade da 

SOD nas sementes de cártamo submetidas ao envelhecimento acelerado por 9 

dias.  
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Figura 12 - Atividade das enzimas CAT (ηmol H2O2 . min
-1

 . mg
-1

 PROT), APX (ηmol ASC . min
-

1
 . mg

-1
 PROT)  e SOD (UA . mg

-1
 PROT Lipídeos durante o estado quiescente (Q) e 

desenvolvimento de semente de girasol (a; c) e cártamo (b; d) submetidas a envelhecimento 
acelerado por 3, 6 e 9 dia e não envelhecidas (0d). 

 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e envelhecidas com mesmo tempo 
de desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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Pigmentos e Carboidratos Totais 

O conteúdo de clorofila no girassol foi significativamente maior nas 

sementes não envelhecidas a partir de 48h de semeadura (Figura 13A). No 

cártamo o conteúdo de clorofilas foi maior nas sementes envelhecidas do que 

nos controles do estado quiescente até às 48h de semeadura (Figura 13B) Em 

72h este passa a ser maior nas sementes não envelhecidas. Não houve 

diferença significativa entre o conteúdo de carotenoides das sementes 

envelhecidas e não envelhecidas, tanto para o cártamo e quanto para o 

girassol (Figura 13C e 13D).   

Na Figura 13E e 13F pode ser observado que a partir das 0 h o 

conteúdo de carboidratos decresce, tanto para o girassol quanto para o 

cártamo, em todos os tratamentos e em todos os tempos de desenvolvimento. 

Nota-se também que o cártamo apresenta um conteúdo maior de carboidratos 

do que o girassol e que este diminui durante o envelhecimento. 
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Figura 13 – Conteúdo de Clorofila (mg . g
-1
 MF)  Carotenoides (mg . g

-1
 MF) e Carboidratos 

Totais (mg glicose . g
-1

 MF)  durante o desenvolvimento de sementes de girassol (a; c; e) e cártamo (b; 
d; f) submetidas a envelhecimento acelerado por  3, 6 e 9 dias e não envelhecidas (0d). 

 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e envelhecidas com mesmo tempo 
de desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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Análise da expressão dos mRNAs de CAT, APX e MLS 

No estado quiescente, expressão dos mRNAs da CAT no girassol 

aumentou em relação ao tempo de envelhecimento, enquanto no cártamo o 

envelhecimento não ocasionou diferenças significativas (Figuras  14A e  14B). 

Após 72 h de semeadura, a expressão da nas sementes envelhecidas foi maior 

para ambas as espécies, porém mais acentuadamente no girassol (Figuras 

14C).  

A expressão relativa da APX também aumentou proporcionalmente ao 

tempo de envelhecimento, para ambas as espécies, no estado quiescente 

(Figuras 15A e 15B). Após 72h de semeadura, para ambas espécies, essa 

expressão apresentou uma tendência de aumento nas sementes envelhecidas 

(Figuras 15C e 15D).. 

No girassol, o envelhecimento provocou o aumento da expressão da 

MLS (Figura 16A e 16B). Já para no cártamo, a expressão da MLS foi 

diminuída com 6 e 9 dias de envelhecimento (Figura 16C). 
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Figura 14 - Expressão Relativa do mRNA da CAT de girassol (a; c) e cártamo (b; d) submetidas a 
envelhecimento acelerado por 0, 3, 6 e 9 dias, no estado quiescente. A expressão do mRNA da α-
Actina foi utilizada como constitutiva e o cálculo feito a partir do método 2 

– ΔΔct
. 

. 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e envelhecidas com mesmo tempo 
de desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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Figura 1 - Expressão Relativa do mRNA da APX em girassol (a; c) e cártamo (b; d) submetidas a 
envelhecimento acelerado por 0, 3, 6 e 9 dias, após 72h de semeadura. A expressão do mRNA da α-
Actina foi utilizada como constitutiva e o cálculo feito a partir do método 2 

– ΔΔct
. 

 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo de 
desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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Figura 26 - Expressão Relativa dos mRNA da MLS de girassol (a; c) e cártamo (b; d) submetidas a 

envelhecimento acelerado por 0, 3, 6 e 9 dias, no estado quiescente. A expressão do MRNA da α-Actina 

foi utilizada como constitutiva e o cálculo feito a partir do método 2
-ΔΔct

  

 

 Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e envelhecidas com mesmo 

tempo de desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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Experimento 2: Osmopriming versus Envelhecimento 

Nas sementes de girassol foi realizado um pré-tratamento com 3-AT e 

ácido ascórbico antes da submissão ao envelhecimento acelerado. As 

sementes foram submetidas a um processo de osmopriming, no qual 

permaneceram embebidas em uma solução de PEG-8000, para diminuir a 

entrada de água, porém permitindo o contato eficiente com os tratamentos.  

Os tratamentos realizados não alteraram a taxa de germinação das 

sementes não-envelhecidas e acentuaram a queda da taxa de germinação 

decorrente do envelhecimento, com exceção das sementes submetidas 

somente ao osmopriming e envelhecidas por 6 dias (Figura 17A). O 

osmopriming na presença de 3-AT ocasionou a completa perda da capacidade 

germinativa nas sementes envelhecidas por 9 dias. Os tratamentos utilizados 

reduziram o estabelecimento das plântulas nas sementes envelhecidas (Figura 

17B). As sementes pré-tratadas com 3-AT e ASC não desenvolveram plântulas 

quando submetidas a envelhecimento acelerado, a partir de 6 dias e em todos 

os tempos, respectivamente. 
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Figura 3 - Efeito do osmopriming sem e com os tratamento ASC e 3-AT sobre a taxa de germinação (a), 
estabelecimento de plântulas (b) e desenvolvimento as 72h de semeadura (c) de sementes de girassol 
submetidas a envelhecimento acelerado por 3, 6 e 9 dias e não envelhecidas (0d). 
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O envelhecimento da semente causou um prejuízo no crescimento das 

plântulas, o que pode ser claramente evidenciado no desenvolvimento do 

sistema radicular, em todos os tratamentos (Tabela 4). O osmopriming 

promoveu um maior crescimento radicular tanto nas plântulas desenvolvidas a 

partir de sementes de girassol não envelhecidas, quanto nas envelhecidas 

artificialmente por 3 e 6 dias. Entretanto, quando realizado na presença do 3-

AT ou ASC, o crescimento radicular foi intensamente inibido nos tratamentos 

de 6 e 9 dias (Tabela  4).  

Tabela 4 - Comprimento (cm) da raiz, cotilédone e total de plântulas desenvolvidas a partir de 

sementes de girassol submetidas a envelhecimento acelerado por 0, 3, 6, e 9 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os tratamentos proporcionaram um aumento significativo no conteúdo 

de H2O2 tanto nas sementes envelhecidas quanto nas não envelhecidas, 

principalmente no tratamento osmopriming na ausência de 3-AT e ASC (Figura 

18A). Como pode ser evidenciado na Figura82b, o mesmo aconteceu após 72 

h de semeadura dessas sementes. Também foi observado que nas plântulas 

envelhecidas o pré-tratamento com 3-AT proporcionou um maior acúmulo de 

H2O2 que o osmopriming com ASC (Figura 18B). Adicionalmente, nas 

sementes quiescentes o tratamento com PEG de forma isolada induziu uma 

maior acumulação de H2O2. 

controle 0 d 3 d 6 d 9 d 

cotilédone 2,16 ± 0,11 1,30 ± 0,22 1,08 ± 0,20 1,04 ± 0,13 

raíz 4,13 ± 0,75 1,54 ± 0,19 0,73 ± 0,08 0,71 ± 0,23 

total 6,52 ± 0,88 3,51 ± 0,38 1,62 ± 0,19 1,52 ± 0,19 

H2O 0 d 3 d 6 d 9 d 

cotilédone 2,54 ± 0,18 1,97 ± 0,04 1,41 ± 0,20 1,17 ± 0,06 

raíz 9,64 ± 0,55 2,93 ± 0,15 3,62 ± 0,35 0,72 ± 0,05 

total 12,59 ± 0,64 5,01 ± 0,24 5,66 ± 0,55 1,77 ± 0,29 

3-AT 0 d 3 d 6 d 9 d 

cotilédone 2,54 ± 0,11 1,78 ± 0,12 - - 

raíz 6,09 ± 0,70 2,52 ± 0,39 - - 

total 8,23 ± 0,46 4,22 ± 0,69 - - 

ASC 0 d 3 d 6 d 9 d 

cotilédone 1,80 ± 0,12 - - - 

raíz 2,07 ± 0,39 - - - 

total 3,81 ± 0,33 - - - 
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Figura 4 - Efeito do osmopriming na ausência e na presença de ASC e 3-AT sobre o Conteúdo 
de H2O2 (a,b) e Peroxidação de Lipídios (c,d) em sementes de girassol submetidas a 
envelhecimento acelerado por 0, 3, 6 e 9 dias, no estado quiescente e as 72h de semeadura. 

 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e envelhecidas com mesmo tempo 

de desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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As sementes tratadas com 3-AT ou ASC apresentaram um menor 

conteúdo de lipídeos peroxidados que as sementes controles (Figura 18C). Já 

o tratamento com PEG, promoveu um aumento na peroxidação de lipídeos 

durante o envelhecimento acelerado. Após 72 h, o pré-tratamento com ASC 

apresentou os menores valores de TBARS (Figura 18D), independentemente 

do tempo de envelhecimento. Adicionalmente, o osmopriming com 3-AT 

também resultou na diminuição da peroxidação de lipídeos. Nas plantas 

submetidas ao osmopriming isolado, diferenças significativas neste parâmetro 

foram detectadas apenas nas envelhecidas por 9 dias (Figura 18d). 

A atividade da CAT nas sementes tratadas com 3-AT foi a menor entre 

todos os tratamentos, chegando a ser indetectável nas sementes envelhecidas 

artificialmente por 9 dias,  demonstrando que a metodologia do osmopriming foi 

eficiente para a entrada do 3-AT na semente (Figura 19A). Nos tempos de 6 e 

9 dias de envelhecimento, o osmopriming com água e, principalmente, com 

ASC promoveram uma maior atividade desta enzima (Figura 19A). A atividade 

da CAT nas plântulas de girassol provenientes de sementes não envelhecidas 

foi maior no grupo controle do que nos pré-tratamentos (Figura 19B). A inibição 

desta enzima pelo pré-tratamento com 3-AT foi intensificada após 72 h, 

enquanto a mesma foi intensamente estimulada pelo pré-tratamento com ASC 

(Figura 19B).  Por outro lado, de forma contrária a CAT, o osmopriming com 3-

AT estimulou a atividade de APX nas sementes quiescentes envelhecidas com 

exceção da 9d, enquanto o osmopriming com ASC propiciou a inibição da 

mesma (Figura 19C). Após 72 h de semeadura, esse estimulo pelo 3-AT e 

inibição pelo ASC na atividade da APX foram mantidos (Figura 19D). 

Adicionalmente, a atividade da APX nas plântulas submetidas a osmopriming 

com água se manteve similar aos controles, em todos os tempos de 

envelhecimento (Figura 19D). 
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Figura 5 - Efeito do osmopriming com água, ASC e 3-AT sobre a atividade enzimática da CAT 
(a,b) e Ascorbato Peroxidase (c,d) em sementes de girassol submetidas a envelhecimento 
acelerado por 0, 3, 6 e 9 dias, no seus estado quiescente e as 72h de semeadura. 

 

Legenda: (*) diferença significativa entre as plantas controle e envelhecidas com mesmo tempo 

de desenvolvimento no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Experimento 1: Envelhecimento versus Desenvolvimento 

O declínio funcional progressivo e irreversível de um organismo, 

aumentando a probabilidade da morte do mesmo, é denominado de 

envelhecimento (Sohal; Orr, 2012). Este processo ocorre naturalmente em 

todos os seres-vivos, porém sua velocidade varia de acordo com as 

características genéticas das espécies e dos próprios indivíduos, bem como 

pelas condições ambientais (Brutovská et al., 2013). Para sementes, o excesso 

de umidade e temperatura, são condições que aceleram o processo de 

envelhecimento, na maioria das espécies vegetais (Goel et al., 2003; Kibinza et 

al., 2006; Lehner et al., 2008; Demirkaya et al., 2010; Yao et al., 2012) 

A metodologia de envelhecimento acelerado utilizada neste estudo foi 

eficiente tanto para o girassol quanto para o cártamo, pois promoveu o retardo 

e a redução da germinação (Figuras 8a e 8b), o estabelecimento da plântula 

(Figuras 8c, 8d e 9), além da inibição do seu crescimento, principalmente na 

raiz (Tabelas 2 e 3). Esse efeito do envelhecimento sobre o crescimento deste 

órgão já foi observado em feijão (Spanò et al., 2007), milho (Sveinsdóttir et al., 

2009) e ervilha (Yao et al., 2012). O cártamo se mostrou mais susceptível ao 

envelhecimento do que o girassol, pois apresentou um declínio fisiológico maior 

em todos os tempos de envelhecimento acelerado testados, chegando a 

completa perda da capacidade germinativa aos 9 dias (Figuras 8a, 8b, 8c e 8d). 

A inibição do crescimento ocasionada por este processo, também foi melhor 

evidenciada no cártamo do que no girassol (Figura 9, Tabelas 2 e 3).  

Ao observar o conteúdo de água em relação ao tempo de 

desenvolvimento nas sementes não envelhecidas (Figura 10a e 10b), as três 

fases do processo de germinação descritas por Nonogaki, Bassel e Bewley 

(2010) foram percebidas. No entanto, nas sementes envelhecidas de girassol a 

fase I, caracterizada pela alta absorção de água, apresenta-se estendida 

(Figura 10a). Nas sementes envelhecidas de girassol ocorreu a protusão da 

radícula sem que as mesmas entrassem na fase III, na qual a absorção de 

água volta a aumentar. As sementes envelhecidas e não envelhecidas de 
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cártamo entraram na fase II às 24 h e apenas as submetidas a envelhecimento 

acelerado por 9 dias não chegaram a fase III (Figura  10b). Tais sementes não 

germinaram (Figura 8b), de forma que para o cártamo, a protusão da radícula 

deve estar associada à capacidade de retomar a absorção de água após a fase 

II. Nota-se também que o cártamo absorve água em uma velocidade maior que 

o girassol e que, diferentemente deste, suas plantas não envelhecidas 

apresentaram maior UR. Para ambas as espécies, as sementes envelhecidas 

tenderam a apresentar uma velocidade de absorção de água inferior às não 

envelhecidas. 

O prolongamento da fase I nas sementes envelhecidas de girassol 

pode estar ocorrendo para que a mesmas permaneçam mais tempo 

absorvendo água, visando compensar o déficit de absorção hídrica ocasionado 

pelo envelhecimento. A UR atinge níveis tão elevados, de forma que a protusão 

da radícula ocorre antes da planta chegar a fase III. As sementes envelhecidas 

de cártamo não estenderam sua fase I para compensar essa baixa velocidade 

de absorção de água e, provavelmente, por isso acabaram apresentando uma 

UR menor que os controles e mais prejuízos durante seu desenvolvimento, 

quando comparadas ao girassol. 

As 72 h houve uma maior produção de clorofila nas sementes não 

envelhecidas de girassol, demonstrando que essas se desenvolveram mais. 

Esse aumento provavelmente pode está relacionado ao início da transição 

funcional do metabolismo heterotrófico para fotoautotrófico, como observado 

por Torres et al. (2013). 

O conteúdo de H2O2 das sementes de cártamo, submetidas ou não ao 

processo de envelhecimento, foi muito maior que o das sementes de girassol 

em todos os estágios de desenvolvimento (Figuras 11a e 11b). O cártamo 

apresenta um ciclo de vida menor que o girassol e uma maior produção de 

H2O2, corroborando com a Teoria Oxidativa do Envelhecimento (Harman, 1956) 

e com os dados sistematizados por Shi e colaboradores (2010). Não houve 

diferenças intensas entre a peroxidação de lipídeos das sementes de girassol 

envelhecidas e não envelhecidas, e nas sementes de cártamo essa taxa foi 

maior nos controles (Figuras  11c e  11d). Essa maior peroxidação de lipídeos 



63 
 

nas amostras não envelhecidas também foi observada em aveia (Lehner et al., 

2008). Todavia, o inverso foi observado em Shorea robusta (Parkhey; Naithani; 

Keshavkant, 2012), uma planta nativa do Himalaia, e no algodão-do-México 

(Goel; Goel; Sheoran, 2003) demonstrando que as alterações na peroxidação 

de lipídeos decorrente do envelhecimento variam de acordo com a espécie. 

Observa-se nas Figuras 13c e  13d que a peroxidação de lipídeos parece estar 

relacionada com o conteúdo de carotenoides. Essa relação entre a peroxidação 

de lipídeos e produção de carotenoides durante o envelhecimento também já 

foi observada em tomates por Delaplace e colaboradores (2009). Os 

carotenoides constituem uma importante classe de moléculas antioxidantes 

lipossolúveis que atuam não somente no aparato fotossintético, como também 

na proteção das membranas (Gill; Tuteja 2010). Além de sequestrarem 

oxigênio singleto e outras EROs, alguns carotenoides também atuam sobre os 

radicais peroxilas (Krinsky, 1989). Estudos in vitro tem demonstrado a atuação 

dos carotenoides na conservação das membranas de lipossomos em diferentes 

situações desestabilizantes (Krinsky, 1989; Sowmy; Sachindra, 2012). Devido a 

esta propriedade sua aplicação comercial na conservação do óleo de girassol 

já foi proposta  por Kiokias, Dimakou e Oreopoulou (2009). 

A atividade da SOD nas sementes não envelhecidas e envelhecidas 

não foi significativamente diferente nos períodos iniciais de desenvolvimento, 

para ambas as espécies (Figura 11e e 11f), com exceção das sementes de 

girassol envelhecidas por 9 dias. Entretanto, a partir das 24 h de semeadura, a 

atividade da SOD tende a ser maior nas amostras não envelhecidas do que 

nas envelhecidas, chegando a ser nula nas sementes de cártamo submetidas a 

envelhecimento acelerado por 9 dias. Esse efeito prejudicial do envelhecimento 

sobre a atividade da SOD também foi observado em sementes de algodão 

(Goel et al., 2003). Lee  e colaboradores (2010) também demostraram a 

importância da SOD na manutenção da qualidade fisiológica das sementes, ao 

evidenciarem que a superexpressão desta enzima em  Nicotina tabacum 

tornava-a mais resistente à longos períodos de armazenamento. Resultados 

semelhantes foram observados no fungo Streptomyces peucetius (Kanth et al., 

2011) e na mosca Drosophila strain  (Spencer et al., 2003), ressaltando a 

importância da SOD na longevidade não só das plantas. 
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O conteúdo de carboidratos solúveis nas sementes de girassol é menor 

que no cártamo (Figuras 13a e  13b). Esse conteúdo decai ao longo do tempo 

de desenvolvimento, indicando o consumo das reservas glicídicas, porém esse 

decaimento ocorre de forma discreta no girassol, provavelmente devido a este 

fazer maior uso de suas reservas lipídicas durante a transição do metabolismo 

heterotrófico para fotoautotrófico (Figuras 13a). Adicionalmente, não houve 

uma relação direta entre o consumo de carboidratos e o envelhecimento nas 

sementes de girassol no estado quiescente, indicando que as reservas 

glicídicas não são a principal fonte de energia durante o armazenamento 

dessas sementes. Além disso, no estado quiescente, a expressão do mRNA da 

MLS (Figura 16a) aumentou em função do tempo de envelhecimento, 

evidenciando que no decorrer deste processo, as sementes de girassol 

consomem seus lipídios para manter seu metabolismo. Após 72 h (Figura 16c), 

a expressão da MLS não aumentou em relação ao controle somente nas 

envelhecidas por 9 dias, o que pode ter ocorrido devido á escassez ou menor 

disponibilidade das reservas lipídicas durante o processo germinativo, 

resultante de um elevado consumo para manutenção do metabolismo 

quiescente .  

Por outro lado, nota-se que a expressão da MLS foi baixa nas 

sementes de cártamo e ainda menor nas envelhecidas (Figura 16b), indicando 

uma menor mobilização dos lipídeos durante o metabolismo quiescente.  

Analisando esses dados podemos inferir que o cártamo prioriza o consumo de 

carboidratos durante o envelhecimento. O consumo acentuado de carboidratos 

no cártamo durante seu metabolismo quiescente o torna ainda mais atrativo 

para a produção de biodiesel, pois pode indicar uma menor mobilização e, 

consequentemente, maior conservação quantitativa de suas reservas lipídicas 

durante o seu envelhecimento natural. No entanto, posteriores análises 

qualitativas destes lipídeos, assim como sua estabilidade oxidativa fornecerão 

mais indícios para corroborar estes dados.  

A atividade da CAT foi significativamente maior nas sementes não 

envelhecidas do que nas envelhecidas, tanto no girassol quanto no cártamo, 

em todos os períodos de desenvolvimento (Figuras 12a e 12b). Kibinza e 

colaboradores (2011) já evidenciaram em sementes quiescentes de girassol 
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essa inibição da atividade da CAT decorrente do envelhecimento. Entretanto, 

ao nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo a demonstrar que essa 

inibição se mantem até o estágio da plântula, e que a mesma acontece 

também no cártamo.  Desta forma, considerando que a estimativa da atividade 

da CAT é de fácil execução, propomos que esta pode ser usada como um teste 

para verificar a viabilidade de lotes de sementes envelhecidas de cártamo e de 

girassol, bem como para a certificação da qualidade fisiológica das mesmas. 

No girassol, a maior fonte de energia para manutenção do metabolismo 

quiescente aparenta vir das reservas lipídicas, portanto a produção de H2O2 no 

peroxissomo em decorrência da β-oxidação é muito elevada, assim como a 

demanda da atividade da CAT (Figuras 12a), a qual se encontra nessa 

organela. Graham (2008) e Quettier; Eastmond (2009) já descreveram a 

importância da CAT durante a β-oxidação em plantas oleaginosas, embora com 

um enfoque apenas no processo germinativo.  

Diferentemente do observado no girassol, no cártamo foi evidenciado 

um consumo elevado de carboidratos no metabolismo quiescente. Tais 

moléculas, diferentemente dos lipídeos, são metabolizadas no citoplasma, o 

que pode ser uma justificativa para menor requisição da atividade da CAT 

(Figura 5b). Os dados de expressão da CAT também corroboram com esta 

hipótese, pois o girassol apresentou uma maior expressão relativa desta 

enzima que o cártamo no estado quiescente (Figuras 14a e 14b) e um contínuo 

aumento dessa expressão ao longo de seu desenvolvimento (Figuras 14a e  

14b). A expressão da CAT no estado quiescente de sementes de girassol 

envelhecidas foi maior do que nos controles, principalmente nas sementes 

submetidas a envelhecimento acelerado por 9 dias. Em ervilhas envelhecidas 

também foi observada uma maior expressão relativa da CAT (Yao et al. 2012), 

corroborando com os nossos resultados Provavelmente, este aumento na 

expressão do mRNA da CAT é uma forma de produzir mais enzima e 

compensar a inibição da sua atividade decorrente do envelhecimento.  Após 72 

h de semeadura, houve um elevado aumento na expressão da CAT, 

principalmente nas sementes envelhecidas, sugerindo que o girassol continua, 

ao longo de seu desenvolvimento, insistindo em tentar recuperar a atividade 

desta enzima inibida pelo envelhecimento. Entretanto, no cártamo a expressão 
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da CAT tendeu a ser menor nas sementes envelhecidas, evidenciando mais 

uma vez que para o cártamo o sistema antioxidante da CAT parece ser menos 

atuante que no girassol, nas condições testadas. 

Nas sementes de girassol o envelhecimento também inibiu 

parcialmente a atividade da APX durante todos os tempos de desenvolvimento, 

ressaltando a influência do envelhecimento sobre a atividade do sistema 

antioxidante (Figura 13b). Já a expressão da APX foi maior nas sementes 

envelhecidas do que nas não envelhecidas, sendo esse aumento inversamente 

proporcional ao tempo de envelhecimento (Figura 14b). Durante o estado 

quiescente e 0 h, as sementes envelhecidas de cártamo apresentaram um 

aumento na atividade da APX, provavelmente, um mecanismo complementar 

para regular o conteúdo intracelular de H2O2 na depleção do sistema da CAT 

pelo envelhecimento. Já foi observado em plântulas de cártamo que a atividade 

da APX aumenta quando a catalase é artificialmente inibida pelo tratamento 

com 3-AT (Torres et al., 2013), corroborando com os resultados aqui 

apresentados.  

Sendo assim, o processo de envelhecimento demonstrou estar 

intimamente relacionado à atuação do sistema antioxidante enzimático, pois 

alterou significativamente a atividade da SOD, e a atividade e expressão dos 

sistemas da APX e da CAT, tanto em girassol quanto em cártamo. A inibição 

da atividade da SOD em decorrência do envelhecimento se deu durante o 

desenvolvimento, em ambas as espécies. Entretanto, o envelhecimento inibiu 

continuamente a atividade da CAT no estado quiescente de girassol e cártamo.  

No girassol, a APX também foi inibida pelo envelhecimento desde o estado 

quiescente até o estado de plântulas, porém no estado quiescente, as 

sementes envelhecidas de cártamo, essa enzima foi mais requerida. Nossos 

resultados indicam que, no estado quiescente, o cártamo aparenta ser mais 

dependente do sistema antioxidante da APX e enquanto o girassol da CAT. A 

grande dependência do girassol pela atividade da CAT provocou um aumento 

na expressão do mRNA da mesma para recuperar a atividade desta enzima. 

No girassol, esse alto requerimento da atividade da CAT pode estar associado 

à elevada produção de H2O2 durante o catabolismo de lipídios. O consumo 

elevado de carboidratos e a baixa expressão de MLS no cártamo evidencia 
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que, provavelmente, os açucares são principal fonte de energia durante o 

metabolismo quiescente e nos estágios iniciais da germinação. Como o 

catabolismo dessas moléculas não ocorre no peroxissomo, a demanda pela 

atividade da CAT é menor (Figura 20).  
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Figura 20 - Respostas metabólicas das sementes de Girassol e Cártamo ao envelhecimento 
acelerado 
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Experimento 2: Osmopriming versus Envelhecimento 

A técnica de pré-tratamento ou priming facilita a transição do estado 

quiescente para o estado germinativo em muitas sementes ortodoxas (Chen 

and Arora 2012). O osmopriming provoca um estresse hídrico, pois apesar do 

umedecimento, o conteúdo de água não é suficiente para promover a protusão 

da radícula (Ventura et al., 2012).  

Os pré-tratamentos com osmopriming em água, 3-AT e ASC nas 

sementes não envelhecidas não alteraram a taxa de germinação (Figura 8a), 

nem de estabelecimento de plântulas (Figura 8b). Bailly e Benamar (2000) 

demonstraram que o priming não afeta a taxa de germinação das sementes de 

girassol, mas sim a velocidade desta, corroborando com os resultados 

encontrados. Durante o envelhecimento, os pré-tratamentos tiveram efeitos 

negativos sobre a taxa de germinação e estabelecimento das plântulas, com 

exceção do osmopriming em H2O, aos 6 dias de envelhecimento acelerado. Tal 

tratamento conservou essas taxas semelhantes as das sementes envelhecidas 

apenas por 3 dias, atenuando o declínio fisiológico decorrente do 

envelhecimento. Partindo da teoria de que o envelhecimento é causado pelo 

acúmulo de danos ocasionados por EROs ao longo da vida, o armazenamento 

de antioxidantes seria uma alternativa para retardar esse processo. Todavia, as 

sementes pré-tratadas com ASC, foram mais susceptíveis ao declínio 

fisiológico, não se desenvolvendo em plântulas, quando submetidas ao 

envelhecimento acelerado. Os efeitos do pré-tratamento pró-oxidante com 3-

AT, sobre a sanidade das sementes de girassol também foram negativos em 

todos os tempos de envelhecimento, chegando a completa perda da 

capacidade germinativa aos 9 dias. Acredita-se que produção de EROs anterior 

a germinação induza um estresse oxidativo necessário para desencadear a 

protusão da radícula (Bailly, 2004) e moléculas como o 3-AT e o ASC podem 

alterar esse perfil oxidativo. 

Nas plantas, as EROs apresentam um duplo papel: além de serem 

moléculas altamente reativas que causam danos oxidativos as células, elas 

também atuam como sinalizadores, principalmente o H2O2 (Bailly et al. 2008). 

Dentre os eventos nos quais o H2O2 atua como sinalizador, estão o 
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crescimento (Foreman, 2003), a formação de raízes adventícias  (Li et al., 

2009), a produção de hormônios (Barba-Espin et al. 2010), a aclimatação ao 

estresse hídrico (Jubany-Marí et al., 2009), a autofagia (Minibayeva et al., 

2012), etc. As cascatas oxidativas desencadeadas pelas EROs tanto levam ao 

acúmulo de danos oxidativos e consequente declínio fisiológico, quanto atuam 

como amplificadoras de sinais necessários ao desenvolvimento e/ou 

sobrevivência da planta. Portanto, para os vegetais, o desempenho fisiológico 

não está associado a uma baixa concentração intracelular de EROs, mas sim a 

manutenção de um status oxidativo controlado, também chamado de 

homeostase redox (Jubany-Marí et al., 2010). 

Podemos observar uma relação direta entre o crescimento (Tabela 6 e 

Figura 17c) e o conteúdo de H2O2 (Figura 18). Enquanto o osmopriming em 

H2O e 3-AT mantiveram o crescimento, principalmente radicular, e o conteúdo 

de H2O2, o pré-tratamento com ASC promoveu a inibição ou redução destes 

parâmetros. Foreman (2003) descobriu que a baixa produção de H2O2, 

causada pela inibição da enzima NADPH oxidase, diminui o crescimento das 

plantas, pois os canais de Ca2+ da membrana plasmática são dependentes da 

ativação por EROs e o fluxo Ca2+ influência vários processos relacionados ao 

crescimento. Nota-se que, mesmo com o pré-tratamento, ocorre uma 

diminuição do crescimento proporcional ao aumento do tempo de 

envelhecimento acelerado (Tabela 6 e Figura 17c), confirmando o declínio 

fisiológico das mesmas.  No estado quiescente e às 72 h de semeadura, a 

peroxidação de lipídeos foi intensificada pelo osmopriming em água e 

diminuída pelo pré-tratamento com ASC (Figuras 18c e 18d). 

Semelhantemente, as sementes submetidas ao osmopriming com água e ASC 

foram as que tiveram, respectivamente, a maior e a menor taxa de 

crescimento, mostrando que a peroxidação de lipídeos também está associada 

à proliferação celular. 

O osmopriming com água manteve a atividade da CAT das sementes 

envelhecidas semelhante a das não envelhecidas, tanto no estado quiescente 

quanto após 72 h de semeadura (Figura 19a e 19b). Todavia, esse tratamento 

só consegue recuperar o efeito do envelhecimento sobre a atividade da APX às 

72 h de semeadura (Figura 19d). Como relatado anteriormente em Lima 
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(2007), Silva (2012), e Torres et al. (2013), a atividade da CAT em vegetais é 

fortemente inibida pelo 3-AT. No presente estudo, verifica-se um efeito 

cumulativo da inibição por este composto e pelo próprio processo de 

envelhecimento, chegando a completa ausência da mesma aos 9 dias. 

Entretanto, o pré-tratamento com 3-AT provocou um aumento na atividade da 

APX, provavelmente em uma tentativa da célula em compensar a severa 

redução do sistema antioxidante da CAT. Nas sementes quiescentes de 

girassol, grande parte do H2O2 é formado no peroxissomo durante a β-

oxidação, sendo a CAT a principal enzima que atua na detoxificação desta 

ERO (Graham 2008). Como o 3-AT inibe a atividade da CAT, acredita-se que 

parte desse H2O2 extravasa o peroxissomo e vai para o citoplasma, onde pode 

ser catabolizado pelo sistema APX citosólica (Graham, 2008; Torres et al. 

2013). Esta ERO pode ultrapassar a bicamada lipídica de várias organelas, 

tanto diretamente ou por meio das aquaporinas, como proposto anteriormente 

por Davletova et al. (2005), Bienert et al. (2006) e Lima (2007). Silva (2012) 

observou em feijão caupi que a atividade da APX aumenta em função do 

conteúdo de H2O2 e que o tratamento com 3-AT, além de inibir a atividade da 

CAT estimula a atividade da APX, corroborando com os resultados aqui 

encontrados. O contrário ocorre nas sementes pré-tratadas com ASC. O pré-

tratamento com ASC estimulou a atividade da CAT e diminuiu a de atividade da 

APX. Apesar do H2O2 ser seu substrato, já foi demonstrado que a CAT sofre 

danos oxidativos pela exposição ao H2O2, sendo mais susceptível a essa 

oxidação que outras enzimas que não atuam sobre ele (Anand et al., 2009). O 

ASC pode estar protegendo a CAT dessa oxidação e aumentando assim sua 

processividade, de forma que a atividade da APX seja menos requerida. 

Adicionalmente, o ASC também pode também está reagindo de forma não 

enzimática com o H2O2 (Lima, 2007). A inibição da CAT pelo 3-AT é 

proporcional ao tempo de envelhecimento acelerado, enquanto o estimulo 

decorrente do osmopriming com ASC é inversamente proporcional ao 

envelhecimento, tanto nas sementes quiescentes quanto após 72 h de 

semeadura.  

A função da APX na manutenção da homeostase redox vai além da 

detoxificação do H2O2, pois sua atividade faz parte de vias metabólicas de 
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oxirredução, entre elas o sistema MDHR/APX. A MDHR regenera o ASC 

oxidado pela APX, utilizando-se dos elétrons do NAD(P)H + H+, fazendo não só 

a manutenção de substrato para a APX, quanto a regulação de NAD(P)+. 

Eastmond (2007) demonstrou que mutantes de Arabidopsis thaliana com o 

gene da MDHR nocauteado eram dependentes da suplementação com 

sacarose. Apesar de realizarem beta-oxidação, os mesmos não mobilizavam 

suas reservas lipídicas de forma eficiente. O pré-tratamento com ASC, pode ter 

aumentado a proporção ASC/MDH, diminuindo assim a atividade da MDHR e, 

consequentemente a disponibilidade de NAD+ para receber os elétrons 

oriundos da beta-oxidação, a qual tem sua velocidade diminuída. O 

envelhecimento, ao inibir as atividades da CAT e da APX, agrava ainda mais 

esse desbalanceamento do status redox. Dessa forma, o déficit na taxa de 

germinação, estabelecimento de plântula e crescimento (Figura 10) pode ser 

resultado desse desbalanceamento dentro do peroxissomo e consequente 

mobilização ineficiente das reservas lipídicas (Figura 21).  
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Figura 21 - Efeito do pré-tratamento com 3-AT e ASC em sementes de girassol artificialmente 
envelhecidas 
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6. SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

Nas sementes de cártamo e girassol o processo de envelhecimento 

acelerado está intimamente relacionado com o metabolismo antioxidante, como 

proposto pela Teoria Oxidativa do Envelhecimento. Entretanto, em plantas, as 

EROs apresentam um importante papel como sinalizadores em diferentes 

processos celulares, de forma que a depleção desses sistemas oxidativos 

também apresentaram efeitos fisiológicos deletérios. 

O método de envelhecimento acelerado utilizado no presente trabalho 

constitui-se em um eficiente modelo experimental, tanto para o cártamo quanto 

para o girassol, pois acarretou o declínio funcional das mesmas. Todavia, as 

sementes de cártamo se mostraram mais susceptíveis ao envelhecimento.  

Essa depleção fisiológica nas sementes decorrente do envelhecimento 

aparenta estar associada, principalmente, ao déficit na absorção de água 

durante a germinação e a inibição do crescimento da raiz.  

O processo de envelhecimento acarretou alterações na atividade e 

expressão gênica do sistema antioxidante da CAT e APX. O envelhecimento 

promoveu a depleção do sistema antioxidante da CAT em ambas as espécies e 

por isso propomos que a mensuração desta atividade pode ser utilizada para a 

identificação de lotes de sementes envelhecidas. Para compensar esta 

inibição, o girassol aumentou a expressão do mRNA desta enzima enquanto o 

cártamo estimulou a atividade da APX. Dessa forma, o girassol parece ser mais 

dependente da atividade da CAT, o que pode estar relacionado ao elevado 

consumo de suas reservas lipídicas, evidenciado pela atividade da MLS, e 

consequente produção de H2O2 no peroxissomo. 

O pré-tratamentos com 3-AT e, principalmente, ASC tornaram as 

sementes de girassol mais susceptíveis ao envelhecimento. Por tanto, a 

aplicação do ASC em sementes não deve ser utilizada como uma estratégia de 

prevenção ou melhoria dos sintomas do envelhecimento nesta espécie. 
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