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RESUMO 

Extratos de Ascophyllum nodosum no tratamento de sementes de milho e 
soja: avaliações fisiológicas e moleculares 

 
A obtenção de uma lavoura com população adequada de plantas depende 

da utilização de diferentes práticas agronômicas, estando o sucesso condicionado 
ao uso de sementes de boa qualidade. No entanto, a semeadura dificilmente é 
realizada em condições ideais o que resulta em problemas na emergência das 
plantas. Grande é a procura por alternativas que melhorem a germinação e o 
desenvolvimento inicial dos cultivos resultando em uniformidade de emergência, 
garantindo o estande e culminando em produção. O tratamento de sementes com 
agroquímicos fitossanitários é uma solução parcial no combate de agentes 
fitopatológicos e pragas, mas poucas são as soluções adotadas para melhorar o 
desenvolvimento vegetal inicial, que pode levar a desuniformidade e falhas no 
estande gerando prejuízos econômicos. Os extratos de algas já demonstraram em 
diversos estudos sua eficiência no desenvolvimento vegetal quando aplicados em 
plantas. Porém poucos são os estudos voltados para os efeitos dos extratos de 
algas na germinação e emergência. Assim, o intuito deste trabalho foi testar o 
extrato comercial de Ascophyllum nodosum, e diferentes fracionamentos do mesmo, 
no tratamento de sementes de soja e milho. Avaliou-se o efeito de diferentes doses 
no desenvolvimento das plântulas e as doses de melhor resposta foram utilizadas no 
tratamento de sementes de soja a fim de associar as respostas obtidas à expressão 
gênica de 9 genes relacionados ao processo germinativo em 24 e 48h de 
embebição. Sementes de soja tratadas com o extrato comercial resultaram em 
plântulas menos desenvolvidas o que pode estar relacionado ao alto teor de sais 
contidos no produto. O tratamento com as demais frações favoreceu o 
desenvolvimento das plântulas, principalmente o desenvolvimento radicular. 
Sementes de milho tratadas não apresentaram desenvolvimento tão satisfatório 
quanto as sementes de soja tratadas. A análise da expressão gênica relativa 
demonstrou que o tratamento com frações do extrato comercial é capaz de regular 
algumas vias do metabolismo hormonal, como a isopentenil transferase e a GA20 
oxidase 2, e do catabolismo de reservas, como a acil-CoA oxidase. Em condições 
ótimas, o tratamento de sementes de soja com frações do extrato comercial de A. 
nodosum favoreceu o desenvolvimento inicial das plântulas de soja, no entanto não 
ocasionou grandes alterações no desenvolvimento de milho. Este estudo 
demonstrou a possibilidade de utilização de frações do extrato de A. nodosum no 
favorecimento do desenvolvimento inicial de plântulas de soja. Maiores estudos são 
necessários quanto às respostas em campo e na atenuação de estresses para 
viabilizar seu uso como um bioestimulante em sementes. 
 
Palavras-chave: Vigor germinativo; Desenvolvimento; Bioestimulante 
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ABSTRACT 

Ascophyllum nodosum extracts on seed treatment of maize and soybean: 

physiological and molecular assessments 

 

To make a production field to achieve the suitable stand of plants someone 

depends on proper agronomic managements being the use of seeds of high quality 

one of the aspects to be taken into account. However, the sowing is rarely done 

under ideal conditions for the seeds germination, which leads to a considerable lack 

of uniformity of the stand. Researchers and farmers look for alternatives to improve 

the seeds germination as well as emergence and initial development of plants to 

achieve better stand uniformity, culminating in higher productivity. The seed 

treatment with fungicides and pesticides is a partial solution that control diseases and 

pests related to the seeds. However, very little attention is given to solutions to 

improve the initial development of plants that can result in poor stand and 

consequently lower economic yields. The A. nodosum extracts have shown through 

several studies their effectiveness in improving the plant development. However, 

those studies are not directed to the seeds germination and emergence of seedlings. 

Thus, this study was done to assess the A. nodosum extracts in different fractions on 

maize and soybean seeds treatment. Firstly, it was assessed the effect of different 

doses of A. nodosum extracts on the development of seedlings. The doses that 

showed better results were used for the soybean seed treatment aiming to associate 

the responses obtained to the expression of nine genes related to the germination 

process, at 24 and 48 hours of water uptake. Soybean seeds treated with the 

commercial extract of A. nodosum originated less developed seedlings. This effect 

can be due to the high content of salts present in the product. Treatments with the 

fractions of the product led to a better development of seedlings, mainly the radicular 

development. Maize seeds did not have the same performance as the soybean 

seeds. The relative gene expression analysis demonstrated that the treatment with 

fractions of commercial extract of A. nodosum is able to regulate some pathways of 

hormonal metabolism through enzymes as isopentenyl transferase and GA20 oxidase 

2, and the storage catabolism, as acyl-CoA oxidase. Under ideal conditions, seed 

treatment with fractions of commercial extract of A. nodosum has improved the initial 

development of soybean seedlings, however, none or small changes were observed 

for the development of maize seedlings. This study shows the possibility of use of A. 

nodosum extract to favor the initial development of soybean crop. Additional studies 

are required to assess effects on fields and stresses attenuation to enable the use of 

the seaweed extract as a seed biostimulant. 

 

Keywords: Germination vigor; Development; Biostimulant 
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1 INTRODUÇÃO 

A semente é um dos componentes essenciais nas produções agrícolas. 

Atualmente, o cultivo da maioria das plantas utilizadas na agricultura está baseado 

no plantio de sementes (ZECCHINELLI, 2009).  

No entanto, problemas de desuniformidade de emergência, decorrentes da 

sensibilidade das sementes e plântulas a fatores ambientais, tais como déficit hídrico 

ou ataque de patógenos e pragas durante o período que compreende a germinação 

e a emergência das plantas, têm impactado o estabelecimento dos cultivos 

resultando em plantas de tamanhos variados e falhas no estande. 

Nestas condições, o gerenciamento da lavoura é afetado. Práticas culturais 

são menos efetivas (aplicações de herbicidas, adubações de cobertura e aplicações 

de outros agroquímicos) em campos com plantas de diferentes estádios de 

desenvolvimento. Falhas de estande podem ocasionar ainda o subaproveitamento 

das áreas de cultivo, afetar a qualidade do produto colhido pela diferença de 

maturação das plantas, gerando assim prejuízos econômicos (BENNETT; FRITZ; 

CALLAN, 1992). Por causa desta alta vulnerabilidade às injúrias, doenças e 

estresses abióticos, a germinação é considerada a fase mais crítica do ciclo de vida 

da planta (RAJJOU et al., 2012). 

A germinação lenta ou esporádica geralmente resulta em plantas pequenas 

e em menor número, as quais estão mais vulneráveis às adversidades ambientais e 

aos estresses bióticos. O prolongamento do período de germinação e emergência 

pode ainda levar a deterioração das sementes e ao aumento da compactação do 

solo, o que pode resultar em um fraco estabelecimento do cultivo (ASHRAF; 

FOOLAD, 2005) 

Deste modo, o tratamento de sementes foi uma das técnicas desenvolvidas 

para proteger as sementes contra o ataque de patógenos e pragas durante o 

processo germinativo e o desenvolvimento inicial das plantas pela adição de 

agroquímicos fitossanitários às sementes no pré-plantio. 

O mercado de tratamento de sementes foi avaliado em 2014 em USD 4,82 

bilhões e com uma projeção de crescimento de 10,8% até 2020 (MARKETS AND 

MARKETS, 2015a) o que reitera a relevância da adoção da técnica. 

Apesar do tratamento de sementes com defensivos reduzir a ocorrência dos 

problemas fitossanitários, outros fatores (abióticos e intrínsecos) não são 

influenciados pelos mesmos produtos. Grande é a procura de alternativas que 
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minimizem a ação destes fatores e que melhorem a germinação de sementes. O uso 

da engenharia genética e de métodos tradicionais de melhoramento genético são os 

processos mais estudados com este objetivo, no entanto os métodos de obtenção 

de resultados são morosos e complexos, e a aceitação destes pela sociedade ainda 

se demonstra problemática. Logo, o estudo do metabolismo das plantas em 

diferentes condições de ambientes e o efeito de diferentes compostos que 

possibilitem atenuar os efeitos ambientais demonstram serem alternativas com 

melhor aceitação pela sociedade e geram conhecimento indispensável aos 

processos de melhoramento vegetal.  

Muitos estudos têm sido realizados com diferentes compostos orgânicos que 

apresentam estreita relação com a fisiologia das plantas e resultam em atenuação 

de estresses abióticos. O uso de compostos antioxidantes, compostos precursores e 

análogos de hormônios vegetais e de outras moléculas sinalizadoras que 

possibilitem alterações no metabolismo vegetal resultam em melhor vigor das 

plantas sob condições estressantes. 

De acordo com o relatório “Biological Seed Treatment Market - Global 

Trends & Forecast to 2019” (MARKETS AND MARKETS, 2015b) identificou-se que o 

mercado de produtos para o tratamento de sementes com a finalidade de melhorar o 

desenvolvimento inicial das plântulas está avaliado atualmente em $304,32 milhões 

de dólares (2014) e com previsão de crescimento alcançando $560,98 milhões de 

dólares até 2019, confirmando esta demanda. 

Atualmente, dentre os produtos orgânicos explorados na agricultura, os 

extratos comerciais de alga vêm se destacando no mercado. O extrato de A. 

nodosum é reconhecidamente um dos mais utilizados, via fertirrigação ou 

pulverizado em cultivos. Sua relevada importância é devida a sua complexa 

composição química que tem chamado a atenção dos pesquisadores. Sabe-se que 

este contém polifenóis e polissacarídeos complexos que são amplamente citados 

como responsáveis pela atenuação de estresses em plantas, assim como a 

presença de hormônios vegetais que são componentes benéficos ao 

desenvolvimento vegetal. 

Verificando-se a importância do desenvolvimento de novas técnicas e a 

crescente demanda por produtos biológicos no tratamento de sementes com 

capacidade de exercer efeito elicitor da germinação e crescimento inicial, o uso 
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ainda pouco explorado de extratos de alga no tratamento de sementes motivou a 

realização deste trabalho. 

Sob o pressuposto de um potencial efeito elicitor dos compostos presentes 

no extrato de A. nodosum sobre a germinação de sementes de soja e milho e no 

desenvolvimento inicial das plântulas, foram realizados experimentos com doses 

crescentes do extrato comercial integral, via tratamento de sementes. Realizaram-se 

ainda dois fracionamentos do mesmo a fim de se isolar compostos orgânicos 

promissores, que foram igualmente aplicados nas sementes, visando melhores 

resultados. 

Da mesma forma, as sementes de soja tratadas com as melhores doses 

resultantes dos experimentos anteriores, quando germinadas, foram avaliadas 

quanto à expressão gênica de genes relacionados ao metabolismo germinativo: 

relação hormonal e moléculas sinalizadoras.  

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo identificar os efeitos 

fisiológicos inerentes ao tratamento de sementes de soja e milho com diferentes 

frações do extrato comercial de Ascophyllum nodosum e mediante aos resultados 

alcançados, analisar a expressão de genes relacionados à germinação de sementes 

a fim de identificar possíveis alterações no perfil de mRNA capazes de explicar os 

resultados alcançados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A importância da semente na agricultura 

A semente é o ponto inicial para a produção da maioria das espécies de 

plantas cultivadas no mundo. Ela determina quando a planta entra no ecossistema 

natural ou agrícola e é a base para a produção dos cultivos (ZECCHINELLI, 2009; 

WEITBRECHT; MULLER; LEUBNER-METZGER, 2011). Entre eles estão os cereais, 

as oleaginosas, as olerícolas e as forragens que são vitais à segurança alimentar e 

nutricional da população mundial.  

A semente pode ser considerada ainda como o insumo primário com o qual 

todos os demais aportes, como capital, trabalho, irrigação, fertilizantes e defensivos 

se relacionam para obtenção da produtividade (GEORGE, 2011) 

Para o aumento da produção agrícola, é necessário obter uma germinação e 

emergência rápida e uniforme assim que as sementes são introduzidas no processo 

produtivo (RAJJOU et al., 2012). 

 

2.2 Metabolismo germinativo e da emergência 

De um ponto de vista agronômico, a germinação pode ser definida como a 

fase que se inicia a partir da semeadura à emergência da plântula. No entanto, do 

ponto de vista científico e biológico, este processo é dividido em duas fases 

distintas, sendo a germinação o processo que ocorre a partir da embebição da 

semente à protrusão da raiz primária e a emergência como o processo de 

estabelecimento da plântula que segue a partir da protrusão da raiz à saída da 

plântula na superfície do solo (WEITBRECHT; MULLER; LEUBNER-METZGER, 

2011; RAJJOU et al., 2012). 

Este período entre a semeadura e o estabelecimento da plântula é de 

considerável importância e exerce elevado impacto ao desenvolvimento das plantas, 

produtividade final dos cultivos e qualidade das sementes, após a colheita.  

O vigor da semente é definido agronomicamente pela AOSA (2002) como a 

propriedade da semente que determina o potencial para uma emergência rápida e 

uniforme e para o desenvolvimento da plântula sob diversas condições de ambiente. 

Sob o ponto de vista científico, o vigor germinativo, é definido pela habilidade do 

embrião, no interior da semente, de reativar sua atividade metabólica de modo 

sequencial e coordenada (RAJJOU et al., 2012). 
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Deste modo, através de uma rápida ativação metabólica, a semente teria 

potencial para uma rápida germinação e emergência, refletindo em um bom 

desenvolvimento da plântula. 

Germinação é um processo complexo no qual a semente madura embebida 

deve rapidamente reverter do programa de maturação na planta-matriz, o último 

realizado por ela anteriormente à dessecação e dormência, para um programa 

germinativo de desenvolvimento e preparo para o crescimento de uma nova planta 

(RAJJOU et al., 2012).  

Durante a embebição, as proteínas estocadas são utilizadas na reativação 

da atividade celular, seguida pela mobilização do mRNA armazenado. Alterações no 

teor de mRNA de diversos genes ocorrem entre 1 e 2 horas após o início do 

processo. Esta indução precoce de genes responsivos à embebição não é alterada 

pelo tratamento com cicloheximida (inibidor da síntese de proteínas eucariotas por 

interferência na translocação do tRNA e mRNA no ribossomo, consequentemente 

afetando a fase de alongação na tradução) o que indica a atividade mitocondrial, no 

entanto esta molécula é capaz de bloquear a germinação nos estádios mais tardios 

(protrusão da raiz) (RAJJOU et al., 2012).  

Deste modo, durante o processo germinativo, os transcritos devem ser 

sintetizados novamente para aumentar o vigor germinativo, principalmente aqueles 

que codificam enzimas e proteínas requeridas na síntese hormonal e na 

sensibilidade aos hormônios vegetais (RAJJOU et al., 2012). 

Kimura e Nambara (2010) relatam que a atividade de tradução de mRNA é 

baixa durante as 8 primeiras horas de embebição, reforçando o uso de proteínas 

previamente armazenadas durante a formação da semente e o metabolismo 

mitocondrial. A atividade de tradução de mRNA aumenta posteriormente a uma taxa 

dez vezes maior durante o período de 8 a 24h de embebição (RAJJOU et al., 2012) 

Concomitantemente à ativação do mecanismo gênico, grandes alterações 

são observadas no estado redox das proteínas na semente. Proteínas do 

endosperma e do embrião, que se encontram principalmente em sua forma oxidada 

(S-S) em sementes secas, são convertidas à forma reduzida (S-H) durante a 

embebição.  

A tiorredoxina, uma proteína redutora de ligações dissulfeto, tem grande 

atuação nesta conversão de estados redox. Quando reduzida enzimaticamente na 

presença de NADPH, a tiorredoxina facilita a mobilização de reservas pela redução 



19 

 

de proteínas de reserva, favorecendo a solubilidade e susceptibilidade destas à 

proteólise; pela redução e inativação de proteínas dissulfeto, que inibem amilases e 

proteases específicas, favorecendo a quebra de amido e proteínas armazenadas e 

pela ativação de enzimas funcionais da germinação (RAJJOU et al., 2012).  

Outra modificação oxidativa ocorre pela carbonilação de proteínas (adição 

de grupos carbonila como consequência de reações oxidativas) por espécies 

reativas de oxigênio (ROS) (RAJJOU et al., 2012). Um dos maiores responsáveis 

pela produção de ROS é o rápido aumento da respiração durante a germinação. 

Esta envolve a glicólise, a via oxidativa da pentose fosfato, o ciclo do ácido 

tricarboxílico e a fosforilação oxidativa. Nem a relativa importância destas vias 

metabólicos ou a contribuição de cada enzima na regulação destas vias como um 

todo é completamente compreendida. Porém, acredita-se que o aumento da 

atividade respiratória em sementes esteja relacionado ao aumento da atividade da 

via glicolítica (MUSCOLO; PANUCCIO; SIDARI, 2001).  

Várias proteínas carboniladas se acumulam durante o processo de 

embebição das sementes. Este processo foca enzimas específicas, fatores de 

tradução do RNA e chaperonas (RAJJOU et al., 2012). 

Aparentemente, mudanças específicas observadas nos padrões de 

carbonilação de proteínas são provavelmente necessárias no controle da produção 

de ROS ocasionada pela reativação da atividade metabólica nas sementes em 

processo germinativo. Da mesma forma, propõe-se que a carbonilação possa 

facilitar a mobilização de reservas proteicas durante o estabelecimento da plântula, 

presumidamente pela desestabilização de suas estruturas e promovendo a 

proteólise (RAJJOU et al., 2012)  

Além da carbonilação, a produção de ROS pode ser controlada pela ação de 

peroxidases, principalmente da catalase (CAT), que converte H2O2 em água e 

oxigênio, podendo ocorrer nas mitocôndrias, mas também nos peroxissomos e 

glioxissomos (BAILLY, 2004). 

A atividade de outras enzimas antioxidantes também aumentam durante a 

germinação de sementes e especialmente durante a protrusão da raiz (entre 24 e 

48h de embebição). Este aumento ocorre principalmente na região do eixo 

embrionário em comparação aos tecidos de reserva (CAKMAK; STRBAC; 

MARSCHNER, 1993).  
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Em sementes, ROS possuem ainda um papel importante na regulação da 

expressão gênica, enfraquecimento do endosperma, nos mecanismos relacionados 

à protrusão radicular, na mobilização de reservas da semente, na proteção contra 

patógenos e no mecanismo de morte celular programada (BAILLY, 2004; GOMES; 

GARCIA, 2013). Apresenta ainda a função de mensageiros, sinalizadores ou 

transmissores de estímulos ambientais durante a germinação de sementes 

(GOMES; GARCIA, 2013). 

A maior fonte da produção de ROS nas sementes em fase de hidratação 

durante a germinação, assim como da catálise, são atribuídas à atividade 

mitocondrial (NOCTOR; DE PAEPE; FOYER, 2007). A partir da reativação da 

respiração, que ocorre durante a hidratação da semente, a atividade das 

mitocôndrias podem levar ao extravasamento de elétrons e ao aumento da produção 

de ROS (GOMES; GARCIA, 2013).  

NADPH oxidases da membrana plasmática e peroxissomos são ainda outras 

possíveis fontes de ROS. Em plantas, ocorrem ainda as β-oxidações de ácidos 

graxos nos glioxissomos, que produzem ROS como resultado da atividade de 

enzimas como a glicolato oxidase (BAILLY, 2004). 

As ROS exercem o controle da germinação provavelmente em conjunto com 

o óxido nítrico (NO), na regulação do catabolismo de ABA e biossíntese de GA 

durante a embebição das sementes (LIU et al., 2010; RAJJOU et al., 2012). 

Evidências indicam que NO é produzido rapidamente na embebição e promove a 

germinação pela indução da expressão do gene ABA-8’hidroxilase (CYP707A2) e 

estimulando a produção de etileno. O papel de NO e outros compostos contendo 

nitrogênio como o nitrato, na quebra da dormência e estimulação da germinação já 

foi reportado em diferentes espécies (ARC et al., 2013). 

As ROS possuem ainda ação regulatória na expressão do fator de resposta 

a etileno (ERF1), um componente da via de sinalização da germinação de sementes 

de girassol (ORACZ et al., 2009). Em sementes dormentes de cevada, H2O2 

aumenta a expressão de genes relacionados a síntese de GA (GA20ox1) ao invés 

de reprimir a sinalização de ABA no embrião (BAHIN et al., 2011). Observou-se 

ainda que a indução da atividade de α-amilase pode ser regulada por ROS através 

do mecanismo de balanço GA/ABA em células da camada de aleurona de cevada 

(ISHIBASHI et al., 2012, 2013). 
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Schopfer et al. (2002) sugerem ainda que a atividade de auxinas na 

promoção do crescimento celular pode ser intermediada pela produção de ROS.  

Hormônios vegetais são fatores importantes na regulação da dormência e 

germinação de sementes (ISHIBASHI et al., 2013). A interação entre ABA, 

giberelinas, etileno, brassinosteroides, jasmonatos, ácido salicílico, auxinas e 

citocininas na regulação dos processos moleculares interconectados, controlam a 

quebra da dormência, formam uma rede de sinalização e interagem para o controle 

da germinação, particularmente em resposta às variações ambientais (KUCERA; 

COHN; LEUBNER-METZGER, 2005).  

Durante a maturação das sementes, o ácido abscísico (ABA) exerce um 

efeito inibitório aos mecanismos de germinação precoce da semente em 

desenvolvimento na planta-matriz, permitindo, que o processo de maturação seja 

realizado e as sementes possam ser formadas com as reservas apropriadas 

necessárias ao estabelecimento de uma planta vigorosa durante a germinação 

(RAJJOU et al., 2012) 

A importância do ácido abscísico na inibição da germinação foi demonstrado 

por Debeaujon e Koornneef (2000) em plantas de Arabidopsis thaliana deficientes 

em giberelina e ácido abscísico (mutante duplo ga1-3/aba1). Em condições 

favoráveis de temperatura e luminosidade estas sementes mutantes foram capazes 

de germinar sem adição de giberelina. 

Planes et al. (2015) sugere um mecanismo de controle não-transcricional da 

inibição da germinação e do crescimento inicial da planta por ABA através da 

inibição da H+-ATPase presente na membrana plasmática, resultando no decréscimo 

do pH citoplasmático de 0,4 unidades e efluxo dos íons K+, Cl- e outros íons que 

resultam em perda de turgor celular, contribuindo com a inibição do crescimento.  

Complementarmente, o mecanismo transcricional baseado na indução e 

ativação de fatores de transcrição ABI5 promove a expressão de genes que 

codificam inibidores do ciclo celular e do metabolismo (PLANES et al., 2015). 

Assim sendo, durante a germinação, a semente deve estabelecer um 

catabolismo específico, reduzir sua sensibilidade e realizar a biossíntese de 

inibidores para reduzir os níveis de atividade de ABA (RAJJOU et al., 2012; ARC et 

al., 2013), sendo a germinação resultante do balanço de diversos compostos e 

fatores promotores e inibidores (DEBEAUJON; KOORNNEEF, 2000).  
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O catabolismo de ABA pode ser realizado por oxidação, ou conjugação com 

glicose. A principal rota catabólica é através da 8’-hidroxilação pela subfamília 

CYP707A das monooxigenases P450 (ARC et al., 2013), que pode ser promovida 

por óxido nítrico, como mencionado acima. 

Apesar da ideia de que a razão ABA/GA regula a transição metabólica 

necessária para a germinação (RAJJOU et al., 2012; ARC et al., 2013), estudos do 

proteoma de sementes mutantes deficientes em GA (ga1) indicam uma maior 

implicação do GA apenas no final do processo germinativo, ocorrendo no estádio 

que coincide com a protrusão da raiz (FINCH-SAVAGE; LEUBNER-METZGER, 

2006; RAJJOU et al., 2012).  

Em sementes, existe o consenso de que GA facilita a germinação de 

sementes pelo enfraquecimento dos tecidos que exercem resistência mecânica à 

protrusão da raiz (GROOT; KARSSEN, 1987). Debeaujon e Koornneef (2000) 

demonstraram que o comportamento germinativo de embriões de sementes 

mutantes em GA (ga1) desprovidos da testa e da camada de aleurona, resulta em 

100% de germinação, em contraste, nenhuma das sementes intactas, ou seja com a 

testa e camada de aleurona, germinaram, demostrando a relação entre GA e os 

tecidos de recobrimento do embrião durante a germinação. 

Logo, GA, apesar de necessário e importante na germinação de sementes, 

não está diretamente envolvido em diversas vias metabólicas que se desenvolvem 

durante o processo germinativo, como a mobilização de reservas para a respiração 

e produção de energia ou a proteólise e formação de novas enzimas, limitando-se a 

repressão de genes relacionados à biossíntese de ABA, expansão celular 

necessária ao crescimento e protrusão da radícula e a expressão de amilases na 

camada de aleurona no final do processo germinativo (GROOT; KARSSEN, 1987; 

DEBEAUJON; KOORNNEEF, 2000; FINCH-SAVAGE; LEUBNER-METZGER, 2006; 

RAJJOU et al., 2012). 

De forma complementar ao GA, o etileno regula a germinação de sementes 

pela promoção do enfraquecimento e ruptura dos tecidos que envolvem o embrião e 

revestem a radícula e pela redução da ação inibitória de ABA, sem alterar os níveis 

deste na semente durante o processo (LINKIES et al., 2009; LINKIES; LEUBNER-

METZGER, 2012; RAJJOU et al., 2012; ARC et al., 2013).  

A produção de etileno nas sementes ocorre logo no início da germinação e é 

ocasionada pela produção de ROS que ativa a enzima ácido 1-carboxílico-1-
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aminociclopropano oxidase (ACC oxidase), responsável por converter ACC em 

etileno (BAILLY, 2004; ISHIBASHI et al., 2013). 

Outro grupo hormonal com capacidade de reverter a inibição da germinação 

mediada por ABA são as citocininas. Estas podem estimular a produção de etileno 

em plântulas e alguns dos efeitos morfológicos relacionados às citocininas ocorrem 

por intermédio do etileno (LIEBERMAN, 1979). Apesar do etileno intermediar a ação 

da citocinina na inibição do crescimento radicular e do alongamento do hipocótilo em 

Arabidopsis, nem todos os efeitos das citocininas são explicados pelo etileno 

(CARY; LIU; HOWEL, 1995). 

Subbiah e Reddy (2010) demonstraram que a adição de benziladenina (BA) 

a mutantes de etileno (ein2) assim como as tratadas com AgNO3 (inibidor da ação 

do etileno) pode reverter a ação inibitória de ABA. Por consequência, as plântulas 

tratadas demonstraram expansão dos cotilédones, esverdecimento, produção de 

novas folhas e alongamento radicular, enquanto que os tratamentos sem BA 

demonstraram baixa porcentagem de germinação e desenvolvimento da plântula. 

As citocininas são ainda capazes de regular positivamente genes de vias 

metabólicas de transmetilação do DNA, como por exemplo da enzima S-adenosil-

homocisteina hidrolase (SAHH) que interfere na sinalização da citocinina levando à 

alteração no balanço ABA/GA (LI et al., 2008; RAJJOU et al., 2012). Da mesma 

forma, mudanças nos níveis endógenos de citocinina pelo uso de transgênicos 

(sahh1-1) resultaram em alterações no status de metilações sugerindo que as 

citocininas promovem a metilação do DNA envolvida na germinação (LI et al., 2008). 

Outros hormônios também são citados atuando no processo germinativo, 

como os jasmonatos que podem atuar como inibidores da germinação (LINKIES; 

LEUBNER-METZGER, 2012) e os ácidos salicílicos que atuam na inibição da 

produção de α-amilase pela camada de aleurona (XIE et al., 2007). 

Além dos hormônios vegetais, o metabolismo de alguns aminoácidos estão 

diretamente relacionados ao metabolismo germinativo. Dentre os aminoácidos 

essenciais sintetizados pelas plantas, a metionina é fundamental, pois esta funciona 

não apenas como elemento na produção proteica mas também é precursora de S-

adenosil-metionina (doadora universal de grupos metil), de poliaminas, do etileno e 

da vitamina biotina (RAJJOU et al., 2012). 

Existem diversos indícios da importância da biossíntese e reciclagem de 

metionina no controle da germinação. A aplicação de DL-propargilglicina, um inibidor 
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específico da síntese de metionina, atrasa a germinação de sementes e bloqueia o 

crescimento de plântulas de Arabidopsis (RAJJOU et al., 2012). 

Para Rajjou et al. (2012), existem fortes evidências que suportam a interação 

entre etileno, ABA, citocinina e a sinalização por ROS no controle da germinação e 

no desenvolvimento inicial da plântula, sendo que o ciclo da metionina atua em 

conjunto no controle da atividade metabólica durante a germinação e 

estabelecimento da plântula. 

Enzimas como as amilases, proteases e em alguns casos, as lipases, são de 

grande importância no crescimento inicial e desenvolvimento do embrião e 

principalmente da plântula até a germinação. Qualquer incremento na atividade 

destas enzimas pode resultar em um crescimento inicial vigoroso e em um bom 

estabelecimento do cultivo (ASHRAF; FOOLAD, 2005). 

 

2.3 Tratamento de sementes 

O tratamento de sementes é uma técnica aplicada em diversas culturas para 

uma variedade de objetivos, sendo a principal utilização como uma forma de 

garantia e proteção de sementes, de baixo custo, contra o ataque de patógenos 

durante a germinação e consequentemente, garantia de estabelecimento do cultivo. 

Deste modo, o tratamento de sementes tem chamado atenção como uma forma de 

agregar valor à sementes e melhorar o crescimento das plantas e a produtividade 

das culturas (TAYLOR; HARMAN, 1990; BENNETT; FRITZ; CALLAN, 1992).  

De modo geral, o tratamento de sementes é a aplicação de processos e 

substâncias que preservam ou aperfeiçoam o desempenho das sementes, 

permitindo a máxima expressão de seu potencial genético quando cultivadas. Dentre 

os produtos geralmente aplicados se incluem os defensivos agrícolas (fungicidas, 

inseticidas e nematicidas), os produtos biológicos (Trichoderma, Bacillus) e 

inoculantes (Rhizobium fixadoras de nitrogênio), os bioestimulantes (reguladores 

vegetais), os micronutrientes (Cu, Zn, Mo), etc. Além do tratamento químico e 

biológico, o tratamento de sementes pode ser realizado através da submissão das 

sementes a processos físicos (termoterapia), bioquímicos (fermentações 

controladas) ou fisiológicos (priming) (MENTEN; MORAES, 2010) 



25 

 

Os principais métodos de tratamento químico realizados em sementes no 

pré-plantio são: o recobrimento de sementes (“seed coating”) e a peletização (“seed 

pelleting”) (TAYLOR; HARMAN, 1990). 

O recobrimento de sementes, em uma definição geral, consiste na adição de 

produtos sobre a superfície da semente. No entanto, diferentemente da peletização, 

esta adição não causa alteração no tamanho ou forma da semente. Os produtos 

utilizados podem estar no estado sólido (pó), porém os mais comumente 

empregados são líquidos, em seu estado puro ou pela dissolução dos mesmos em 

polímeros com a função de espalhar e aderir o produto sobre a superfície da 

semente (TAYLOR; HARMAN, 1990).  

Apesar da utilização de inseticidas e fungicidas, outros produtos também 

podem ser acrescidos como nutrientes, reguladores vegetais, osmorreguladores, 

etc. (BENNETT; FRITZ; CALLAN, 1992). 

Os produtos utilizados no tratamento de sementes podem ainda ser 

classificados em duas categorias primárias: aqueles que aliviam o estresse 

associado com as condições bióticas do solo; e aqueles que atuam diretamente na 

fisiologia da semente levando a melhorias no desenvolvimento da plântula 

(TAYLOR; HARMAN, 1990). 

Dentro da primeira categoria podemos citar o uso de produtos fungicidas, 

inseticidas e nematicidas que são os mais comumente aplicados. Já na segunda 

categoria, encontramos os bioestimulantes, inoculantes, as técnicas de 

condicionomento fisiológico, etc. 

Apesar da distinção dos produtos em duas categorias, a interação entre os 

produtos de ambas é de elevada importância, uma vez que o uso de agroquímicos 

fitossanitários em tratamento de sementes é uma prática importante e consolidada 

na maioria das culturas e os demais produtos adicionados ou técnicas utilizadas 

devem complementar a tecnologia (BENNETT; FRITZ; CALLAN, 1992). 

Dentre os produtos mais estudados na aplicação em sementes com fins de 

promoção da germinação e desenvolvimento da plântula, os reguladores vegetais 

(análogos sintéticos de hormônios vegetais) têm demonstrado ser promissores em 

diversos cultivos (WANG; FAUST, 1986; CARPENTER; CORNELL, 1992). Em 

concentrações ótimas, resultaram em melhoras efetivas na germinação, assim como 

no crescimento e produtividade de diversas culturas sob condições normais e de 

estresse (ASHRAF; FOOLAD, 2005).  
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Os reguladores vegetais também são utilizados no condicionamento 

fisiológico de sementes. Dentre eles se encontram as auxinas (IAA, IBA, NAA), 

giberelinas (GA), citocininas, ácido abscísico, poliaminas, etileno, brassinolídeo, 

ácido salicílico e ácido ascórbico (ASHRAF; FOOLAD, 2005). Alguns 

osmoprotetores, como a glicina-betaína, também têm sido adicionados junto aos 

reguladores vegetais para proteção das células contra o estresse osmótico 

(CAMPBELL; NAIDU; WILSON, 1999). 

Ainda, para melhorar o desempenho de lotes de sementes comerciais, as 

indústrias praticam ainda tratamentos conhecidos como condicionamento fisiológico 

ou “priming”. O priming consiste na embebição controlada das sementes seguida de 

uma nova desidratação ao conteúdo inicial de água, permitindo assim sua 

estocagem. Este tratamento permite a ativação dos estádios iniciais da germinação 

sem que haja a protrusão da raiz, de modo que as sementes tratadas anteriormente 

possuem um avanço no tempo de germinação quando comparadas às sementes 

que não foram submetidas ao tratamento (RAJJOU et al., 2012) 

 

2.4 Extratos de algas em cultivos 

Em torno de 25 milhões de toneladas de algas são coletadas (FAO, 2014), 

sendo que menos de 1% da totalidade do valor arrecadado pelas indústrias de algas 

é proveniente de produtos destinados ao mercado agrícola como fertilizantes e 

bioestimulantes vegetais (CRAIGIE, 2011). 

Sharma et al. (2014) em revisão sobre os bioestimulantes derivados de 

macroalgas relatam uma infinidade de estudos realizados com extratos de algas 

comerciais e experimentais de espécies como Ascophyllum nodosum, Ecklonia 

maxima, Durvillaea potatorum, Ulva lactuca, Kappaphycus alvarezii, Cystoseira 

barbata, Sargassum wightii, Caulerpa chemnitzia, Sargassum myriocystum, 

Stoechospermum marginatum, Laminaria hyperborea e Fucus evanescens. 

Dentre os efeitos positivos inerentes à aplicação de extratos de algas em 

cultivos podem ser citados: o aumento do sistema radicular, melhoria na germinação 

de sementes e estabelecimento das plântulas, melhoria na mobilização, absorção e 

particionamento de nutrientes, melhoria no enraizamento, crescimento, florescimento 

de plantas, aumento de produtividade, aumento no conteúdo de clorofila foliar, entre 



27 

 

outros, além de conferir tolerância a estresses bióticos e abióticos (SHARMA et al., 

2014). 

Em sementes de diferentes espécies de plantas cultivadas, o tratamento 

com extrato de alga tem demonstrado, além do incremento da porcentagem de 

germinação, o aumento da atividade respiratória (RAYORATH et al., 2008a). Apesar 

dos benefícios relatados na germinação de sementes tratadas com extratos de algas 

(MOLLER; SMITH, 1999; RAYORATH et al., 2008a), alguns relatos de inibição da 

germinação também foram observados, indicando a necessidade de cautela e mais 

estudos no uso de extratos de algas em sementes (SIVRITEPE; SIVRITEPE, 2008). 

O mecanismo preciso pelo qual os extratos de algas agem no crescimento e 

vigor das plantas ainda não foi completamente elucidado, mas muitos dos efeitos 

demonstrados pelo uso dos extratos são atribuídos a uma variedade de compostos 

constituintes das espécies de alga utilizadas (WALLY et al., 2013). Dentre eles já 

foram relatados macro e micronutrientes, análogos de hormônios vegetais, betaínas, 

compostos fenólicos, entre outros (KHAN et al., 2009). No entanto, mesmo na 

ausência de nutrientes, os extratos de algas têm demonstrado ser capazes de 

promover o crescimento vegetal. 

Apesar do modo de ação de alguns compostos dos extratos de algas já 

serem conhecidos, uma grande quantidade de outros compostos ainda não foi 

caracterizada e a sinergia ou a complementariedade entre os compostos aparenta 

ser a principal causa dos efeitos observados (WALLY et al., 2013). 

 

2.4.1.1 Análogos de hormônios vegetais 

Um grande número de respostas fisiológicas relatadas por diversos grupos 

de pesquisadores indica que o modo de ação dos extratos de algas está relacionado 

com a presença de análogos de hormônios vegetais em sua composição (SHARMA 

et al., 2014).  

Recentemente, diversos trabalhos têm sido publicados reportando a 

presença e regulação de hormônios vegetais e análogos em espécies de algas, tais 

como auxinas, citocininas, giberelinas, ABA, ácidos jasmônicos, etileno, 

brassinosteróides, assim como betaínas e poliaminas (TARAKHOVSKAYA; 

MASLOV; SHISHOVA, 2007; KISELEVA; TARACHOVSKAYA; SHISHOVA, 2012; 

STIRK et al., 2013, 2014).  
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A ocorrência de auxinas já foi detectada em espécies de algas pardas, 

verdes e vermelhas e em seus extratos (TARAKHOVSKAYA; MASLOV; SHISHOVA, 

2007). Em extrato de E. maxima foram identificadas as auxinas (e análogos): ácido 

indolilacético, ácido indol-3-carboxílico, N,N-dimetiltriptamina, indol-3-aldeído e N-

hidroxietilftalimida (STIRK et al., 2004). O ácido indolilacético (IAA) também foi 

identificado em várias outras espécies como Undaria pinnatifida (ABE; UCHIYAMA; 

SATO, 1972), Porphyra perforata (ZHANG; YAMANE; CHAPMAN, 1993), Caulerpa 

paspaloides (JACOBS; FALKENSTEIN; HAMILTON, 1985), Ascophyllum nodosum, 

Fucus serratus, Fucus vesiculosus, Laminaria hyperborea e Sargassum muticum 

(SHARMA et al., 2012) nas quais o IAA conjugado também é de comum ocorrência.  

Ainda, alguns grupos de pesquisa relataram respostas significativas ao 

enraizamento por tratamentos com extratos de algas pardas que foram atribuídas a 

já mencionada gama de compostos auxínicos (CROUCH; VAN STADEN, 1991; 

WALLY et al., 2013). 

Várias espécies dos três tipos de macroalgas, Chlorophyta, Rhodophyta e 

Phaeophyta, assim como seus extratos foram analisados quanto à presença de 

citocininas (STIRK et al., 2004), que foi constatada em diversas espécies como A. 

nodosum (KHAN et al., 2011), F. serratus (STIRK; VAN STADEN, 1997), E. maxima 

(STIRK et al., 2004), entre outras. 

Dentre os efeitos fisiológicos causados pelas citocininas podemos citar: a 

estimulação da divisão celular, estímulo à morfogênese (iniciação da parte aérea e 

desenvolvimento de gemas adventícias), estímulo ao crescimento de gemas laterais, 

estímulo à expansão foliar pelo aumento do volume celular, aumento da abertura 

estomática em algumas espécies, promoção da conversão de etioplastos em 

cloroplastos pela estimulação da síntese de clorofila. No entanto, as respostas 

podem variar de acordo com a espécie de planta e o tipo de citocinina (DAVIES, 

2010). 

A giberelina também é uma classe hormonal já detectada nos extratos de 

algas. Stirk et al. (2013) demonstraram a presença de 18 a 24 giberelinas em 

extratos de 24 espécies de microalgas e em E. maxima por HPLC (cromatografia 

líquida de alta performance). 

Tarakhovskaya, Maslov e Shishova (2007), em revisão sobre hormônios 

vegetais em algas, concluiu que macroalgas podem conter frações de compostos 

análogos às giberelina de plantas. Rayorath et al. (2008b) relataram ainda respostas 
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elicitoras consistentes com a atividade de giberelinas como a indução da atividade 

de α-amilase na promoção do alongamento caulinar. 

Apesar, da elevada gama de hormônios vegetais presentes nos extratos de 

algas, Wally et al. (2013) relataram que os níveis destes fitormônios nos extratos é 

insuficiente para causar efeitos significantes em plantas quando aplicados nas 

dosagens de alga recomendadas, sugerindo que os demais componentes dos 

extratos podem regular vias metabólicas endógenas das plantas promovendo a 

biossíntese hormonal. 

 

2.4.1.2 Compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos estão presentes em plantas e são metabólitos 

secundários que englobam compostos estruturalmente diversos provenientes das 

vias do chiquimato-fenilpropanoides-flavonoides. Quimicamente, são substâncias 

que possuem um anel aromático tendo um ou mais ligações com grupos hidroxila, 

incluindo derivados funcionais (ésteres, metil éteres, glicosideos, etc.) (LATTANZIO 

et al., 2006; HOLDT; KRAAN, 2011). 

Em plantas, os compostos fenólicos estão envolvidos nos pigmentos, no 

crescimento, reprodução, resistência à patógenos e insetos fitófagos (LATTANZIO et 

al., 2006). 

Diversas investigações demonstraram ainda a influência dos compostos 

fenólicos em processos fisiológicos como a expansão celular, permeabilidade das 

membranas, absorção de nutrientes e respiração (LEATHER; EINHELLIG, 1988).  

Alguns compostos fenólicos são encontrados ligados covalentemente à 

parede celular de plantas, outros são encontrados em ceras ou na superfície externa 

de órgãos das plantas (LATTANZIO et al., 2006). 

Existem ainda evidências do aumento da indução do metabolismo de 

compostos fenólicos em plantas em resposta a injúrias físicas, infecções ou 

estresses por metais pesados, irradiação UV, temperatura, etc. (LATTANZIO et al., 

2006; MICHALAK, 2006). 

Michalak (2006) relatou ainda que os compostos fenólicos são inativadores 

de ROS e atuam no sistema fenólicos-ascorbato-peroxidase. 

As algas pardas ou Phaeophyceae possuem altos níveis de compostos 

fenólicos como os florotaninos (oligômeros ou polímeros de floroglucinol) quando 
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comparadas às algas vermelhas e verdes (AUDIBERT et al., 2010; HOLDT; KRAAN, 

2011). 

Estudos com a aplicação de extratos de algas pardas em cultivos têm 

demonstrado aumento no teor de polifenóis nas plantas. Lola-Luz, Hennequart e 

Gaffney (2013) demonstraram que a aplicação de três extratos comerciais de A. 

nodosum em plantas de couve-repolho ‘Caraflex’ aumentou de 1,3 a 2 vezes o teor 

de polifenóis nas plantas em comparação ao controle. Igualmente, plantas de 

espinafre tratadas com extrato de A. nodosum também demonstraram aumentos 

significativos no teor de compostos fenólicos totais e flavonoides (FAN et al., 2011). 

Apesar dos benefícios atribuídos aos compostos fenólicos em plantas, na 

germinação de sementes muitos dos compostos testados ocasionaram a inibição do 

processo germinativo. 

Muscolo, Panuccio e Sidari (2001) observaram que uma grande variedade 

de compostos fenólicos, inclusive alguns presentes no solo, foram capazes de inibir 

a germinação de sementes de Pinus laricio. Esta inibição foi relacionada a redução 

da atividade de enzimas pertencentes à via glicolítica e da via oxidativa da pentose 

fosfato. 

Em concentrações de 5x10-4 M, Ishikura, Kojima e Terrazawa (2001) relatam 

a inibição da germinação de 60 a 100% de sementes de bétula branca “shirakamba” 

(Betula platyphylla Sukatchev var. japonica Hara). 

 

2.4.1.3 Carboidratos complexos 

A maioria dos polissacarídeos que compõe os extratos de algas estão 

relacionados a parede celular das algas, de forma estrutural como os alginatos, ou 

os carboidratos de reserva como a laminarina e o manitol, além das fucanas 

(SHARMA et al., 2014). Outros carboidratos também podem ser encontrados como 

as ulvanas, agaranas, carragenanas (VERA et al., 2011), entre outros. 

A aplicação em plantas de polissacarídeos, e carboidratos derivados destes, 

provenientes de macroalgas tem demonstrado ativar respostas de defesa e proteção 

contra patógenos. Vera et al. (2011), em revisão, relataram que alguns carboidratos 

têm a capacidade de se ligar a receptores localizados na membrana plasmática das 

células, levando a ativação de mecanismos de defesa das plantas contra patógenos. 

Estes mecanismos envolvem a ativação de vias metabólicas de sinalização 
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hormonal do ácido salicílico, ácido jasmônico e etileno. Segundo os autores, esta 

ativação envolve ainda a produção de ROS. 

 

2.4.2 Extrato de Ascophyllum nodosum 

As algas marrons (Phaeophyta), com 2000 espécies, estão entre as algas 

mais utilizadas na agricultura (KHAN et al., 2009; CRAIGIE, 2011), e dentre elas, a 

espécie Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis é a mais explorada. 

O extrato comercial de A. nodosum, resultante principalmente da hidrólise 

básica de algas coletadas geralmente da orla marinha do leste canadense e 

noroeste europeu (UGARTE; CRAIGIE; CRITCHLEY, 2010) tem sido amplamente 

utilizado na agricultura, empregado de forma pulverizada ou via fertirrigação, em 

cultivos de alta importância (KHAN et al., 2009). Cerca de 30 mil toneladas de A. 

nodosum são destinadas à produtos agrícolas por ano (CRAIGIE, 2011). 

Apesar de possuir uma complexa composição química, sabe-se que contém 

polifenóis e polissacarídeos complexos que são amplamente citados como 

responsáveis por seus efeitos antioxidante e antiestressante em plantas, assim 

como a presença de hormônios vegetais que são componentes benéficos ao 

desenvolvimento vegetal. 

Dentre os compostos naturais biologicamente ativos do extrato de 

Ascophyllum nodosum estão os análogos aos hormônios vegetais: auxina, 

citocinina, giberelina e ácido abscísico. Estudos indicaram ainda a presença de 

polifenóis, betaínas, polissacarídeos, ácidos graxos, esteroides e poliaminas, além 

de macro e micronutrientes, compondo os ingredientes ativos nos extratos da alga 

(CRAIGIE, 2010; SANGHA et al., 2010).  

A presença de diversos tipos de auxinas em extratos de A. nodosum já foi 

confirmada por cromatografia a gás e espectrometria de massa (ABE; UCHIYAMA; 

SATO, 1972; KINGMAN; MOORE, 1982). 

Em bioensaio utilizando A. thaliana com a construção ARR5::GUS 

comprovou-se uma maior atividade de citocininas em tecidos tratados com extrato 

de A. nodosum em relação ao controle (KHAN et al., 2011) 

Khan (1969) observou ainda que as citocininas são eficientes em reverter a 

inibição da síntese da α-amilase exercida pelo ácido abscísico em sementes, 

enquanto Rayorath et al. (2008b) sugerem que os componentes do extrato de A. 
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nodosum induzem a atividade da α-amilase e são capazes de promover a 

germinação de sementes mutantes de cevada deficientes em giberelina.  

Quanto à atividade elicitora dos polissacarídeos de A. nodosum, Patier et al. 

(1993) demonstraram o aumento da atividade de β-1,3-glucanase em suspensões 

celulares de Rubus fructus. 

Blunden et al. (1996a) relataram um acréscimo no conteúdo de clorofila de 

diferentes culturas, entre elas cevada, trigo e milho, tratadas com extrato de A. 

nodosum no solo. Este efeito foi relacionado, pelos autores, às betaínas presentes 

no extrato que reduziriam a fotodegradação da clorofila foliar ao invés de aumentar a 

síntese de clorofila. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Todos os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Pesquisa de 

Bio-Produtos Marinhos (Marine Bio-Products Research Laboratory) da Dalhousie 

University – Agricultural Campus (Truro, Canadá) sob a supervisão do Prof. Dr. 

Balakrishnan Prithiviraj e orientação do Prof. Dr. Paulo Roberto de Camargo e 

Castro. 

As dependências do Laboratório de Pesquisa de Bio-Produtos Marinhos e do 

Departamento de Ciências Ambientais, ao qual o laboratório pertence, possui 

instalações e equipamentos com ambientes de temperatura e fotoperíodo 

controlados, minimizando variações no ambiente experimental e possibilitando o 

delineamento inteiramente casualizado dos experimentos. 

 

3.1 Extratos de Ascophyllum nodosum 

Para realização do presente estudo utilizou-se o extrato de alga comercial de 

Ascophyllum nodosum (ANE) em sua forma bruta: seco; que foi gentilmente 

fornecido pela Acadian Seaplants Limited (Dartmouth, Canadá), sendo o mesmo 

utilizado no preparo das demais extrações realizadas, constituindo dois 

fracionamentos do extrato bruto. 

 

3.1.1 Preparo de ANE integral 

A solução estoque de ANE foi preparada no momento da instalação do 

experimento adicionando-se 1 g de extrato comercial desidratado, completando a 

solução para 100ml com água destilada e agitando até homogeneização da solução. 

 

3.1.2 Fração metanólica de ANE 

O primeiro fracionamento de ANE foi realizado pela adição de 300 mL de 

metanol (100%) em 100 g de extrato comercial seco que permaneceu por 1 h sob 

agitação manual de 2 min a cada 15 min. 

O extrato metanólico (MeOH-ANE) resultante foi filtrado em papel de filtro e 

o solvente (metanol) foi separado da solução em evaporador rotativo à vácuo 

(Rotavapor). Os compostos solúveis em metanol foram recuperados em tubo de 

centrifuga (tipo Falcon) de 15 mL, após adição de 6 mL de metanol.  
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Uma vez observada a presença de cristais precipitados, não solúveis em 

metanol, o extrato foi centrifugado por 10 min à 8000 g e o sobrenadante recuperado 

com micropipeta, para frasco de vidro de 15 mL. O metanol contido no extrato foi 

novamente evaporado com o uso de concentrador de amostras por injeção de 

nitrogênio, resultando em um extrato de consistência viscosa que foi pesado e 

conservado a -20°C até o momento da utilização. 

 

3.1.3 Fração metanólica de ANE com baixo teor de polifenóis 

O segundo fracionamento de ANE teve como objetivo a redução do teor de 

polifenóis e utilizou como base o extrato resultante do fracionamento com metanol. 

Duas metodologias para a redução dos compostos fenólicos foram testadas. A 

primeira foi utilizando polivinilpirrolidona (PVP) (GRAY, 1978) e o segundo método 

de extração foi utilizando colunas contendo poliamida-6 para a retenção de 

compostos fenólicos (COLLINS et al., 1998), ambos com capacidade de complexar 

moléculas polares (GRAY, 1978; CHARLET; MATHOT; DEVAUX, 2011). 

A complexação dos compostos fenólicos com o uso de PVP foi realizada no 

momento da instalação do experimento e constituiu da adição de água deionizada e 

8% (m/m) de PVP ao MeOH-ANE desidratado, descrito anteriormente. 

A purificação do extrato com o uso de poliamida-6 decorreu anteriormente a 

instalação dos experimentos. Adicionou-se 6 ml de água deionizada autoclavada ao 

MeOH-ANE desidratado produzido anteriormente, homogeneizando a solução sob 

agitação em vórtex. Colunas de polipropileno para SPE (Solid Phase Extraction) 

contendo 500 mg de poliamida 6 (Chromabond PA, Macherey-Nagel, Alemanha) 

foram utilizadas em aparato para SPE à vácuo, sendo as colunas lavadas 3 vezes, 

antes da adição do extrato, pela adição de 3 ml de água deionizada autoclavada à 

cada vez na coluna e descarte da mesma em frasco no interior do aparato.  

O MeOH-ANE foi adicionado na coluna e a passagem do extrato foi regulada 

para uma percolação lenta através da mesma. O extrato foi recuperado em frasco no 

interior do aparato e a operação foi repetida por 6 vezes, utilizando-se assim 6 

colunas por extrato. Após a extração nas colunas 1, 2, 3 e 6 foram retiradas 

alíquotas de 200 µl que foram conservadas a -20°C para posterior conferência da 

redução de compostos fenólicos totais. O extrato resultante da extração de 
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compostos fenólicos foi desidratado em liofilizador (Labconco FreeZone 6) e 

conservado a -20ºC até o momento da utilização. 

Para averiguar a efetiva redução do teor de compostos fenólicos utilizou-se o 

método de Folin-Ciocalteu modificado (MAGALHÃES et al., 2010). Os reagentes 

foram preparados no momento da análise e em uma placa de 96 células foram 

adicionados 20 µl de amostra e 100 µl de reagente Folin-Ciocalteu 0,2N (Sigma-

Aldrich, Canada) em cada célula da placa. Para a curva padrão, em substituição às 

amostras, utilizaram-se 5 concentrações de solução de pirogalol. Após 5 minutos 

adicionou-se 80 µl de solução de carbonato de sódio 7,5% (m/v). A placa foi mantida 

por 2 horas em temperatura ambiente na ausência de luz para desenvolvimento da 

coloração. Após incubação, realizou-se a leitura da absorbância em Leitor Multi-

Modo Cytation 3 (Biotek, EUA) com comprimento de onda de 760 nm. Os valores de 

compostos fenólicos totais foram calculados a partir das leituras da curva padrão de 

pirogalol. 

 

3.2 Obtenção de sementes  

Por serem cultivos de expressivo interesse econômico, selecionaram-se 

sementes de soja e milho como modelo agronômico para a realização deste 

trabalho. 

As sementes de milho híbrido (Zea mays ‘E53B12R’) e soja (Glycine max 

‘NSC JADEN RR2’) foram adquiridas de um único lote e foram utilizadas em todos 

os experimentos.  

Como discutido por Bennett, Fritz e Callan (1992), os produtos adicionados 

ou técnicas utilizadas no tratamento de sementes visando melhorias no 

desenvolvimento inicial devem complementar a prática já consolidada da adição de 

defensivos às sementes, deste modo, as sementes utilizadas, quando adquiridas, já 

apresentavam tratamento industrial com os defensivos Maxim® Quattro (fludioxonil + 

metalaxyl-M + azoxystrobin) e Cruiser 250 (thiamethoxam), para o milho e 

CruiserMaxx Vibrance (sedaxane + difenoconazole + mefenoxam + thiamethoxam), 

para a soja. 
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3.3 Estabelecimento dos tratamentos para os experimentos em papel de 

germinação e caixas de areia 

3.3.1 Definição dos tratamentos para o experimento de aplicação de extrato de A. 

nodosum comercial em sementes. 

O tratamento de sementes com extrato comercial de A. nodosum, assim 

como os demais fracionamentos utilizados, teve por objetivo verificar o 

desenvolvimento de plântulas provenientes de sementes de milho e soja tratadas 

com diferentes concentrações de extrato, e seus efeitos observados no momento da 

emergência das mesmas, caracterizando o final do experimento. 

Deste modo, estabeleceu-se uma amplitude de intervalo de doses no qual o 

efeito da aplicação do mesmo em plantas aparenta ser o mais adequado, com base 

em experimentos anteriores realizados neste laboratório com aplicações foliares e 

via irrigação de vasos. 

A partir de uma solução estoque de 10 g L-1 do extrato comercial seco em 

água destilada e autoclavada, foram preparadas soluções de 0,5 ml e concentrações 

de 0,0; 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0 mg L-1 através de diluições consecutivas, obtendo-se 

assim os tratamentos a serem aplicados às sementes. 

O preparo das soluções de tratamento foi realizado no momento de 

instalação dos experimentos em papel de germinação. 

 

3.3.2 Definição dos tratamentos para o experimento de aplicação da fração 

orgânica solúvel em metanol do extrato de A. nodosum no tratamento de 

sementes. 

O extrato proveniente da adição de metanol ao extrato comercial seco 

resultou em um composto de consistência viscosa contendo apenas os sólidos 

solúveis em metanol e que foi assim nomeado de extrato metanólico (MeOH ANE). 

Foram estabelecidas doses do MeOH ANE em amplitude de intervalos 

baseados em experimentos anteriores, realizados neste laboratório para aplicação 

em plantas e via meio de cultura. 

Diferentemente do experimento inicial, com extrato comercial, o preparo das 

caldas para o tratamento foi baseado na dose do extrato (em gramas) por massa de 

sementes, e no teste de recobrimento. 
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O teste de recobrimento de sementes consistiu na adição gradativa de 

volumes de 100 µl de solução de azul de metileno, preparada sem concentração 

específica com o intuito apenas de obtenção de uma solução de coloração visível, 

sobre uma amostra de sementes de massa conhecida e equivalente ao número de 

sementes necessário para montagem dos experimentos com uma margem de 15% a 

mais. A amostra foi agitada consecutivamente, no interior de um saco plástico 

transparente, após cada adição de solução até obtenção de coloração homogênea 

da superfície das sementes sem que houvesse formação de calda excedente no 

fundo do saco plástico. Assim, determinou-se o volume de calda a ser utilizado. 

Deste modo, a partir de uma solução estoque de 100 g L-1 de MeOH ANE 

em água destilada e autoclavada foram preparadas soluções de 0, 5, 10, 20 e 30 mg 

de extrato por 100g de semente através de diluições consecutivas, obtendo-se 

assim os tratamentos aplicados. 

 

3.3.3 Definição dos tratamentos para o experimento de aplicação da fração 

orgânica com redução do teor de compostos fenólicos do extrato de A. 

nodosum no tratamento de sementes. 

De acordo com Macías et al. (2003), compostos fenólicos podem ocasionar 

atraso e inibição da germinação. Tendo em vista que os compostos orgânicos 

extraídos do ANE contêm substâncias fenólicas (AUDIBERT et al., 2010), estes 

foram parcialmente removidos com o objetivo de maximizar o potencial dos demais 

compostos. 

Tendo como base o estabelecimento das concentrações de MeOH ANE, o 

estabelecimento das doses para o preparo das caldas de tratamento de sementes 

com os MeOH ANE com teor de compostos fenólicos reduzido teve como base as 

doses em relação à massa de sementes tratadas e o teste de recobrimento. 

 

3.3.3.1 Remoção de compostos fenólicos por PVP 

No preparo da solução estoque de 100 g L-1 de MeOH ANE foram 

primeiramente solubilizados 8% (da massa do extrato) de PVP na água destilada 

autoclavada. Em seguida, a solução de PVP foi adicionada ao extrato desidratado, 

constituindo a solução estoque utilizada para o preparo das caldas de tratamento 

das sementes. 
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Os tratamentos estabelecidos foram 0, PVP, 5, 10, 20 e 30 mg de extrato por 

100 gramas de sementes. O tratamento PVP contou apenas com a solução de PVP 

(8%) utilizada no preparo da solução estoque e diluída de forma a obter a mesma 

concentração de PVP da solução de 30 mg. O tratamento zero (0) não recebeu PVP, 

apenas água destilada autoclavada. 

 

3.3.3.2 Remoção de compostos fenólicos por poliamida 6 

O extrato resultante da filtragem por poliamida 6 foi dissolvido em água 

destilada autoclavada para produção de uma solução estoque de 100 g L-1 no 

momento de montagem dos experimentos em papel de germinação. 

Primeiramente as doses foram estabelecidas de acordo com os 

experimentos anteriores, sendo as mesmas: 0; 2,5; 5; 10; 20; 30 mg por 100 g de 

sementes. 

Consequentemente aos resultados obtidos com as sementes de soja 

tratadas, os experimentos em papel de germinação foram repetidos após o 

reestabelecimento e a ampliação do intervalo de doses para 0; 15; 30; 45; 60; 75 mg 

por 100 g de sementes. 

 

3.4 Tratamento de sementes 

O tratamento de sementes constituiu no recobrimento das mesmas com as 

soluções aquosas de concentração e composição respectivas aos tratamentos 

acima descritos. 

As sementes de soja e milho utilizadas nos diferentes experimentos foram 

contadas e selecionadas de forma a obter apenas sementes inteiras, sãs e sem 

danos aparentes, sendo em seguida obtida a massa das mesmas. 

Para determinar o volume necessário para o recobrimento das sementes, 

realizou-se o teste de recobrimento com massa de sementes equivalente ao número 

de sementes a ser utilizado nos experimentos com uma margem de 15% de 

sementes a mais, como descrito anteriormente.  

As soluções referentes a cada tratamento foram preparadas no momento da 

instalação dos experimentos, de acordo com o que foi descrito na seção anterior.  

Após separação das sementes a serem tratadas e preparo das soluções de 

tratamento, as mesmas foram acondicionadas em sacos plásticos com zíper de 
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fechamento (tipo ziploc) de tamanho pequeno. As soluções de seus respectivos 

tratamentos foram então pipetadas sobre as sementes. Os sacos plásticos foram 

inflados e fechados permitindo movimentação das sementes no seu interior e o 

conjunto foi cuidadosamente agitado permitindo o contato entre as sementes e a 

solução de tratamento até o recobrimento homogêneo da superfície das sementes 

sem ocasionar danos às mesmas. Os sacos plásticos permaneceram fechados por 

aproximadamente 5 min e foram em seguida abertos para possibilitar a secagem em 

temperatura ambiente por 12h durante o período noturno.  

Os tratamentos controle, correspondentes a dose zero, foram igualmente 

tratados com volume equivalente de água destilada autoclavada utilizada no preparo 

das diluições dos demais tratamentos. 

 

3.5 Montagem dos experimentos em papel de germinação 

Todos os extratos de A. nodosum utilizados neste trabalho foram submetidos 

a este procedimento visando observar o desenvolvimento das plântulas provenientes 

das sementes tratadas. 

Utilizaram-se folhas de papel de germinação de dimensões de 30,48 x 22,86 

cm (Seedburo Equipment Company, EUA). As folhas de papel de germinação foram 

contadas de modo a se obter número de folhas suficientes para posicionar uma folha 

sob as sementes e outra sobre as mesmas. Adicionou-se água destilada na 

proporção de 2,5 vezes a massa correspondente às folhas de papel de germinação 

e aguardou-se aproximadamente 5 min para a absorção da água adicionada. 

Em média, o plantio de milho e soja é realizado em profundidades que 

variam entre 3 a 7 cm (5 cm na média). Nestas condições, à temperatura de 25 ºC, a 

emergência das plântulas ocorre em média entre o sexto e sétimo dia após o início 

da germinação, sendo este período adotado para finalização do experimento. 

As folhas de papel umedecidas foram estendidas horizontalmente sobre uma 

superfície limpa e 10 sementes tratadas foram posicionadas equidistantemente uma 

das outras a 2,5 cm, por folha, a 5 cm da margem superior do papel. Uma segunda 

folha foi posicionada sobre as sementes e o conjunto foi enrolado. 

Os quatro rolos de cada tratamento foram unidos com um elástico e 

acondicionados em sacos plásticos com zíper de fechamento de tamanho grande, 

de forma a não ocorrer contaminações cruzadas de tratamentos, sendo os sacos 
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plásticos mantidos em incubadora de plantas (tipo BOD) na posição vertical por 7 

dias na ausência de luz à temperatura de 25ºC. 

Aos sete dias de instalação do experimento, os rolos de papel foram abertos 

e as plântulas foram posicionadas sobre o vidro do digitalizador (Epson Expression 

10000 XL) para obtenção de imagens com resolução de 400 dpi. 

Foram consideradas plântulas normais aquelas com sistema radicular 

saudável, parte aérea íntegra e com cotilédones (no caso da soja). Plântulas 

apresentando deficiências claras em uma ou mais destas estruturas foram 

consideradas anormais. Sementes que não apresentaram germinação foram 

consideradas com sementes mortas. Apenas foram utilizadas na avaliação plântulas 

normais, de acordo com Nakagawa (1999). 

 

3.5.1 Análise de imagens 

As imagens digitalizadas foram analisadas através do software ImageJ com 

auxílio do plugin SmartRoot (LOBET; PAGÈS; DRAYE, 2011). 

Foram avaliados o comprimento das plântulas, comprimento da raiz 

principal, comprimento da parte aérea, número de raízes secundárias (apenas em 

soja), comprimento médio das raízes secundárias (apenas em soja) e diâmetro 

médio radicular (raiz principal). 

 

3.6 Montagem do experimento em caixas de areia 

O seguinte experimento teve como objetivo avaliar a homogeneidade e 

velocidade de emergência das plântulas provenientes de sementes tratadas. Apenas 

os tratamentos em que as sementes foram tratadas com o extrato comercial e o 

extrato metanólico de A. nodosum utilizaram este procedimento. 

Em caixas plásticas de dimensões de 27 x 32 x 15 cm foi adicionado e 

nivelado um leito de 5 cm de espessura de areia fina e seca. Em cada caixa foram 

utilizadas 50 sementes por tratamento e de cada cultura.  

Em cada tratamento, as sementes foram posicionadas em 5 linhas sobre a 

areia nivelada de forma que estas ficassem equidistantes umas das outras.  

Outra camada de areia foi adicionada cuidadosamente sobre as sementes 

com o auxílio de uma peneira grossa e ao ser novamente nivelada, apresentava 2,5 

cm de espessura. 
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Paralelamente, em um funil forrado com papel-filtro umedecido, adicionou-se 

uma amostra de areia de 163,2 g (100 ml). Sobre a amostra de areia, adicionaram-

se volumes conhecidos de água vagarosamente até que a drenagem do excedente 

fosse possível de ser coletada pela saída do funil. Desta forma foi possível calcular a 

capacidade de retenção de água da areia utilizada pela fórmula:  

 

Quant. H2O retida = quant. H2O adicionada – quant. H2O recuperada 

 

Esse valor pode ser extrapolado para um volume maior de areia por regra de 

três simples. 

Com o auxílio de uma placa de petri voltada com a abertura para baixo e 

depositada sobre a areia das caixas plásticas, adicionou-se água vagarosamente 

sobre a placa de petri de modo a não perturbar o nivelamento da areia e a garantir a 

profundidade de plantio, sendo o volume adicionado equivalente a 70% da 

capacidade de retenção de água da areia. 

As caixas foram mantidas em câmaras de crescimento de plantas e 

ajustadas para temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 16h de luz por 8h de escuro. 

Devido à alta evaporação no interior da câmara de crescimento resultante do 

processo de manutenção da temperatura por injeção de ar aquecido, manteve-se 

ainda um becker de água no interior do equipamento a fim de monitorar a 

quantidade de água evaporada diariamente podendo-se adicionar mais água às 

caixas quando necessário. 

As caixas foram observadas diariamente e realizadas as contagens das 

emergências por linhas de 10 plantas resultando em 5 observações por tratamento e 

por espécie de planta. 

 

3.7 Análise estatística 

Os dados coletados foram submetidos à análise de regressão linear ou 

ANOVA e teste de comparação de médias de Tukey, com o auxílio do software 

estatístico Minitab. 
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3.8 Extração de RNA e avaliação da expressão gênica 

Para a realização dos ensaios moleculares, apenas as sementes de soja 

tratadas com os extratos MeOH ANE e MeOH ANE com teor reduzido de compostos 

fenólicos foram utilizadas. 

 

3.8.1 Escolha dos genes e desenho dos primers  

A escolha dos genes foi baseada na relação destes com enzimas 

pertencentes a vias metabólicas de produção hormonal, enzimas relacionadas à 

mobilização de reservas e uma enzima envolvida na atenuação de estresses 

oxidativos. 

De acordo com a revisão de RAJJOU et al. (2012) a via metabólica da 

metionina atua na regulação central dos processos metabólicos que ocorrem 

durante a germinação e que culminam no estabelecimento da plântula por ser 

precursora de S-Adenosil metionina, um doador universal de grupos metil. Diversos 

precursores de hormônios e compostos reguladores da germinação necessitam ser 

metilados para serem produzidos. Deste modo, o primeiro gene selecionado foi o 

que codifica a enzima metionina sintase (MetSyn) que converte a homocisteina em 

metionina. 

A formação do etileno tem como precursores a S-Adenosil metionina, 

proveniente da via da metionina, que deve ser transformado no ácido 1-

aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) para posteriormente ser convertido em 

etileno. A enzima que catalisa esta reação é a ACC sintase, logo, esta foi escolhida 

para este estudo. 

A importância das giberelina já foi igualmente relatada por diversos autores, 

e desta forma o gene que codifica as enzimas catalizadoras da produção de GA3 a 

partir de GA20 e de outras giberelinas, GA20 oxidase (1 e 2), foram selecionadas. 

A importância das citocininas na germinação, apesar de pouco conhecido o 

modo de ação destas, já foi discutido anteriormente, sendo selecionada para o 

estudo a enzima isopentenil transferase. 

Para o ABA, selecionou-se o gene ABI5, um fator de transcrição que 

participa na expressão de genes regulados por ABA durante o desenvolvimento das 

sementes e durante a fase vegetativa, agindo como mediador da repressão do 

crescimento sinalizada por ABA. 
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Genes que codificam outras enzimas com fundamental importância no 

processo germinativo também foram analisadas. Dentre elas a α-amilase, lipase 

(Acil-CoA oxidase) e catalase. 

Apesar do sequenciamento do genoma da soja já ter sido concluído, nem 

todos os genes já foram identificados ou confirmados dentro do genoma, de modo 

que muitos genes foram apenas previstos, por simulações computacionais, como 

sendo responsáveis pela codificação de certas enzimas pela similaridade que estes 

apresentam com o código genético de outras espécies onde o mesmo gene já foi 

identificado e confirmado.  

Deste modo, procurou-se obter sequencias de genes já confirmados, no 

entanto alguns genes selecionados só disponibilizavam informações de sequências 

genéticas ainda não confirmados o que dificultou a seleção. Para aumentar a 

confiança nas sequencias utilizadas, todos os acessos identificados foram 

verificados na base de dados do UNIPROT (http://www.uniprot.org/). 

O desenho dos primers (Tabela 1) foi realizado através do software online 

Primer-BLAST do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) que por sua 

vez foi concebido com base no software Primer3.  

Dentre os primers desenhados, procurou-se obter sequências que 

abrangessem a região entre dois exons e tamanho entre 18 e 25 bases. 
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Tabela 1 – Lista de genes analisados e seus respectivos primers 

Enzima Referência NCBI Primers Forward e Reverse 

Actina 3 NM_001254249 F: TTCCTTCATTCCGCAGCAAC 

R: TCCAGCAAAACCAGCCTTGA 

Metionina sintase NM_001248865.1 F: CCACCCAGATCCACACTCAC 

R: GGTGATAACATCGGCGTCCA 

ACC sintase 6a NM_001249929 F: GAGCAACTGGAGCACACGAA 

R: CGGTCAAAACCTGGATAATAAGGAA 

GA20 oxidase 1 NM_001251362 F: AATTTGGGAGGGTTTACCAGGA 

R: ACCAACTCCAAGACTCATTCCC 

GA20 oxidase 2 NM_001251373 F: GACTTCTTTGAGATTCCCCTGTCT 

R: TAAACCCTCCTGCCCGTGA 

Isopentenil transferase NM_001250430 F: CACTCCCCGTTCTCCATTCCT 

R: CCCTTCGTATCCCTTTGGTGTAA 

Fator de resposta a ABA 

tipo bZIP 5 (ABI5) 

XM_014765566 F: AGGGTGTTGGATGGTCCTGT 

R: GTGTATGCCTGTTTTCTTGCTC 

α-amilase  XM_003523032 F: CGTGGAAGAGTGGGGCAT 

R: TACGAGCAGGGGAGAGGAC 

Acil-CoA oxidase NM_001248635 F: ACAAGCATTTGGGTGATTTTCT 

R: GCATTAGGACGAACCTGTGA 

Catalase  NM_001250627 F: GCACAGGGATGAAGAGGTCAA 

R: AGGATACGAGGAGGAACGGG 

 

3.8.2 Tratamento e germinação das sementes para extração de RNA 

Para averiguar a expressão gênica de enzimas relacionadas às vias 

metabólicas hormonais e do metabolismo oxidativo, realizou-se o tratamento de 

sementes utilizando sementes tratadas apenas com água e com as doses de melhor 

efeito dos extratos metanólico (20 mg por 100 g de sementes) e metanólico com teor 

reduzido de polifenóis (30mg por 100 g de sementes). 

As sementes tratadas foram incubadas em placas de petri sobre folha dupla 

de papel de filtro umedecida com 12ml de água destilada e mantido na ausência de 

luz à 25°C. Três repetições de cada tratamento foram preparadas totalizando 9 

placas de petri. 

Amostras de 20 sementes por repetição foram coletadas aleatoriamente às 

24h e 48h de incubação sendo o tegumento que reveste as sementes retirado, e 

separado o eixo embrionário dos cotilédones. Os eixos embrionários foram 
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agrupados em envelopes de papel alumínio e congelados em nitrogênio líquido 

imediatamente após a separação dos cotilédones. Os envelopes foram em seguida 

mantidos a -80°C até o preparo das amostras. 

 

3.8.3 Preparo das amostras 

O preparo das amostras consistiu na adição de nitrogênio líquido em gral de 

porcelana autoclavado e maceração com pistilo até formação de um pó fino e 

homogêneo. As amostras pulverizadas foram coletadas em tubos de centrifuga livres 

de DNase/RNase de 2ml sendo preenchido apenas um terço do referido tubo com a 

amostra para extração de RNA. O restante da amostra foi armazenado em outro 

tubo de mesma especificação e mantido à -80°C. 

 

3.8.4 Preparo de reagente e extração de RNA das amostras 

Cem mililitros de reagente TRIzol foram preparados segundo Chomczynski e 

Sacchi (1987), com adaptações. Foram utilizados 40,66 g de cristais de fenol puro 

que foram aquecidos em banho-maria a aproximadamente 50°C até fusão. Ao fenol 

fundido foram acrescidos 26,67 mL de solução de tiocianato de guanidina 3 M, 20 

mL de solução de tiocianato de amônio 2 M, 3,33 ml de solução de acetato de sódio 

3 M e 5 ml de glicerol puro. Adicionou-se água DEPC (água destilada autoclavada 

tratada com 0,1% de dicarbonato de dietila) para completar para 100 ml de solução 

e conservou-se o TRIzol em vidro âmbar à 4°C até o momento do uso. As 

concentrações finais dos reagentes no TRIzol foram 38% de fenol fundido (v/v), 0,8 

M de tiocianato de guanidina, 0,4 M de tiocianato de amônio, 0,1 M de acetato de 

sódio e 5% de glicerol (v/v). Todos os reagentes utilizados no preparo do TRIzol 

foram preparados com água DEPC. 

A extração do RNA foi realizada segundo Chomczynski e Sacchi (1987), 

com adaptações. Consistiu na adição de 1 ml de TRIzol em cada amostra e agitação 

manual até toda a amostra entrar em contato com o reagente. 

Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 min à 4°C e 12.000 

rpm. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo de centrifuga de 1,5 ml e 

adicionou-se 200 µl de clorofórmio agitando-se manualmente em seguida. 

As amostras com clorofórmio foram incubadas por 3 min à temperatura 

ambiente e centrifugadas por 15 min a 4°C e 12.000rpm. 
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Depois de centrifugadas, as amostras se encontravam separadas em três 

fases. Retirou-se 500 µl da fase aquosa superficial transferindo-o para novo tubo de 

centrifuga e adicionou-se o mesmo volume de isopropanol. Agitaram-se as amostras 

e as mesmas foram mantidas por 20 min a -20°C em freezer. 

As amostras foram novamente centrifugadas por 10 min a 12.000 rpm e o 

sobrenadante foi descartado mantendo-se apenas o precipitado no fundo do tubo. O 

precipitado foi suspenso pela adição de 1 ml de etanol 75%, preparado com água 

DEPC, e agitados gentilmente por tapas de dedos, sendo centrifugado novamente 

por 5 min a 4°C e 7.500 rpm. O sobrenadante foi descartado e o excesso de etanol 

foi eliminado com micropipeta.  

Os tubos de centrifuga (eppendorfs) contendo as amostras foram 

posicionados sobre papel toalha com a abertura voltada para o papel por 15 min 

para eliminação do etanol envolvendo o precipitado. 

Adicionaram-se 100 µl de água DEPC às amostras e imediatamente 

alocaram-nas em gelo. Os tubos foram levemente agitados por 20 segundos apenas 

para diluição da amostra em água DEPC. 

Para obtenção de uma maior pureza, no protocolo adotado no laboratório 

adiciona-se 10 µl de solução de acetato de sódio 3M e 110 µl de etanol puro 

mantendo as amostras por 12 h à -20°C durante a noite. 

Às amostras são adicionadas mais 10 µl de acetato de sódio 3M e 110 µl de 

etanol puro, centrifugadas por 10 min, à 1°C, 12.000 rpm e conservadas em gelo. O 

sobrenadante é descartado e adiciona-se novamente 1 ml de etanol 75%. O 

precipitado é novamente suspenso e centrifugado por 5 min à 7500 rpm e 1°C. O 

sobrenadante é descartado e o excesso de etanol é removido com auxílio de 

micropipeta. 

As amostras permanecem novamente posicionadas sobre papel toalha por 

15 min para secagem e são adicionados 50 µl de água DEPC às amostras, sendo 

acondicionadas imediatamente em gelo. O pellet é então dissolvido permitindo-se 

assim análise da concentração e qualidade de RNA obtida em espectrofotômetro de 

análise de micro volumes utilizando 2 µl da solução (Nanodrop 2000). 

 



47 

 

3.8.5 Tratamento com DNase e construção de cDNA 

O volume de amostra contendo 2 µg de RNA foi calculado para cada 

amostra a partir dos dados obtidos das leituras espectrofotométricas e tratados com 

2 unidades de RQ1 DNase (Promega, Canadá), de acordo com as instruções do 

fabricante, para eliminar contaminações de DNA da amostra. O volume total da 

reação foi calculado para 10µl, utilizando água DEPC. O RNA resultante do 

tratamento com DNase foi convertido a cDNA utilizando o kit Applied Biosystems 

High Capacity cDNA Synthesis (Applied Biosystems, Canada), de acordo com o 

protocolo fornecido pelo fabricante. O programa de incubação utilizado foi de 25°C 

por 10 min, 37°C por 2 h e 85°C por 5 min. A concentração de trabalho do cDNA foi 

ajustada para 100ng/µl, e a partir deste, 3µl foram utilizados para o RT-PCR.  

 

3.8.6 Validação dos primers, gel de eletroforese e RT-qPCR 

A validação dos primers foi realizada utilizando o EconoTaq® PLUS GREEN 

Master Mix (Lucigen, Canadá) com os primers dos genes específicos e o primer do 

gene de actina como controle endógeno (Tabela 1) utilizando uma amostra controle 

com 48h de embebição, em termociclador MJ Mini ™ Thermal Cycler (Bio-Rad, 

Canadá). O aparelho de PCR foi programado para 94°C por 2 min, seguido de 30 

ciclos de 94 °C por 30 s, 55°C por 30 s, 72°C por 30 s, e uma extensão final de 72°C 

por 10 min. A qualidade da amplificação realizada através do PCR foi examinado 

através de eletroforese em gel de agarose 2% (p/v) utilizando tampão 1X TBE 

(Tris/Borato/EDTA), preparado a partir de 5X TBE (54 g de Tris/ 27,5 g Borato/ 20 ml 

de 0,5 M EDTA), sob corrente de 80 V por 45 min. Como marcador de massa 

molecular foi adicionado o GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder (ThermoFisher 

Scientific, Canadá). O gel foi fotografado no equipamento GelDoc™ XR+ com o 

auxílio do software do fabricante (Bio-Rad, Canadá). Os níveis relativos de 

transcrição foram determinados por RT-qPCR (Real–Time quantitative polymerase 

chain reaction), com o uso dos primers de genes específicos e do gene de actina 

como controle no termociclador StepOne™Plus Real-Time PCR system (Applied 

Biosystems, Canada), utilizando SYBR green (Applied Biosystems).  
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3.8.7 Análise dos dados 

Os dados brutos dos níveis de fluorescência obtidos diretamente do software 

do equipamento de Real-time PCR foram submetidos ao software LinRegPCR 

(RAMAKERS et al., 2003). O LinRegPCR tem por função corrigir a linha de base e 

estabelecer uma regressão linear para cada curva da amplificação. Define ainda, 

para cada curva, uma janela de linearidade, ou seja, um conjunto de pontos onde os 

dados são melhor correlacionados, podendo definir um threshold único comum para 

todas as curvas analisadas e por consequência obter o ciclo de quantificação (Cq) e 

a eficiência de amplificação de cada curva, obtida através da inclinação da reta 

formada pelos conjuntos de pontos da janela de linearidade (E=10inclinação). Apenas 

as curvas com alta eficiência de amplificação (1,8 ≤ E ≤ 2,0) e correlação (R ≥ 0,995) 

foram consideradas. 

Os valores de expressão gênica relativa normalizados pelo gene de 

referência (Actina) e os testes estatísticos foram obtidos pelo software REST 2009 

(PFAFFL; HORGAN; DEMPFLE, 2002). O software compara os valores de Cq do 

controle (não-tratado) com os demais tratamentos individualmente a partir da 

realocação fixa dos dados dos pares (controle X tratamento) (Pair Wise Fixed 

Reallocation Randomization Test) para determinar a significância entre as 

expressões dos genes nos tratamentos. Utilizou-se bootstrap = 2000 permutações. 

Nas comparações das expressões dos genes entre os tratamentos onde as 

repetições se encontravam em diferentes placas, utilizaram-se apenas os resultados 

de expressão do gene de referência (actina) das amostras que se encontravam 

presentes nas mesmas placas em que o gene analisado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O tratamento de sementes de milho com doses crescentes do extrato 

comercial de Ascophyllum nodosum não resultou em incrementos significativos no 

crescimento total das plântulas (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Comprimento de plântulas de milho resultantes do tratamento de sementes com doses de 
extrato comercial de A. nodosum e submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias (p = 0,061) 

 

Quando analisadas as partes separadamente (parte aérea e sistema 

radicular), observou-se diferença significativa apenas no comprimento radicular 

médio, aos 7 dias de instalação do experimento, gerando incrementos máximos de 

3,6% na média, na dose de 1,45 mg L-1, de acordo com a equação de regressão 

gerada, e ocasionando um decréscimo em doses mais elevadas (Figura 2A e 2B). 
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Figura 2 – Comprimento das partes de plântulas de milho, separadamente, resultantes do tratamento 
de sementes com doses de extrato comercial de A. nodosum e submetidas a germinação 
à 25ºC por 7 dias. A, comprimento da parte aérea (p = 0,646); B, comprimento radicular (p 

= 0,004) 

 

A análise do diâmetro médio radicular não resultou em diferenças 

significativas entre as doses de extrato testadas. 
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Poucos trabalhos relatam a aplicação de extratos de alga ao tratamento de 

sementes de milho, no entanto, Matysiak, Kaczmarek e Krawczyk, (2011) 

observaram aumento na porcentagem de germinação de sementes de milho de 10 a 

19% após imersão das sementes por 24 horas em soluções de extratos de Ecklonia 

maxima e Sargassum sp.. As plântulas originadas das sementes tratadas possuíam 

ainda massa da parte aérea superior ao controle. Porém, os autores não mencionam 

o comprimento das partes das plântulas para uma melhor comparação dos 

resultados. 

Em sementes de soja, o tratamento com doses crescentes do extrato 

comercial de A. nodosum provocou atrasos no desenvolvimento das plantas, 

resultando em plantas menores com o aumento da concentração do produto (Figura 

3). 

 

 

Figura 3 – Comprimento de plântulas de soja resultantes do tratamento de sementes com doses de 
extrato comercial de A. nodosum e submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias (p < 0,001) 

 

Analisando separadamente, sistema radicular e parte aérea, foi possível 

observar que ambas as partes da plântula foram responsáveis pelo decréscimo do 

comprimento total (Figura 4A e B). 
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Figura 4 - Comprimento das partes de plântulas de soja, separadamente, resultantes do tratamento 
de sementes com doses de extrato comercial de A. nodosum e submetidas a germinação 
à 25ºC por 7 dias. A, comprimento da parte aérea (p < 0,001); B, comprimento radicular   
(p = 0,001) 
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de algas, para caracterização dos efeitos de extratos de Fucus vesiculosus e 

Ascophyllum nodosum no desenvolvimento das plantas. Os extratos alcalinos de F. 

vesiculosus e A. nodosum estimularam significantemente a produção de matéria 

seca das plantas de feijão mungo enquanto que os extratos ácidos das mesmas 

algas e de outras estudadas, estimularam significativamente a produção de raízes 

em segmentos caulinares, quando se comparou aos extratos alcalinos e neutros. No 

entanto, por apresentar-se como um estudo da composição de diferentes extratos de 

algas e bioensaios em planta modelo, não foram relatados parâmetros que possam 

ser comparados diretamente aos resultados deste estudo. 

As observações de emergência de plântulas em areia, tanto de soja quanto 

de milho, foram realizadas diariamente sendo a emergência constatada no quarto 

dia após a instalação do experimento. As contagens mostraram uma taxa de 

emergência superior a 90% e alta homogeneidade, de modo que não houve 

diferença significativa entre os tratamentos.  

Tal resultado pode ser atribuído tanto à qualidade das sementes utilizadas 

quanto a baixa diferença no comprimento médio da parte aérea entre os 

tratamentos, observada nas plântulas com 7 dias de crescimento em papel de 

germinação, sendo que com 4 dias as diferenças foram ainda menores. 

Após reflexão sobre os resultados alcançados no tratamento de sementes 

com o extrato comercial de A. nodosum, principalmente nos experimentos em papel 

de germinação, presumiu-se que a elevada concentração de sais de potássio 

presente no extrato comercial de A. nodosum, inerente ao tratamento alcalino 

submetido durante a industrialização das algas, fosse capaz de atuar como um 

regulador osmótico retardando o processo de embebição das sementes e de 

crescimento das plântulas, sobretudo de soja, levando ao atraso no desenvolvimento 

das plântulas. 

Pratap e Sharma (2010) assim como Sosa et al. (2005) demonstraram que 

com a redução do potencial osmótico, a germinação das sementes é prejudicada 

podendo ser inibida sob potenciais mais negativos. Do mesmo modo, as plântulas 

resultantes da germinação de sementes em condições de salinidade apresentam 

crescimento reduzido quando comparadas àquelas sob condições normais, o que 

poderia explicar os resultados obtidos em nossos experimentos. Sosa et al. (2005) 

ressaltaram ainda que sais de potássio (osmoticamente mais ativos) possuem ação 

inibitória à germinação, superiores aos sais de sódio.  



54 

 

De modo geral, condições de salinidade podem atrasar o início do processo 

germinativo, assim como podem reduzir a taxa de germinação e a uniformidade, 

levando à redução do crescimento da plântula e da produção final do cultivo 

(ASHRAF; FOOLAD, 2005). 

Com os resultados obtidos e com o pressuposto de um efeito inibitório dos 

sais de potássio, presentes em grande abundância na composição do extrato 

comercial de A. nodosum, propôs-se o fracionamento do extrato comercial no intuito 

de separar do produto apenas compostos orgânicos solúveis em metanol e testá-los 

quanto a sua ação promotora em sementes. 

A utilização do extrato metanólico de A. nodosum no tratamento de 

sementes de milho, quando comparado ao experimento anterior com a utilização do 

extrato comercial completo, não demonstrou melhores resultados quanto ao 

desenvolvimento das plântulas aos 7 dias de embebição (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Comprimento de plântulas de milho resultantes do tratamento de sementes com doses do 
extrato metanólico, originado do fracionamento do extrato comercial de A. nodosum com 
metanol, e submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias (p = 0,243) 
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Figura 6 – Comprimento das partes de plântulas de milho, separadamente, resultantes do tratamento 
de sementes com doses do extrato metanólico, originado do fracionamento do extrato 
comercial de A. nodosum com metanol, e submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias. A, 
comprimento da parte aérea (p = 0,425); B, comprimento radicular (p = 0,036) 

 

De um modo geral, as diferentes doses de extrato não afetaram 

significativamente o crescimento da parte aérea das plântulas de milho. Quando 
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observada a distribuição dos valores de comprimento da raiz principal das plântulas 

(Figura 6B), podemos identificar um melhor desenvolvimento das plântulas tratadas 

com dose de 5 mg de extrato por 100 g de sementes. No entanto, a curva de 

regressão, que expressou níveis de significância aceitáveis (≤ 5%), demonstrou um 

comportamento de redução do crescimento radicular em função do acréscimo das 

doses de extrato metanólico. 

Audibert et al. (2010) demonstraram que os extratos metanólicos de A. 

nodosum contém grandes teores de polifenóis. Stoms (1982) em ensaio com 

segmentos de coleóptilo de milho e raízes de alface (Lactuca sativa L.) tratados com 

diversos polifenóis, constatou a inibição do crescimento vegetal pelos tratamentos e 

atribuiu tal efeito aos compostos produzidos (quinonas) pela oxidação dos polifenóis 

pelo vegetal. Tais informações consolidam os resultados obtidos com o tratamento 

de sementes de milho com extrato metanólico. 

As plântulas resultantes da germinação de sementes de soja tratadas com o 

extrato metanólico, apresentaram bons resultados de desenvolvimento radicular que 

foi igualmente expresso no comprimento das plântulas (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Comprimento de plântulas de soja resultantes do tratamento de sementes com doses do 
extrato metanólico, originado do fracionamento do extrato comercial de A. nodosum com 
metanol, e submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias (p < 0,001) 
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A análise das partes das plantas de soja separadamente (Figura 8), mostrou 

que os incrementos observados no comprimento de plântulas foram devido ao 

desenvolvimento do sistema radicular. Apesar da análise de regressão indicar uma 

reta crescente, podemos observar que os valores de 20 mg de extrato por 100 g de 

sementes de soja apresentaram plantas com melhor crescimento radicular que nos 

demais tratamentos (Figura 8B) 

A utilização da fração metanólica do extrato comercial de A. nodosum foi 

encontrada apenas em bioensaio conduzido por Rayorath et al. (2008a) para testar a 

promoção do crescimento vegetal pelos extratos de A. nodosum em Arabidopsis 

thaliana. Apesar do tratamento não ser realizado da mesma forma em que foi 

conduzido neste estudo, os autores demonstraram resultados significativos quanto a 

promoção do crescimento radicular de plântulas tratadas com diferentes extratos de 

A. nodosum, corroborando com os resultados encontrados no tratamento de 

sementes de soja. 

No entanto, diferentemente dos resultados obtidos com o tratamento de 

sementes de milho com o extrato metanólico, por ora atribuídos aos polifenóis 

presentes no extrato, as sementes de soja aparentemente suportam maiores níveis 

do composto, com uma tendência de começar a responder pelos efeitos dos 

polifenóis do extrato a partir de 30 mg de extrato por 100 g de sementes. 

Compostos fenólicos em baixa concentração, quando presentes junto à 

giberelinas (GA) e ácido abscísico (ABA), favorecem o crescimento induzido por GA, 

antagonizando o efeito inibitório do ABA. A ação antagônica dos compostos 

fenólicos demonstra o duplo efeito desta classe de compostos em plantas, 

balanceando os efeitos hormonais de promoção e inibição do crescimento (RAY; 

LALORAY, 1984). 
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Figura 8 – Comprimento das partes de plântulas de soja, separadamente, resultantes do tratamento 
de sementes com doses do extrato metanólico, originado do fracionamento do extrato 
comercial de A. nodosum com metanol, e submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias. A, 
comprimento da parte aérea (p = 0,344); B, comprimento radicular (p < 0,001) 

 

Quanto às raízes laterais, os tratamentos de sementes de soja com o extrato 

metanólico apresentaram um ligeiro aumento no número dessas raízes, das 
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plântulas com 7 dias de germinação, até doses próximas de 15 mg por 100 g de 

sementes (Figura 9). Apesar de um aumento máximo de 19%, alcançado na média, 

no número de raízes laterais pelo tratamento com o extrato metanólico, 

consideramos que ainda exista algo limitando a ação dos compostos bioestimulantes 

amplamente citados na literatura. 

 

 

Figura 9 - Número de raízes laterais de plântulas de soja, resultantes do tratamento de sementes com 
doses do extrato metanólico, originado do fracionamento do extrato comercial de A. 
nodosum com metanol. Sementes tratadas submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias.   
(p = 0,009) 

 

Os efeitos causados pelo extrato no número de raízes secundárias pode 

estar igualmente relacionado à alteração do balanço hormonal promovido pelos 

polifenóis relatado por Ray e Laloray (1984).  

Laplaze et al. (2007) demonstraram a importância da formação de um 

gradiente de auxina necessário para padronizar o primórdio de raiz lateral. Stoms 

(1982) relatou ainda que certos tipos de polifenóis possuem a capacidade de regular 

a enzima ácido indolilacético (IAA) oxidase, responsável pela catálise de IAA 

restringindo a degradação deste hormônio. 

Tais relatos podem, parcialmente, explicar o aumento do número de raízes 

secundárias obtidas nas plântulas de soja. 
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As análises de diâmetro radicular médio não apresentaram resultados 

significativos estatisticamente. Da mesma forma, os resultados de homogeneidade e 

velocidade de emergência em areia, com sementes tratadas com o extrato 

metanólico, não apresentaram resultados significativos. 

Apesar dos bons resultados alcançados com soja, os resultados de milho 

nos fizeram refletir mais uma vez, na composição dos extratos de A. nodosum e nos 

possíveis compostos capazes de prejudicar o processo germinativo. 

Dentre os compostos orgânicos conhecidos, que constituem os extratos de 

A. nodosum, Audibert et al. (2010) ressaltam a rica presença de polifenóis, sendo 

que alguns são capazes de atuar como antioxidantes inativando as espécies 

reativas de oxigênio (ABOUL-ENEIN et al., 2007). Experimento conduzido por 

Audibert et al. (2010) confirma a ação inativadora de ROS pelos polifenóis presentes 

em extratos metanólicos de A. nodosum. 

Outros autores, como Macías et al. (2003) verificaram ainda que alguns 

polifenóis podem ser produzidos por plantas e quando exsudados pelas raízes 

podem apresentar efeito alelopático, impedindo a germinação de outras sementes. 

Este efeito pode ser explicado pelo fato de que durante os primeiros estádios da 

germinação, as espécies reativas de oxigênio são consideradas moléculas 

sinalizadoras, essenciais ao metabolismo hormonal endógeno e enzimático 

(ISHIBASHI et al., 2013). 

Colpas et al. (2003) confirmaram tal efeito quando adicionaram diferentes 

compostos fenólicos em soluções para a germinação de sementes de soja. Em altas 

doses (50 mg L-1) a germinação das sementes foi completamente inibida. 

A análise de polifenóis de Folin-Ciocalteu da solução estoque do extrato 

metanólico utilizado no tratamento das sementes demonstrou concentração média 

de 64,34 mg L-1 de fenóis equivalentes ao pirogalol, utilizado na construção da reta 

padrão. Tal concentração quando diluída para obtenção dos tratamentos é bem 

inferior à dose utilizada por Colpas et al. (2003), sendo uma explicação razoável ao 

fato do extrato não ter prejudicado o desenvolvimento das plântulas de soja nas 

doses utilizadas. 

Gapper (2006) ressaltou ainda a importância de ROS no alongamento 

radicular, sendo que plantas mutantes (rhd2) que apresentam teores de ROS 

reduzido, possuem raízes 20% menores que as plantas controle, sem a mutação. 
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Com as informações levantadas sobre uma possível influência dos 

compostos fenólicos na germinação de sementes pela inativação de ROS, 

pressupôs-se que a redução do teor de polifenóis presentes no extrato metanólico 

possa permitir uma ação elicitora em plântulas de milho e maximizar os efeitos 

alcançados em soja. 

Gray (1978) demonstra a possibilidade de uso de polivinilpirrolidona para a 

absorção de compostos fenólicos motivando o tratamento do extrato metanólico com 

este composto. 

O tratamento do extrato metanólico pela adição de PVP para complexar os 

polifenóis se mostrou promissor, pois permitiu aumento do comprimento da parte 

aérea das plântulas de milho (Figura 10) e de soja (Figura 11A), e o comprimento 

radicular de plântulas de soja, em algumas doses (Figura 11B).  

No entanto, apesar de não haver diferenças significativas entre os resultados 

apresentados pelo tratamento controle e o tratamento controle + PVP, acreditamos 

que a adição de PVP ao extrato metanólico seja limitada por sua baixa afinidade a 

certos tipos de polifenóis (GRAY, 1978). 

 

 

Figura 10 – Comprimento da parte aérea de plântulas de milho (p = 0,009) resultantes do tratamento 
de sementes com doses do extrato metanólico, originado do fracionamento do extrato 
comercial de A. nodosum com metanol e adição de PVP ao extrato. Sementes tratadas 

submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias 
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Figura 11 – Comprimento das partes de plântulas de soja, separadamente, resultantes do tratamento 
de sementes com doses do extrato metanólico, originado do fracionamento do extrato 
comercial de A. nodosum com metanol e adição de PVP ao extrato. Sementes tratadas 
submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias. A, comprimento da parte aérea (p < 0,001); 
B, comprimento radicular (p < 0,001) 

 

302520151050

12

10

8

6

4

2

S 1.59339

R-Sq 6.4%

R-Sq(adj) 5.9%

ANE MeOH com adição de PVP (mg/100g sementes)

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 P

a
rt

e
 A

é
re

a
 (

c
m

)

Comprimento da Parte Aérea de Plântulas de Soja
Comprimento PA = 7,975 + 0,03818 tratamento

302520151050

18

16

14

12

10

8

6

S 1.60629

R-Sq 10.9%

R-Sq(adj) 10.0%

ANE MeOH com adição de PVP (mg/100g sementes)

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 R

a
d

ic
u

la
r 

(c
m

)

Comprimento Radicular de Plântulas de Soja
Comprimento Radicular = 10,46 + 0,1837 tratamento

- 0,005087 tratamento^2

A 

B 



63 

 

Assim, procurou-se formas alternativas de remoção de polifenóis do extrato 

metanólico. 

Collins et al. (1998) demonstraram a possibilidade de remoção de polifenóis 

pelo uso de poliamida 6 em fase estacionária. 

O tratamento do extrato metanólico por filtração em colunas de poliamida 6 

permitiu a redução do teor de polifenóis para 34,59% da concentração da solução 

padrão de extrato metanólico, verificada pelo teste de Folin-Ciocalteu conforme a 

Tabela 2. Devido a sua característica de insolubilidade em solução aquosa à 

temperatura ambiente (CHARLET; MATHOT; DEVAUX, 2011) e por ser utilizada 

como fase estacionária em colunas, acreditamos que a poliamida 6 não ocasione 

efeitos na germinação de sementes, ou que os efeitos sejam mínimos.  

 

Tabela 2 – Resultado da redução do teor de polifenóis do extrato metanólico de A. nodosum por 
filtragem em poliamida 6 

Amostra 
Valores de 

Absorbância 

Equivalentes de 

pirogalol  

(mg L-1) 

% de fenóis em 

relação ao 

extrato 

metanólico 

Sol. Estoque Extr. Metanólico 0,762 64,34 100% 

Após Coluna 1 0,663 55,5 86,26% 

Após Coluna 2 0,627 52,26 81,22% 

Após Coluna 3 0,502 41,1 63,87% 

Após Coluna 6 0,291 22,26 34,59% 

 

O tratamento de sementes com o extrato metanólico filtrado em colunas de 

poliamida 6 possibilitou melhores resultados, principalmente em sementes de soja. 

Em soja, o tratamento possibilitou um incremento médio no comprimento de 

plântulas de 90% nas maiores doses (30 mg por 100 g de sementes), no entanto, o 

tratamento de sementes de milho não resultou em aumentos estatisticamente 

significativos. Pôde-se verificar ainda que a redução nos teores de polifenóis 

possibilitou um aumento das doses de resposta do extrato metanólico em soja 

quando comparados às doses utilizadas nos experimentos anteriores (Figura 12). 
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Figura 12 – Comprimento de plântulas de soja resultantes do tratamento de sementes com doses do 
extrato metanólico com baixo teor de polifenóis, originado do fracionamento do extrato 
comercial de A. nodosum com metanol e tratamento com poliamida 6 para redução do 
teor de polifenóis. Sementes tratadas submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias          
(p < 0,001) 

 

Nenhum estudo foi encontrado na literatura com o uso de extratos de alga 

com teores reduzidos de polifenóis, visto que os polifenóis são responsáveis por 

efeitos benéficos nas plantas, como a atenuação de estresses entre outros 

(CRAIGIE, 2011). 

No entanto, Ray e Laloray (1984) enfatizam que os compostos fenólicos são 

benéficos em plântulas apenas em baixas concentrações, de modo a favorecer o 

balanço hormonal. Em altas concentrações, os mesmos autores constataram um 

efeito inibitório dos compostos no crescimento de plântulas de Amaranthus 

caudatus. 

Analisando as partes da planta separadamente, podemos verificar que o 

incremento no crescimento pôde ser atribuído principalmente ao desenvolvimento 

radicular (Figura 13) 
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Figura 13 - Comprimento das partes de plântulas de soja, separadamente, resultantes do tratamento 
de sementes com doses do extrato metanólico com baixo teor de polifenóis, originado do 
fracionamento do extrato comercial de A. nodosum com metanol e tratamento com 
poliamida 6 para redução do teor de polifenóis. Sementes tratadas submetidas a 
germinação à 25ºC por 7 dias. A, comprimento da parte aérea (p = 0,006); B, 
comprimento radicular (p < 0,001) 
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Devido a curva de regressão do experimento de soja não permitir a obtenção 

de um ponto de máximo dentro do intervalo de doses estabelecido, o experimento foi 

repetido com o objetivo de caracterizar o ponto de máxima resposta do extrato 

utilizando um intervalo entre as doses mais amplo. 

Constatou-se que a dose de melhor resposta no comprimento de plântulas 

de soja foi de 30 mg por 100g de sementes, coincidentemente a maior dose utilizada 

no experimento anterior, sendo o crescimento radicular o maior responsável pelo 

comprimento das plântulas provenientes de sementes tratadas (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Comprimento de plântulas de soja resultantes do tratamento de sementes com doses do 
extrato metanólico com baixo teor de polifenóis, originado do fracionamento do extrato 
comercial de A. nodosum com metanol e tratamento com poliamida 6 para redução do 
teor de polifenóis. Sementes tratadas submetidas a germinação à 25ºC por 7 dias (p < 
0,001) 
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Figura 15 - Comprimento das partes de plântulas de soja, separadamente, resultantes do tratamento 
de sementes com doses do extrato metanólico com baixo teor de polifenóis, originado do 
fracionamento do extrato comercial de A. nodosum com metanol e tratamento com 
poliamida 6 para redução do teor de polifenóis. Sementes tratadas submetidas a 
germinação à 25ºC por 7 dias. A, comprimento da parte aérea (p < 0,001); B, 
comprimento radicular (p < 0,001) 
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Outro incremento significativo apresentado pelo tratamento de sementes de 

soja tratadas com o extrato metanólico com teor reduzido de polifenóis foi no 

aumento do número de raízes laterais, no entanto o comprimento médio das raízes 

laterais não apresentou diferença significativa (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Número de raízes laterais de plântulas de soja, resultantes do tratamento de sementes 
com doses do extrato metanólico com baixo teor de polifenóis, originado do 
fracionamento do extrato comercial de A. nodosum com metanol e tratamento com 
poliamida 6 para redução do teor de polifenóis. Sementes tratadas submetidas a 
germinação à 25ºC por 7 dias. (p < 0,001) 

 

Sob condições de campo, um sistema radicular bem desenvolvido é 

reportado por exercer uma influência positiva no desenvolvimento das plantas 

(GULNAZ et al., 1999). Assim, uma melhoria no sistema radicular da planta 

(comprimento das raízes e número de raízes) pode não apenas resultar em aumento 

da produtividade dos cultivos como também auxiliar a planta na superação das 

condições de estresses salinos e hídricos (LUDLOW; MUCHOW, 1990).  

Da mesma forma, uma das metodologias de avaliação de vigor preconizada 

por Nakagawa (1999) é o comprimento de plântulas e de suas partes, sendo o 

aumento significativo destes parâmetros sinônimo de um aumento em vigor. 
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De modo geral, o aumento de produtividade das culturas é avaliado pelas 

características de desenvolvimento da parte aérea da planta e, comparativamente, 

pouca atenção é dedicada ao sistema radicular (GULNAZ et al., 1999), de alta 

relevância para o potencial de produção. 

A análise de expressão gênica dos eixos embrionários das sementes de soja 

tratadas e submetidas à germinação por 24h, demonstrou grande variabilidade de 

expressão de alguns genes (Figura 17). 
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Figura 17 – Gráfico da expressão gênica de eixos embrionários de sementes de soja tratadas com 
extratos de A. nodosum com 24h de embebição. Expressão de genes que codificam 
enzimas relacionadas aos processos metabólicos de importância na germinação e 
crescimento inicial de plântulas: ABI, fator de resposta a ABA tipo bZIP 5; ACOA, Acil 
Coenzima A oxidase; AMY1, α-amilase; CAT1, catalase; GA20OX1, giberelina 20 
oxidase 1; GA20OX2, giberelina 20 oxidase 2; IPT, isopentenil transferase; METSYN, 
metionina sintase. T2, tratamento de sementes de soja com extrato metanólico de A. 
nodosum; T3, tratamento de sementes com extrato metanólico de A. nodosum com teor 
reduzido de polifenóis por filtragem em colunas de poliamida. Gene normalizador: Actina 
3; Tratamento de referência: tratamento de sementes com água (controle). Barras com 
asterisco indicam diferença significativa (p ≤ 0,05) de expressão com relação ao controle 
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No entanto, apesar desta alta variabilidade apresentada, o gene que traduz 

a produção da enzima acil-CoA oxidase (lipase) foi o único que apresentou 

resultados significativos quanto ao controle, sendo este regulado negativamente nos 

tratamentos com extrato de algas.  

Em revisão de Pritchard et al. (2002), assim como de Eastmond et al. (2000), 

os autores relataram que o padrão temporal de expressão de enzimas β-oxidases 

durante a germinação é restrito, sendo baixa a expressão em sementes secas de A. 

thaliana, alcançando um pico de expressão entre 24 e 48 h após o início da 

embebição e em seguida decrescendo a níveis baixos ou indetectáveis em 10 dias 

de embebição. 

Neste caso, comparativamente ao modelo apresentado em literatura, como a 

coleta do material se apresenta dentro do intervalo de pico de expressão do gene, 

duas formas de interpretação dos resultados poderiam ser admitidas. 

Primeiramente, poderíamos considerar que no momento da amostragem, 24 h, a 

expressão da lipase ainda não alcançou o pico de expressão mencionado, neste 

caso, a expressão negativa em relação ao controle indicaria que o processo 

metabólico foi retardado pelos extratos de alga deslocando a curva de padrão 

temporal da expressão do gene para a direita. Uma segunda interpretação poderia 

ser realizada supondo que no momento de amostragem (24h) o pico de expressão já 

ocorreu e a expressão da enzima encontra-se em decréscimo, neste panorama, o 

metabolismo das sementes tratadas com os extratos de alga estaria adiantado em 

relação ao tratamento controle, explicando assim, parcialmente, o maior 

desenvolvimento das plântulas pela disponibilidade de reservas energéticas 

mobilizadas antecipadamente. 

A expressão relativa das sementes tratadas com 48h de embebição, 

demonstrou maiores alterações significativas em relação ao controle (Figura 18). A 

expressão do gene que traduz à amilase foi regulado negativamente nos eixos 

embrionários de soja, de sementes tratadas com o extrato com teor reduzido de 

polifenóis. 
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Figura 18 – Gráfico da expressão gênica de eixos embrionários de sementes de soja tratadas com 
extratos de A. nodosum com 48h de embebição. Expressão de genes que codificam 
enzimas relacionadas aos processos metabólicos de importância na germinação e 
crescimento inicial de plântulas: ABI, fator de resposta a ABA tipo bZIP 5; ACOA, Acil 
Coenzima A oxidase; AMY1, α-amilase; CAT1, catalase; GA20OX1, giberelina 20 
oxidase 1; GA20OX2, giberelina 20 oxidase 2; IPT, isopentenil transferase; METSYN, 
metionina sintase. T2, tratamento de sementes de soja com extrato metanólico de A. 
nodosum; T3, tratamento de sementes com extrato metanólico de A. nodosum com teor 
reduzido de polifenóis. Gene normalizador: Actina 3; Tratamento de referência: 
tratamento de sementes com água (controle). Barras com asterisco indicam diferença 
significativa (p ≤ 0,05) de expressão com relação ao controle 

 

Alguns resultados controversos foram encontrados na literatura quanto à 

atividade de amilases em sementes tratadas com extratos de A. nodosum. Rayorath 

et al. (2008b) relatam o aumento da atividade de α-amilase em sementes dispostas 

em meio de cultura com a adição de extrato comercial (0,5 g L-1) e extrato 

metanólico (1 g L-1) de A. nodosum, sendo o efeito do extrato comercial mais 

elevado em comparação aos demais tratamentos. 

Em contrapartida, Apostolidis e Lee (2010) demonstraram a ação inibitória 

dos polifenóis contidos nos extratos de A. nodosum sobre a α-glucosidase e α-

amilase. Já Kim, Rioux e Turgeon (2014) atribuem a ação inibitória da α-amilase à 
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outro composto presente nos extratos de algas, o fucoidam. Porém, nenhum 

trabalho relacionando a regulação gênica da α-amilase à tratamentos com extratos 

de A. nodosum foi encontrado. 

Apesar das amilases serem enzimas importantes no estádio pós-

germinativo, principalmente em sementes amiláceas, em soja, por esta apresentar 

uma grande reserva energética na forma de lipídeos, outras enzimas hidrolíticas 

apresentam maior relevância, como as lipases. 

Outro gene que apresentou alteração significativa da expressão foi o gene 

que codifica a enzima GA20 oxidase 2 em sementes tratadas com extrato metanólico 

com teor reduzido de polifenóis. A regulação positiva deste gene pode ser um dos 

principais motivos do maior crescimento das plântulas observado nos experimentos 

anteriores. 

Experimentos conduzidos em plântulas de Arabidopsis por Wally et al. 

(2013), indicaram uma regulação negativa de genes ligados à via da giberelina como 

a GA2 oxidase 2 e a GA3 oxidase 1 nas primeiras 24h, no entanto a expressão de 

GA2 oxidase 2 retorna aos mesmos níveis do controle e a GA3 oxidase 1 é regulada 

positivamente em 96h e 144h após a aplicação. Segundo os autores, este aumento 

dos níveis de mRNA dos genes em questão resultaram em acréscimo no nível do 

hormônio, porém o acréscimo mensurado não foi significativo. 

Outro resultado significativo, para ambos extratos testados em relação ao 

controle, foi a regulação negativa do gene que codifica a enzima isopentenil 

transferase. O gene de soja de isopentenil transferase selecionado para o estudo 

possui 59,9% de identidade com o gene da isopentenil transferase 5 de A. thaliana 

(valores maiores que 25% implicam em similaridade funcional). 

Segundo Wally et al. (2013), tratamento de plântulas de A. thaliana com 

extrato comercial de A. nodosum resultou na regulação positiva de diversas 

isoformas de isopentenil transferase, inclusive a isoforma 5. As análises foram 

conduzidas em 3 diferentes momentos após a aplicação e em todos os momentos 

analisados houve regulação positiva das enzimas em comparação ao controle. 

Desta forma, os resultados apresentados em sementes neste estudo foram 

contraditórios em relação aos resultados em plântulas demonstrados pelos autores. 

Um dos motivos pela diferença entre os resultados alcançados poderia ser 

explicado pelo fracionamento do extrato comercial, utilizado neste trabalho, levando 

à retirada de alguns compostos possivelmente responsáveis pela regulação positiva 
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da expressão gênica de isoformas de isopentenil transferase. Alternativa que 

poderia explicar tal diferença de resultados pode estar no diferente momento 

fenológico de desenvolvimento vegetal em que o tratamento foi realizado. 

A regulação negativa de enzimas relacionadas a via biossintética de 

citocininas poderia explicar o aumento na quantidade de raízes laterais observadas 

nas plântulas provenientes de sementes tratadas. Laplaze et al. (2007) 

demonstraram que níveis elevados de citocinina interrompem o processo de 

inicialização de raízes laterais e o padrão de divisões celulares que caracterizam o 

desenvolvimento de raízes laterais em Arabidopsis.  

As citocininas têm a capacidade de perturbar a expressão de genes de 

formação de proteínas PIN, relacionadas ao transporte de auxina intercelular, em 

células primordiais de raízes laterais, prevenindo a formação de um gradiente de 

auxina requerido no processo de formação deste tipo de raiz. 

Laplaze et al. (2007) relataram ainda que a degradação da citocinina pela 

enzima citocinina oxidase 1 em células primordiais de raízes laterais, resultando na 

redução do nível deste hormônio, culmina no aumento da formação de raízes 

laterais. 

Quanto a expressão dos demais genes selecionados para o estudo, os 

resultados das análise não foram significativos, no entanto alterações visuais em 

alguns genes ainda foram discutidas. 

Alguns resultados de expressão gênica das amostras de 24h de embebição 

(Figura 17), apesar de não significativos estatisticamente, demonstraram alguma 

alteração, como por exemplo o aumento da expressão de IPT (isopentenil 

transferase), envolvida na via de produção de citocinina, e GA20Ox2 (Giberelina 20 

oxidase 2), responsável pela produção de giberelina 3. No que se refere ao 

tratamento com o extrato de A. nodosum com teor reduzido de polifenóis, podemos 

observar que ambos resultados (IPT e GA20Ox2) de expressão demonstraram uma 

média relativamente superior ao tratamento controle e que com o aumento do 

número de repetições talvez pudessem apresentar resultados significativos. 

Wally et al. (2013) relataram que plantas de Arabidopsis tratadas com 

extrato de A. nodosum obtiveram a expressão dos genes de biossíntese de 

citocininas aumentada, após 24 h do tratamento. Rajjou et al. (2012) também 

relataram a importância destes hormônios durante a germinação de sementes, já 

descrito anteriormente. 
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Já para a expressão da acil-CoA oxidase (lipase) em amostras com 48h de 

embebição, apesar dos resultados não terem sido significativos, podemos observar 

que houve uma regulação negativa deste gene por ambos extratos. Como 

mencionado anteriormente, existe uma possibilidade que a expressão da enzima 

esteja na fase de queda dos teores da mesma, indicando um adiantamento do 

processo metabólico padrão, já que o desenvolvimento da plântula não foi afetado. 

Além da acil-CoA oxidase, a expressão do gene que codifica a ACC sintase, 

enzima pertencente a via de biossíntese de etileno, foi aparentemente regulada 

negativamente. Lewis et al. (2011) demonstraram através de estudos genéticos e 

moleculares que o etileno reduz a formação de raízes laterais e aumenta o 

transporte polar de auxina. Clark et al. (1999) relataram ainda que plantas mutantes 

insensíveis ao etileno possuem maior massa radicular que plantas controle. Deste 

modo uma regulação negativa desta via hormonal poderia estar sendo somada aos 

demais fatores, culminando em um maior número de raízes laterais das plântulas 

advindas de sementes tratadas com o extrato com teor de polifenóis reduzido. 

Com relação aos resultados apresentados quanto a regulação negativa da 

α-amilase em sementes de soja tratadas, acreditamos que este fato possa ser uma 

das causas da baixa resposta das sementes de milho submetidas ao tratamento 

com os extratos de A. nodosum, uma vez que a principal fonte energética deste tipo 

de semente é o amido.  

Apostolidis e Lee (2010), assim como Devarajan e Venugopal (2012) 

atribuem ainda a inibição da α-amilase aos polifenóis que podem ainda estar 

contribuindo aos baixos resultados alcançados, observados quanto ao tratamento 

com o extrato metanólico de A. nodosum. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de uma grande quantidade de estudos referentes aos efeitos dos 

extratos de alga, e mais especificamente do extrato de A. nodosum, sobre o 

crescimento e produtividade das plantas cultivadas, pouco se conhece sobre seus 

efeitos nas diferentes fases do desenvolvimento vegetal, sendo que os compostos 

presentes no extrato, como por exemplo os polifenóis, podem atuar de forma 

sinérgica ou antagônica ao metabolismo vegetal, de acordo com à fase de seu 

desenvolvimento. 

A princípio, em nossos experimentos, tentamos acompanhar o 

desenvolvimento da germinação das sementes e desenvolvimento das plântulas em 

papel de germinação diariamente, no entanto percebemos que a realização deste 

procedimento causava ferimentos e muitas vezes rupturas das partes das plântulas 

o que inviabilizava o prosseguimento da análise destas plantas. Desta forma 

optamos por avaliar apenas no momento teórico de emergência, aos 7 dias. 

Esta avaliação nos permitiu visualizar a situação da morfologia das plantas 

no momento em que estas estariam emergindo no solo. Pudemos observar que as 

sementes tratadas com os extratos de alga comercial não surtiram os efeitos 

esperados, causando ainda efeitos negativos ao desenvolvimento de plântulas de 

soja. 

Com o fracionamento do extrato, observamos que os compostos 

remanescentes foram capazes de melhorar, na média, o desenvolvimento das 

plântulas em algumas doses, sendo que as doses mais altas exerciam um efeito 

inibitório, prejudicando o desenvolvimento vegetal. 

Verificamos em literatura que a causa deste efeito inibitório poderia estar 

associado aos polifenóis, contidos em altas concentrações em A. nodosum, 

testamos assim duas formas de redução do teor destes na fração do extrato. 

A redução foi melhor alcançada com o uso de poliamida 6 e os efeitos do 

uso do extrato no tratamento de sementes de milho e soja foram melhor visualizados 

no aumento do comprimento de plântulas e de suas partes, assim como no aumento 

de raízes laterais em plântulas de soja. 

No entanto, pudemos também observar que o milho não responde tão bem 

ao tratamento de sementes com extrato de alga quanto a soja. 
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Procuramos entender a ação das frações do extrato no metabolismo 

germinativo via procedimentos moleculares, pela expressão de genes relacionados 

às vias hormonais, metabolismo de mobilização de reservas e metabolismo 

antioxidante. 

Poucas informações foram encontradas em literatura com relação aos 

processos moleculares ocorridos nas primeiras horas de germinação e a interação 

entre as diferentes vias metabólicas que ocorrem durante esse processo, as quais 

são críticas para o estabelecimento e sobrevivência das plantas. Este fato dificultou 

na escolha dos prováveis genes que poderiam estar relacionados aos efeitos da 

aplicação dos extratos de A. nodosum. Assim, tomamos por base a única relação 

encontrada, realizada por Rajjou et al. (2012) em sua revisão. 

Apesar do baixo número de repetições biológicas realizadas no ensaio de 

expressão gênica, pudemos observar que as frações do extrato comercial têm a 

capacidade de alterar a expressão de alguns genes relacionados ao metabolismo 

germinativo e mobilização de reservas, podendo assim contribuir para os resultados 

alcançados nos experimentos em papel de germinação. 

A estimulação da biossíntese de giberelinas endógenas através da 

regulação positiva de enzimas da via de produção deste hormônio, apesar de baixa, 

foi considerada um fator relevante, visto que pequenas alterações nos níveis 

endógenos deste hormônio podem favorecer o crescimento inicial de plântulas assim 

como beneficiar o estabelecimento do estande. 

Os tratamentos de sementes com os extratos metanólicos aumentaram o 

número de raízes laterais e pode ser explicado pela regulação negativa da 

expressão da isopentenil transferase (IPT). 

Tivemos um espaço experimental limitado que influenciou no 

dimensionamento dos experimentos em caixa de areia, podendo ter ocasionado, por 

sua vez, uma sub-amostragem, levando a resultados estatisticamente não 

significativos. Da mesma forma, o custo da realização de alguns experimentos 

também limitou a obtenção de mais resultados, assim como a utilização dos 

equipamentos multiusuários condicionou a realização de alguns experimentos em 

momentos oportunos. 

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos, recomendamos que mais 

estudos sejam desenvolvidos para a utilização do extrato de A. nodosum no 

tratamento de sementes de cultivos, visto que a utilização sem os devidos estudos 
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de doses, genótipos, condições e locais de plantio pode levar à prejuízos no 

desenvolvimento vegetal. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este estudo possibilita um importante “primeiro passo” para a compreensão 

da ação molecular e fisiológica da aplicação do extrato de A. nodosum em sementes 

e o estabelecimento de plântulas. 

Desta forma, podemos concluir que: 

 Existe a necessidade de redução dos teores de sais e níveis de polifenóis 

do extrato comercial de A. nodosum para aplicação em sementes, a fim 

de se obter resultados satisfatórios quanto ao desenvolvimento de 

plântulas. 

 O tratamento de sementes de soja com o extrato metanólico de A. 

nodosum com teor reduzido de polifenóis demonstra maior capacidade 

de promover o desenvolvimento das plântulas, principalmente o 

crescimento radicular e a formação de raízes secundárias. 

 Os tratamentos de sementes de milho com os extratos, apesar de 

responder à aplicação em alguns casos, não demonstra respostas 

expressivas. 

 Os extratos utilizados são capazes de alterar a expressão de genes 

responsáveis pela produção de enzimas pertencentes às vias 

metabólicas consideradas de grande importância na germinação e 

crescimento inicial de plântulas. 

 O extrato metanólico com baixo teor de polifenóis regula positivamente a 

expressão gênica para a biossíntese de giberelinas e negativamente a 

expressão para síntese de citocininas. 

 

Concluímos assim que, desde que devidamente fracionado, o extrato de A. 

nodosum tem potencial para melhorar o desenvolvimento inicial das plântulas de 

soja, porém mais estudos são recomendados. Em milho, acreditamos que exista o 

potencial de utilização, porém outros estudos são necessários para se alcançar 

resultados mais evidentes. 
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A – Análise estatísticas relevantes: 

Experimentos sobre o tratamento de sementes de milho com o extrato 
comercial de A. nodosum 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento da Parte Aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 1,145 0,57240 0,44 0,646 

Erro 97 126,492 1,30404   

Total 99 127,637    

 
comprimento da parte aérea = 15,75 + 2,872 tratamento - 6,77 tratamento^2 
S = 1,14195  
R2= 0,9%  
R2(aj.) = 0,0% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 0,774027 0,60 0,441 

Quadrático 1 0,370774 0,28 0,595 

 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento Radicular 
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 13,148 6,57413 5,99 0,004 

Erro 97 106,391 1,09682   

Total 99 119,539    

 
comprimento radicular = 21,29 + 11,61 tratamento - 39,89 tratamento^2 
S = 1,04729  
R2= 11,0%  
R2(aj.) = 9,2% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 0,2827 0,23 0,631 

Quadrático 1 12,8656 11,73 0,001 
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Análise de Regressão Polinomial: Comprimento de Plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 17,726 8,86285 2,89 0,061 

Erro 97 297,823 3,07034   

Total 99 315,549    

 
comprimento de plântula = 37,04 + 14,48 tratamento - 46,66 tratamento^2 
S = 1,75224  
R2= 5,6%  
R2(aj.) = 3,7% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 0,1212 0,04 0,847 

Quadrático 1 17,6045 5,73 0,019 

 
 
Experimentos sobre o tratamento de sementes de soja com o extrato comercial 
de A. nodosum 
 
 
Análise de Regressão Linear: Comprimento da Parte Aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 22,330 22,3302 25,95 0,000 

Erro 97 83,471 0,8605   

Total 98 105,801    

 
comprimento da parte aérea = 7,488 - 4,444 tratamento 
S = 0,927643  
R2= 21,1%  
R2(aj.) = 20,3% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 22,3302 25,95 0,000 

Quadrático 1 2,0083 2,37 0,127 
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Análise de Regressão Linear: Comprimento Radicular  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 17,137 17,1373 12,29 0,001 

Erro 97 135,296 1,3948   

Total 98 152,433    

 
comprimento radicular = 10,72 - 3,893 tratamento 
S = 1,18102  
R2= 11,2%  
R2(aj.) = 10,3% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 17,1373 12,29 0,001 

Quadrático 1 0,0481 0,03 0,854 

 
 
Análise de Regressão Linear: Comprimento de Plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 78,592 78,5920 28,37 0,000 

Erro 97 268,710 2,7702   

Total 98 347,302    

 
comprimento de plântula = 18,21 - 8,337 tratamento 
S = 1,66439  
R2= 22,6%  
R2(aj.) = 21,8% 
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Experimentos sobre o tratamento de sementes de milho com o extrato 
metanólico de A. nodosum 
 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento da Parte Aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 1,6581 0,829033 0,86 0,425 

Erro 97 93,0286 0,959058   

Total 99 94,6867    

 
comprimento da parte aérea = 12,54 - 0,03587 tratamento + 0,001329 tratamento^2 
S = 0,979315  
R2= 1,8%  
R2(aj.) = 0,0% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 0,23028 0,24 0,626 

Quadrático 1 1,42779 1,49 0,225 

 
 
Análise de Regressão Linear: Comprimento radicular  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 5,476 5,47631 4,53 0,036 

Erro 98 118,421 1,20838   

Total 99 123,898    

 
comprimento radicular = 21,91 - 0,02173 tratamento 
S = 1,09926  
R2= 4,4%  
R2(aj.) = 3,4% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 5,47631 4,53 0,036 

Quadrático 1 2,94902 2,48 0,119 
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Análise de Regressão Linear: Comprimento de plântula 
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 3,461 3,46062 1,38 0,243 

Erro 98 246,190 2,51214   

Total 99 249,651    

 
comprimento de plântula= 34,30 - 0,01727 tratamento 
S = 1,58497  
R2= 1,4%  
R2(aj.) = 0,4% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 3,46062 1,38 0,243 

Quadrático 1 0,27287 0,11 0,744 

 
 
Experimentos sobre o tratamento de sementes de soja com o extrato 
metanólico de A. nodosum 
 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento da Parte Aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 3,713 1,85664 1,08 0,343 

Erro 97 166,573 1,71725   

Total 99 170,286    

 
comprimento da parte aérea = 12,15 + 0,05090 tratamento - 0,001932 tratamento^2 
S = 1,31044  
R2= 2,2%  
R2(aj.) = 0,2% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 0,69379 0,40 0,528 

Quadrático 1 3,01948 1,76 0,188 
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Análise de Regressão Linear: Comprimento radicular  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 158,374 158,374 43,23 0,000 

Erro 98 359,023 3,663   

Total 99 517,397    

 
comprimento radicular = 15,13 + 0,1168 tratamento 
S = 1,91403  
R2= 30,6%  
R2(aj.) = 29,9% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 158,374 43,23 0,000 

Quadrático 1 5,456 1,50 0,224 

 
 
Análise de Regressão Linear: Comprimento de plântula 
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 138,104 138,104 20,17 0,000 

Erro 98 670,892 6,846   

Total 99 808,996    

 
comprimento de plântula= 27,49 + 0,1091 tratamento 
S = 2,61646  
R2= 17,1%  
R2(aj.) = 16,2% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 138,104 20,17 0,000 

Quadrático 1 16,593 2,46 0,120 
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Análise de Regressão Polinomial: Número de Raízes Laterais por Plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 1036,9 518,471 4,94 0,009 

Erro 92 9659,4 104,994   

Total 94 10696,4    

 
número de raízes laterais = 37.14 + 1.003 tratamento - 0.03549 tratamento^2 
S = 10,2466  
R2 = 9,7%  
R2(aj.) = 7.7% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 104,386 0,92 0,341 

Quadrático 1 932,555 8,88 0,004 

 
 
Experimentos sobre o tratamento de sementes de milho com o extrato 
metanólico de A. nodosum tratado com PVP 
 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento da Parte Aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 22,222 11,1109 4,87 0,009 

Erro 178 405,893 2,2803   

Total 180 428,115    

 
comprimento da parte aérea = 10,32 + 0,1219 tratamento - 0,003561 tratamento^2 
S = 1,51007  
R2= 5,2%  
R2(aj.) = 4,1% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 3,7593 1,59 0,210 

Quadrático 1 18,4625 8,10 0,005 
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Análise de Regressão Polinomial: comprimento radicular 
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 9,298 4,64919 0,87 0,420 

Erro 178 949,825 5,33609   

Total 180 959,123    

 
comprimento radicular= 17,31 + 0,07865 tratamento - 0,002518 tratamento^2 
S = 2,31000  
R2= 1,0%  
R2(aj.) = 0,0% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 0,06479 0,01 0,913 

Quadrático 1 9,23358 1,73 0,190 

 
 
Análise de Regressão Polinomial: comprimento de plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 58,62 29,3102 2,62 0,076 

Erro 178 1993,54 11,1997   

Total 180 2052,16    

 
comprimento de plântula = 27,63 + 0,2006 tratamento - 0,006079 tratamento^2 
S = 3,34659  
R2= 2,9%  
R2(aj.) = 1,8% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 4,8112 0,42 0,517 

Quadrático 1 53,8093 4,80 0,030 
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Experimentos sobre o tratamento de sementes de soja com o extrato 
metanólico de A. nodosum tratado com PVP 
 
 
Análise de Regressão Linear: comprimento da parte aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 32,932 32,9323 12,97 0,000 

Erro 190 482,387 2,5389   

Total 191 515,320    

 
comprimento da parte aérea = 7,975 + 0,03818 tratamento 
S = 1,59339  
R2= 6,4%  
R2(aj.) = 5,9% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 32,9323 12,97 0,000 

Quadrático 1 9,0556 3,62 0,059 

 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento Radicular 
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 59,768 29,8839 11,58 0,000 

Erro 189 487,649 2,5802   

Total 191 547,417    

 
comprimento radicular= 10,46 + 0,1837 tratamento - 0,005087 tratamento^2 
S = 1,60629  
R2= 10,9%  
R2(aj.) = 10,0% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 19,6538 7,08 0,008 

Quadrático 1 40,1139 15,55 0,000 

 
 
  



102 

 

Análise de Regressão Polinomial: Comprimento de Plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 190,76 95,3780 17,84 0,000 

Erro 189 1010,25 5,3452   

Total 191 1201,00    

 
comprimento de plântula = 18,17 + 0,2951 tratamento - 0,007505 tratamento^2 
S = 2,31197  
R2= 15,9%  
R2(aj.) = 15,0% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 103,468 17,91 0,000 

Quadrático 1 87,288 16,33 0,000 

 
 
Experimentos sobre o tratamento de sementes de milho com o extrato 
metanólico de A. nodosum tratado com poliamida 6 para redução do teor de 
polifenóis. 
 
 
Análise de Regressão Polinomial: comprimento da parte aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 35,904 17,9518 4,53 0,012 

Erro 217 859,619 3,9614   

Total 219 895,522    

 
comprimento da parte aérea = 13,24 + 0,1461 tratamento - 0,004327 tratamento^2 
S = 1,99032  
R2= 4,0%  
R2(aj.) = 3,1% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 7,7008 1,89 0,171 

Quadrático 1 28,2028 7,12 0,008 
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Análise de Regressão Polinomial: Comprimento Radicular  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 14,62 7,31057 0,96 0,384 

Erro 217 1651,42 7,61022   

Total 219 1666,04    

 
comprimento radicular = 11,12 + 0,07085 tratamento - 0,002769 tratamento ^2 
S = 2,75866  
R2= 0,9%  
R2(aj.) = 0,0% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 3,0669 0,40 0,527 

Quadrático 1 11,5542 1,52 0,219 

 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento de Plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 76,91 38,4542 2,02 0,135 

Erro 217 4134,61 19,0535   

Total 219 4211,52    

 
comprimento de plântula = 24,36 + 0,2169 tratamento - 0,007096 tratamento^2 
S = 4,36503  
R2= 1,8%  
R2(aj.) = 0,9% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 1,0481 0,05 0,816 

Quadrático 1 75,8604 3,98 0,047 
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Experimentos sobre o tratamento de sementes de soja com o extrato 
metanólico de A. nodosum tratado com poliamida 6 para redução do teor de 
polifenóis 
 
 
Análise de Regressão Linear: comprimento da parte aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 28,487 28,4866 7,71 0,006 

Erro 197 728,076 3,6958   

Total 198 756,563    

 
comprimento da parte aérea = 11,12 + 0,03578 tratamento 
S = 1,92245  
R2= 3,8%  
R2(aj.) = 3,3% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 28,4866 7,71 0,006 

Quadrático 1 2,7012 0,73 0,394 

 
 
Análise de Regressão Linear: Comprimento Radicular  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 163,388 163,388 56,18 0,000 

Erro 197 572,906 2,908   

Total 198 736,294    

 
comprimento radicular = 13,26 + 0,08570 tratamento 
S = 1,70533  
R2= 22,2%  
R2(aj.) = 21,8% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 163,388 56,18 0,000 

Quadrático 1 1,153 0,40 0,530 
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Análise de Regressão Linear: Comprimento de Plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 1 328,32 328,321 47,17 0,000 

Erro 197 1371,15 6,960   

Total 198 1699,47    

 
comprimento de plântula = 24,37 + 0,1215 tratamento 
S = 2,63821  
R2= 19,3%  
R2(aj.) = 18,9% 
 
 
 
Repetição do experimentos sobre o tratamento de sementes de soja com o 
extrato metanólico de A. nodosum tratado com poliamida 6 para redução do 
teor de polifenóis, utilizando concentração mais elevadas de extrato. 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento de plântula  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 379,98 189,990 29,00 0,000 

Erro 201 1316,87 6,552   

Total 203 1696,85    

 
comprimento de plântula = 21,91 + 0,1887 tratamento - 0,002409 tratamento^2 
S = 2,55961  
R2= 22,4%  
R2(aj.) = 21,6% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 13,020 1,56 0,213 

Quadrático 1 366,960 56,01 0,000 
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Análise de Regressão Polinomial: Comprimento radicular  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 190,215 95,1076 31,57 0,000 

Erro 201 605,526 3,0126   

Total 203 795,741    

 
comprimento radicular = 12,66 + 0,1211 tratamento - 0,001714 tratamento^2 
S = 1,73567  
R2= 23,9%  
R2(aj.) = 23,1% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 4,594 1,17 0,280 

Quadrático 1 185,622 61,62 0,000 

 
 
Análise de Regressão Polinomial: Comprimento da parte aérea  
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 63,682 31,8412 13,68 0,000 

Erro 201 467,988 2,3283   

Total 203 531,670    

 
comprimento da parte aérea = 9,247 + 0,06765 tratamento - 0,000696 tratamento^2 
S = 1,52588  
R2= 12,0%  
R2(aj.) = 11,1% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 33,0806 13,40 0,000 

Quadrático 1 30,6018 13,14 0,000 
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Análise de Regressão Polinomial: Número de raízes laterais por plântula 
 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ QM F P 

Regressão 2 4256,2 2128,10 15,35 0,000 

Erro 201 27865,7 138,64   

Total 203 32121,9    

 
número de raízes laterais = 17,73 + 0,5611 tratamento - 0,008047 tratamento^2 
S = 11,7743  
R2= 13,3%  
R2(aj.) = 12,4% 
 
Análise de Variância Sequencial 

Fonte GL SQ F P 

Linear 1 162,88 1,03 0,311 

Quadrático 1 4093,33 29,53 0,000 

 
 
  



108 

 

Resultados Estatístico de Expressão Gênica – 24h 

Trat Gene 
Eficiência 

da 
reação 

Expressão Erro Padrão 
Intervalo de 
Confiança 

95% 
P Resultado 

T2 ABI 0,9209 1,188 0,725 1,738 0,607 - 1,886 0,506 
 T2 ACOA 0,8977 0,738 0,644 0,938 0,495 - 0,956 0,000 DOWN 

T2 ACS 0,8382 0,601 0,189 2,437 0,079 - 5,100 0,676 
 T2 AMY1 0,9259 1,011 0,874 1,240 0,742 - 1,330 0,873 
 T2 CAT1 0,8871 1,105 0,902 1,337 0,791 - 1,536 0,527 
 T2 GA20OX1 0,9115 1,052 0,745 1,639 0,738 - 1,988 0,898 
 T2 GA20OX2 0,8423 1,015 0,456 1,931 0,356 - 2,452 0,925 
 T2 IPT 0,8743 0,761 0,24 2,102 0,196 - 2,541 0,732 
 T2 METSYN 0,8748 1,086 0,949 1,288 0,870 - 1,347 0,520 
 T3 ABI 0,9248 1,186 0,727 1,730 0,611 - 1,869 0,536 
 T3 ACOA 0,8991 0,513 0,405 0,699 0,310 - 0,725 0,000 DOWN 

T3 ACS 0,8445 1,780 0,665 4,494 0,374 - 9,080 0,295 
 T3 AMY1 0,928 0,827 0,651 1,027 0,589 - 1,225 0,276 
 T3 CAT1 0,8866 1,366 0,907 1,797 0,812 - 2,178 0,224 
 T3 GA20OX1 0,9118 0,943 0,63 1,572 0,575 - 1,841 0,770 
 T3 GA20OX2 0,8557 1,510 0,977 2,360 0,802 - 2,959 0,200 
 T3 IPT 0,8754 1,493 1,038 2,059 0,846 - 2,406 0,212 
 T3 METSYN 0,8766 0,946 0,864 1,049 0,790 - 1,061 0,558 
  

 
Resultados Estatístico de Expressão Gênica – 48h 

Trat Gene 
Eficiência 

da 
reação 

Expressão Erro Padrão 
Intervalo de 
Confiança 

95% 
P Resultado 

T2 ABI 0,916 0,638 0,382 0,962 0,341 - 1,232 0,097 
 T2 ACOA 0,8951 0,652 0,494 0,890 0,466 - 1,071 0,115  

T2 ACS 0,8342 0,316 0,144 0,573 0,118 - 1,207 0,142  

T2 AMY1 0,9193 0,720 0,536 0,961 0,444 - 0,983 0,065  

T2 CAT1 0,8797 0,700 0,339 1,068 0,323 - 1,112 0,426  

T2 GA20OX1 0,9087 0,818 0,437 1,824 0,228 - 2,131 0,776  

T2 GA20OX2 0,8405 1,022 0,834 1,202 0,777 - 1,461 0,867  

T2 IPT 0,8783 0,553 0,397 0,821 0,333 - 0,976 0,043 DOWN 
T2 METSYN 0,859 1,030 0,930 1,125 0,894 - 1,159 0,565  

T3 ABI 0,9189 0,473 0,295 0,735 0,236 - 0,964 0,092  

T3 ACOA 0,8982 0,543 0,407 0,760 0,376 - 0,897 0,085  

T3 ACS 0,8323 0,289 0,140 0,519 0,104 - 1,054 0,094 
 T3 AMY1 0,925 0,552 0,390 0,697 0,356 - 0,752 0,000 DOWN 

T3 CAT1 0,8823 0,574 0,292 0,865 0,262 - 0,873 0,057 
 T3 GA20OX1 0,9108 1,042 0,597 2,266 0,350 - 2,852 0,858 
 T3 GA20OX2 0,8421 1,468 1,284 1,725 1,176 - 1,889 0,031 UP 

T3 IPT 0,8789 0,335 0,238 0,479 0,179 - 0,516 0,000 DOWN 
T3 METSYN 0,8623 0,935 0,885 0,990 0,847 - 1,013 0,155 

  




