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RESUMO 

 

EHRHARDT-BROCARDO, Natalia Carolina Moraes. Qualidade fisiológica e proteínas de 

sementes de feijão durante o processo de germinação. 2017. 81 p. Tese (Doutorado em 

Produção Vegetal – Área: Fisiologia e Manejo de Plantas Cultivadas) – Universidade do 

Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Lages, 2017.  

 

Nesta pesquisa, objetivou-se avaliar a relação da qualidade fisiológica com a hidrólise das 

proteínas de reserva até a fase de protrusão radicular durante o processo de germinação em 

sementes de feijão. Assim, buscou-se um sistema modelo que relacione o entendimento 

bioquímico do processo de germinação e se este componente contribui de forma significativa 

para o vigor nos diferentes genótipos de feijão. Na primeira etapa determinou-se o padrão de 

hidratação e verificaram-se as diferenças na qualidade fisiológica das sementes de dez 

genótipos a partir do teste de germinação e testes de vigor. Utilizaram-se oito genótipos 

crioulos (BAFs 07, 13, 23, 42, 44, 50, 55, 81) e dois comerciais (IPR-88-Uirapurú e Iapar 81) 

submetidos à determinação da curva de hidratação por meio da umidade das sementes. A 

determinação da qualidade fisiológica inicial foi realizada por meio do teste de germinação e 

testes de vigor (desempenho de plântulas e envelhecimento acelerado). A caracterização dos 

genótipos quanto ao teste de envelhecimento acelerado evidenciou os BAFs 13, 42, 55 e 81 

como sendo de maior potencial fisiológico, e os BAFs 07, 23, 44 e 50 e cultivares comerciais, 

apresentando menor qualidade fisiológica. A curva de hidratação seguiu padrão trifásico com 

protrusão radicular entre 21 e 27 horas. A hidratação das sementes de feijão durante a 

germinação foi afetada pela qualidade fisiológica, uma vez que, os genótipos considerados 

mais vigorosos apresentaram maior velocidade de hidratação, comparados aos genótipos de 

menor vigor. Na segunda etapa, quantificou-se e identificou-se o principal grupo de proteínas 

de reserva em sementes de feijão, as globulinas, objetivando verificar sua relação com a 

qualidade fisiológica dos dez genótipos de feijão. Os genótipos de alto vigor (13, 42, 55 e 81) 

demonstraram maior eficiência na hidrólise e mobilização do componente proteico, pois 

apresentaram baixo teor de globulinas nos cotilédones no momento da protrusão da radícula 

em relação aos genótipos de baixo vigor (07, 23 e 50). O inibidor da proteína alfa-amilase, 

observado em todos os genótipos, está envolvido com o maior tempo necessário para a 

protrusão de radícula, conforme a diferença de intensidade observada nas bandas dos 

genótipos 07, 44 e a cultivar comercial Iapar 81. Por fim, foram selecionados quatro genótipos 

contrastantes quanto ao vigor (55 e 81) (23 e 50) para uma nova estratégia de extração 

proteica (fracionamento), objetivando estabelecer relação entre a qualidade fisiológica destes 

genótipos e o comportamento de hidrólise proteica até o momento da protrusão radicular. A 

determinação do conteúdo, a análise do perfil e a caracterização das proteínas foram 

realizadas misturando os diferentes tempos de germinação (0, 9, 12, 15, 18 e 21 horas), para 

cada genótipo, formando uma associação. Os resultados geraram listas de proteínas 

abundantes por extrato e um elevado número de proteínas identificadas por cada banda 

excisada de diferentes extratos proteicos. Apenas os genótipos 55 e 81, de maior qualidade 

fisiológica, apresentaram no extrato das glutelinas a proteína lipoxigenase. Nas plantas, esta 

proteína pode estar envolvida em vários aspectos diversos da fisiologia vegetal, incluindo 

crescimento e desenvolvimento, resistência a pragas e senescência ou respostas a lesões. 

Assim, é uma possível proteína candidata a marcador bioquímico já que está presente apenas 

em genótipos de alto vigor. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris. Genótipos Crioulos. Diversidade Genética. Vigor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

EHRHARDT-BROCARDO, Natalia Carolina Moraes. Physiological quality and protein of 

bean seeds during the germination process. 2017. 81 p. Thesis (Doctorate in Plant 

Production - Area: Physiology and Plant Management) – Santa Catarina State University. 

Post-Graduate Program in Plant Production, Lages, 2017. 

 

This research aimed to evaluate the physiological quality relationship with the reserve 

proteins hydrolysis until radicle protrusion during the germination process in bean seeds. 

Thus, a model system was searched that relates the biochemical understanding of germination 

process and whether this component contributes significantly to vigor in different bean 

genotypes. In first step, the hydration curve was determined and differences in seed 

physiological quality of ten genotypes were verified from germination and vigor tests. The 

hydration curve of eight landrace (BAFs 07, 13, 23, 42, 44, 50, 55, 81) and two commercial 

cultivars (IPR-88-Uirapurú and Iapar 81) genotypes was determined from seed moisture. 

Determination of initial physiological quality was performed by germination and vigor tests 

(seedling performance and accelerated aging). Characterization of the genotypes, regarding 

accelerated aging tests, showed that BAFs 13, 42, 55 and 81 had the highest physiological 

potential, whereas BAFs 07, 23, 44, 50 and the commercial cultivars had lower physiological 

quality. The hydration curve followed a triphasic pattern with radicle protrusion occurring 

between 21 and 27 hours after seed hydration. The hydration of bean seeds during 

germination was affected by physiological quality, as genotypes considered more vigor 

exhibited higher hydration rates than those of the less vigor genotypes. In second step, the 

main reserve proteins group in bean seeds, globulins, was quantified and identified, aiming to 

verify their relationship with the physiological quality of ten bean genotypes. The high vigor 

genotypes (13, 42, 55 and 81) showed greater efficiency in hydrolysis and mobilization of 

protein component, because they presented low globulins content in cotyledons at the moment 

of radicle protrusion in relation to low vigor genotypes (07, 23 and 50). The protein alpha-

amylase inhibitor, observed in all genotypes, is involved with the longer time needed for 

radicle protrusion, according to the band intensity difference in genotypes 07, 44 and the 

commercial cultivar Iapar 81. Finally, four vigor contrast genotypes (55 and 81) (23 and 50) 

were selected for a new protein extraction strategy (fractionation), aiming to establish a 

relationship between physiological quality of these genotypes and protein hydrolysis behavior 

of the radicle protrusion. The determination of the content, profile analysis and 

characterization of proteins were carried out by mixing the different germination times (0, 9, 

12, 15, 18 and 21 hours), for each genotype, forming a pool. Results have generated lists of 

abundant proteins per extract and a high number of proteins identified per each band excised 

from different proteins extracts. Only genotypes 55 and 81 with highest physiological quality, 

showed in glutelins extract the protein lipoxygenase. In plants, this protein may be involved in 

a number of diverse aspects of plant physiology, including growth and development, pest 

resistance and senescence or responses to wounding. Thus, it is a possible biochemical marker 

candidate protein because it is present only in high vigor genotypes. 

 

Keywords: Phaseolus vulgaris. Landrace Genotypes. Genetic Diversity. Vigor. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL  

 

O cultivo de feijão crioulo no estado de Santa Catarina é baseado em pequenas e médias 

propriedades sendo uma fonte de rendimento para os agricultores (PEREIRA et al., 2009). A 

semente que é selecionada e utilizada pelo próprio agricultor e que advém de anos anteriores, é 

caracterizada como semente crioula. De acordo com a Lei de Sementes e Mudas (Lei 10.711/2003), 

a semente crioula, também denominada cultivar local ou tradicional, é uma variedade desenvolvida, 

adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com 

características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, a 

critério do Mapa, considerados também os descritores socioculturais e ambientais, não se 

caracterizem como substancialmente semelhantes às cultivares comerciais.  

A variabilidade genética presente no germoplasma de feijão em uso na agricultura familiar 

tem sido plenamente reconhecida, porém, a eficiência da conservação e o aproveitamento desta 

variabilidade só aumentam quando esta é devidamente caracterizada (RODRIGUES et al., 2002). 

Para auxiliar o agricultor nesta seleção e manutenção deste recurso genético, existem instituições de 

pesquisa responsáveis pela formação de bancos de sementes e distribuição. 

Trabalhos são conduzidos com as sementes de genótipos originalmente procedentes do 

Banco Ativo de Germoplasma de Feijão da Universidade do Estado de Santa Catarina, para 

caracteres morfo-agronômicos (COELHO et al., 2007; COELHO et al., 2010c), moleculares 

(CARVALHO et al., 2008), bioquímicos (PEREIRA et al., 2009), de qualidade tecnológica 

(COELHO et al., 2008; BORDIN et al., 2010; SIMIONI et al., 2014a; DERETTI et al., 2014), 

qualidade nutricional (PEREIRA et al., 2011; SIMIONI et al., 2014b), qualidade sanitária 

(GINDRI, 2014; SOBIECKI et al., 2014a; SOBIECKI et al., 2014b) e qualidade fisiológica de 

sementes (COELHO et al., 2010a; COELHO et al., 2012; BUBA et al., 2013; PREZZI et al., 2013; 

DOS SANTOS, 2014; GINDRI, 2014; MICHELS et al., 2014). No entanto, estudos baseados na 

diversidade genética entre estes acessos, relacionando a qualidade fisiológica das sementes em 

função da hidrólise e mobilização das proteínas de reserva durante a germinação, são ausentes. 

Assim, esta proposta visa a continuidade de trabalhos anteriores, com a garantia da homogeneidade 

e estabilidade dentro da população dos diferentes genótipos, por meio da seleção massal de plantas 

no campo após o processo de autofecundação conduzido ao longo de oito safras (2005/2006 a 

2012/2013) consecutivas. Os genótipos utilizados tem centro de origem mesoamericano e são 

originalmente procedentes de municípios do estado de Santa Catarina (Capão Alto, Caxambú do 

Sul, Chapecó, Cunha Porã, Lages e Lebon Régis). 
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Nesta pesquisa, objetivou-se avaliar a relação da qualidade fisiológica com a hidrólise das 

proteínas de reserva durante a germinação botânica de sementes de feijão. Assim, buscou-se um 

sistema modelo que relacione o entendimento bioquímico do processo de germinação e se este 

componente contribui de forma significativa para o vigor nos diferentes genótipos de feijão. 

Na primeira etapa determinou-se o padrão de hidratação e verificaram-se as diferenças na 

qualidade fisiológica das sementes de dez genótipos a partir do teste de germinação e testes de 

vigor. Na segunda etapa, quantificou-se e identificou-se o principal grupo de proteínas de reserva 

em sementes de feijão, as globulinas, objetivando verificar sua relação com a qualidade fisiológica 

de dez genótipos de feijão. Por fim, foram selecionados quatro genótipos contrastantes quanto ao 

vigor para uma nova estratégia de extração proteica (fracionamento), objetivando estabelecer 

relação entre a qualidade fisiológica destes genótipos e o comportamento de hidrólise proteica até o 

momento da protrusão radicular. 

 

Hipóteses 

1. O padrão de hidrólise das proteínas de reserva interfere no potencial fisiológico de 

sementes de genótipos crioulos de feijão, permitindo diferenciá-los quanto ao vigor das 

sementes. 

2. Existe relação entre a diversidade genética e a disponibilidade das proteínas de reserva de 

sementes durante a germinação de genótipos crioulos de feijão que podem auxiliar no 

entendimento da diferença quanto ao vigor. 

3. A qualidade fisiológica dos genótipos é dependente do perfil eletroforético das proteínas de 

reserva e dos diferentes grupos proteicos presentes. 

 

Objetivo Geral 

 Avaliar a relação da qualidade fisiológica com a hidrólise das proteínas de reserva até a 

fase de protrusão radicular durante o processo de germinação em sementes de feijão. 

 

Objetivos Específicos 

1. Verificar a qualidade fisiológica das sementes a partir do teste de germinação e testes de 

vigor (envelhecimento acelerado e desempenho de plântulas). 

2. Quantificar o teor e avaliar o perfil eletroforético unidimensional de proteínas de reserva 

antes da hidratação (0h) até a protrusão radicular. 

3. Verificar se o teor e/ou perfil eletroforético de proteínas de reserva pode(m) explicar a 

diferença de vigor entre os genótipos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 QUALIDADE DE SEMENTES DE FEIJÃO 

 

Qualidade de semente é o conjunto de atributos que afetam a sua capacidade de originar uma 

plântula normal. De acordo com Peske et al. (2003), os atributos de qualidade podem ser divididos 

em genéticos, sanitários, físicos e fisiológicos: 

 Genéticos   

A qualidade genética envolve a pureza varietal, potencial de produtividade, resistência a 

pragas e moléstias, precocidade e resistência à condições adversas de solo e clima. Essas 

características são, em maior ou menor grau, influenciadas pelo meio ambiente e melhor 

identificadas examinando-se o desenvolvimento das plantas em nível de campo. A contaminação 

genética é resultante da troca de grãos de pólen entre diferentes cultivares, enquanto que a 

contaminação varietal acontece quando sementes de diferentes variedades se misturam. A primeira, 

ocorre na fase de produção e a segunda, principalmente, na etapa de pós-colheita.  

 Sanitários   

As sementes utilizadas para propagação devem ser sadias e livres de patógenos. Sementes 

infectadas por doenças podem não apresentar viabilidade ou serem de baixo vigor. A semente 

constitui um veículo para distribuição e disseminação de patógenos, os quais podem, causar 

doenças nas plantas, uma vez que, pequenas quantidades de inóculo na semente podem ter uma 

grande significância epidemiológica.  

 Físicos   

Vários são os atributos de qualidade física da semente, dentre os quais citam-se:  

a) Pureza Física - é uma característica que reflete a composição física ou mecânica de um lote de 

sementes. Por meio desse atributo, tem-se a informação do grau de contaminação do lote com 

sementes de plantas daninhas, de outras variedades e com material inerte. Um lote de sementes com 

alta pureza física é um indicativo que o campo de produção foi bem conduzido e que a colheita e o 

beneficiamento foram eficientes.  

b) Umidade - o grau de umidade é a quantidade de água contida na semente. Para a determinação do 

ponto de colheita de grande número de espécies é verificado o teor de umidade da semente. O teor 

de umidade possui ainda influência na atividade metabólica da semente, desencadeando o processo 

de germinação. 

 Fisiológicos: considera-se como atributo fisiológico aquele que envolve o metabolismo da 

semente para expressar seu potencial.  



14 

 

a) Germinação - a germinação é definida como a emergência e o desenvolvimento das estruturas 

essenciais do embrião, manifestando sua capacidade para dar origem a uma plântula normal, sob 

condições ambientais favoráveis.  

b) Vigor - os resultados do teste de germinação frequentemente não se reproduzem em nível de 

campo, pois no solo as condições raramente são ótimas para a germinação das sementes. Dessa 

maneira, desenvolveu-se o conceito de testes de vigor.  

Dentre os conceitos de vigor, pode-se afirmar que é definido como o conjunto das 

propriedades que determinam o nível potencial de atividade e desempenho de uma semente ou de 

um lote de sementes durante a germinação e a emergência da plântula (MARCOS FILHO, 2005). 

Desta forma, o nível de vigor de uma semente varia desde um ponto muito baixo, quando as 

sementes já estão próximas da máxima deterioração, até um ponto muito alto, que é o que se 

verifica em sementes recém-colhidas e que tenham sido produzidas sob condições apropriadas 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

Conforme Marcos Filho (2005), o vigor reflete a manifestação de um conjunto de 

características que determinam o potencial para a emergência rápida e uniforme de plântulas, o que 

torna muito difícil o desenvolvimento de apenas um teste que indique com precisão razoável o 

potencial de desempenho das sementes expostas às mais variadas situações. Há testes que avaliam 

aspectos bioquímicos, enquanto outros procuram identificar diferenças fisiológicas ou detectar a 

tolerância à estresses de várias naturezas, tornando mais eficiente a estimativa do comportamento 

das sementes. Devido às variações no estabelecimento do estande, determinadas pelas condições do 

ambiente e às dificuldades para a padronização de vários testes de vigor, é difícil a proposição de 

valores-índice para identificar limites de diferenciação entre lotes de alto e de baixo vigor. Portanto, 

a condução de testes de vigor procura detectar diferenças significativas no potencial fisiológico de 

lotes com germinação semelhantes, fornecendo informações adicionais às proporcionadas pelo teste 

de germinação. Paralelamente, espera-se que os resultados permitam distinguir com segurança os 

lotes de alto dos de baixo vigor, e que as diferenças detectadas estejam relacionadas ao 

comportamento das sementes durante o armazenamento e após a semeadura. 

Pelo fato do feijão destacar-se entre os principais produtos agrícolas brasileiros e em vista 

dos estudos desenvolvidos terem demonstrado que as características fisiológicas da semente podem 

influenciar não só no estabelecimento da população inicial no campo, mas também em seu 

desenvolvimento, Boaro et al. (1984) fizeram um estudo pioneiro com sementes de feijão 

comparando testes de laboratório preestabelecidos, no sentido de detectar a diferença entre a 

qualidade fisiológica de cinco lotes de sementes. Segundo os autores, nas condições do 

experimento, o teste que se mostrou mais efetivo para diferenciar os lotes de sementes de feijão foi 
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o de imersão em solução tóxica (cloreto de amônio (NH4Cl) 1%). Os testes de envelhecimento 

acelerado e o de frio apresentaram eficiência semelhante ou inferior ao do teste padrão de 

germinação.  

Em Jesus et al. (2014), verificou-se que é possível diferenciar o vigor de diferentes lotes de 

sementes de feijão quando se realiza a imersão das sementes em solução tóxica de cloreto de 

amônio a 1% durante 30 minutos. Também analisando a eficiência de testes de vigor na qualidade 

fisiológica de sementes de feijão, Alizaga et al. (1990) consideraram ainda, suas relações com a 

emergência a campo. Para os autores, os testes de germinação, primeira contagem e de germinação 

no frio, superestimaram o desempenho das sementes a campo; entretanto, o teste de envelhecimento 

acelerado o subestimou. 

Outro teste utilizado para avaliação da qualidade fisiológica de sementes é o teste de frio. 

Miguel e Cicero (1999) estudaram o comportamento de sementes de feijão submetidas às diferentes 

metodologias do teste de frio, comparativamente a outros testes de vigor tradicionalmente utilizados 

para avaliar a qualidade fisiológica das sementes. A partir da análise dos dados e a interpretação dos 

resultados obtidos, concluiu-se que a metodologia de rolo de papel sem terra, com períodos de 

exposição de três e cinco dias à 10°C e à 15°C, proporcionou as melhores correlações com a 

primeira contagem de germinação e com a emergência de plântulas em campo. 

Para Peske et al. (2003), o teste de envelhecimento acelerado foi inicialmente desenvolvido 

para estimar a longevidade de sementes em condições de armazenamento. Pesquisas adicionais tem 

mostrado que esse teste de vigor correlaciona-se, também, com a emergência a campo e com o 

estabelecimento de estande para um grande número de espécies. Lotes de sementes com alto vigor 

irão resistir a essas condições extremas e deteriorar-se a uma taxa mais lenta comparados a lotes de 

sementes de baixo vigor. Deste modo, pesquisas que mensuram a qualidade fisiológica de sementes 

de feijão, na sua maioria, consideram o teste de envelhecimento acelerado como o mais responsivo 

para caracterizar a diferença de vigor entre lotes de sementes.  

Bertolin et al. (2011) verificaram os efeitos de temperaturas e períodos de exposição ao teste 

de envelhecimento acelerado para identificar o vigor de sementes de feijão e a sensibilidade dos 

genótipos em relação ao estresse imposto pelo teste. Por meio desta pesquisa, observou-se que 

sementes de feijão com qualidade semelhante no teste de germinação podem apresentar níveis 

distintos de qualidade pelo teste de envelhecimento acelerado.  

Binotti et al. (2008) avaliaram os efeitos causados por diferentes períodos de 

envelhecimento acelerado na lixiviação de açúcares, proteínas, aminoácidos e íons no exsudato por 

meio do teste de condutividade elétrica, e suas relações com a germinação e vigor de sementes de 

feijão. Verificou-se que no exsudato da solução de embebição das sementes, os lixiviados eram 
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constituídos de aminoácidos, açúcares e íons de potássio e fósforo, sendo que o seu aumento foi 

relacionado com queda na germinação e vigor, evidenciando a eficiência do teste como método de 

avaliação do vigor.  

Uma vez que, o teste de envelhecimento acelerado pode predizer o comportamento das 

sementes em condições de armazenamento, Silva et al. (2014) avaliaram a qualidade fisiológica de 

sementes de cultivares de feijão comum antes e após o armazenamento. Conforme os autores, as 

cultivares que apresentaram menor vigor quando submetidas ao teste de envelhecimento acelerado, 

tiveram redução no percentual de germinação aos doze meses de armazenamento, demonstrando a 

eficiência do teste de envelhecimento acelerado em avaliar as diferenças de vigor entre cultivares de 

feijoeiro e consequentemente, expressar o potencial fisiológico de plântulas em campo.  

No trabalho de Avaci et al. (2010) objetivou-se avaliar os efeitos da aceleração do 

envelhecimento com armazenamento a 76% de UR e 40ºC por trinta dias na qualidade fisiológica 

da semente de feijão. Para os autores, as condições de armazenamento em alta temperatura e UR 

afetaram o desenvolvimento das plântulas e a qualidade das sementes e, consequentemente, a 

produção no campo.  

Alguns autores abordam o teste de envelhecimento acelerado combinado com o 

condicionamento fisiológico das sementes (SARIKA et al., 2013). Amanpour-Balaneji e Sedghi 

(2012) analisaram o efeito do envelhecimento acelerado e do condicionamento fisiológico [hidro 

(água destilada), osmo (PEG 6000), hormonal (ácido giberélico) e sal (NaCl)] na qualidade 

fisiológica e bioquímica de sementes de feijão comum. Os resultados mostraram que o 

condicionamento fisiológico por PEG 6000 teve capacidade de diminuir o efeito do 

envelhecimento, proporcionando aumento nos teores de proteína e fitina para a germinação e 

estabelecimento de plântulas. O condicionamento fisiológico indiretamente aumentou o vigor de 

sementes via taxa de germinação e pode fornecer homogeneidade de emergência no campo e 

obtenção de população de plantas adequada.  

Embora muitos trabalhos tenham avaliado a influência do envelhecimento acelerado em 

sementes, poucos evidenciaram as consequências em termos de alterações enzimáticas. Santos et al. 

(2004) avaliaram a ocorrência de alterações no vigor, germinação, e na atividade das enzimas 

malato e glutamato desidrogenase, esterase e fosfatase ácida em sementes de feijão submetidas ao 

envelhecimento acelerado. Para os autores, os lotes com alta germinação apresentaram acentuadas 

diferenças em resposta ao processo de envelhecimento, verificados pela redução na capacidade 

seletiva das membranas das sementes e pelo crescimento e desenvolvimento das plântulas de 

feijoeiro. A partir de 72 horas de envelhecimento acelerado, houve redução na atividade das 

enzimas fosfatase ácida e esterase, e ainda, a atividade das enzimas fosfatase ácida, malato 
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desidrogenase, glutamato desidrogenase e esterase foi influenciada pelo período de envelhecimento 

e pela qualidade inicial dos lotes.  

Em outro trabalho, Santos et al. (2005) estudaram as alterações fisiológicas e bioquímicas 

em sementes de feijão durante o armazenamento em condições ambientais não controladas de 

temperatura e umidade relativa do ar. Os resultados permitiram concluir que a atividade das 

enzimas malato e glutamato desidrogenase foi estável durante o armazenamento em condições 

ambientais não controladas nos cultivares vigorosos e a enzima esterase teve sua atividade 

aumentada durante o armazenamento não controlado, independentemente da qualidade fisiológica 

das sementes de feijão.  

Considerando ensaios bioquímicos que abordam a qualidade fisiológica das sementes de 

feijão, menciona-se a pesquisa de Bailly et al. (2001) onde foram avaliadas as alterações no 

conteúdo de oligossacarídeos e a atividade das enzimas antioxidantes no desenvolvimento de 

sementes de feijão, relacionadas com a aquisição de tolerância à secagem e qualidade de sementes. 

Medições de açúcares solúveis e atividades enzimáticas foram feitas após a secagem das sementes, 

e a tolerância de secagem foi avaliada pela capacidade de sementes secas de germinar e de produzir 

plântulas normais. As sementes consideradas tolerantes foram caracterizadas por uma elevada 

quantidade de sacarose e acúmulo de rafinose e estaquiose. Para as enzimas antioxidantes, em 

sementes tolerantes foi observada alta atividade da catalase e glutationa redutase e baixa atividade 

de superóxido dismutase e ascorbato peroxidase.  

Com o propósito de estabelecer novas metodologias para testes de vigor, Martins et al. 

(2014) testaram como método para separar lotes de sementes de feijão quanto ao vigor, a atividade 

respiratória da semente. Conforme o método, os lotes que apresentaram maior germinação e vigor 

demonstraram maior liberação de CO2 e caracterizaram-se pela maior integridade de suas 

membranas celulares, inclusive mitocondriais. Logo, foi possível estabelecer que a atividade 

respiratória é um método sensível para classificar lotes de sementes, sendo eficiente na separação de 

lotes de feijão quanto ao vigor.  

Estudos envolvendo a diversidade genética para características fisiológicas na cultura do 

feijão limitam-se a avaliações das respostas fisiológicas de diferentes genótipos à condições de 

estresse, como exemplo, trabalhos relacionados à variabilidade da resposta fisiológica ao estresse 

salino (GAMA et al., 2007) e ao estresse térmico (MACHADO NETO et al., 2004; MACHADO 

NETO et al., 2006b).  

Considerando o estresse à seca, os trabalhos referem-se à diversidade na fisiologia dos 

mecanismos intrínsecos de tolerância e genes específicos que controlam esta resposta. Assim, a 

diversidade de genótipos de feijão para adaptação à seca já foi avaliada por meio de análises de 



18 

 

AFLP (polimorfismo de comprimento de fragmento amplificado) (BEEBE et al., 2013) e de 

polimorfismos de genes específicos (CORTÉS et al., 2012a; CORTÉS et al., 2012b). Em Cortés et 

al. (2012b), considerando que a via do ácido abscísico (ABA) desempenha um papel importante na 

reação das plantas ao estresse por seca, foi analisada a diversidade de nucleotídeos em dois genes 

candidatos (Asr1 e Asr2), na coleção de feijão comum cultivado e em uma coleção de acessos de 

feijão selvagem. Além dos resultados sugerirem a importância do gene Asr1 no contexto da 

tolerância à seca, foi verificado que o feijoeiro selvagem é um reservatório de variação genética e 

de seleção de genes Asr, promissores para o melhoramento da tolerância à seca no feijoeiro 

cultivado. 

 

2.2 PROTEÍNAS DE RESERVA DE SEMENTES COMO ELEMENTO BÁSICO DO VIGOR 

 

As sementes armazenam reservas no tecido de reserva e/ou no eixo embrionário, de um 

modo geral, os carboidratos, as proteínas e os lipídeos são as principais substâncias de reserva, mas 

as proporções de cada um dos componentes variam de acordo com a espécie ou cultivar (MARCOS 

FILHO, 2005). 

Para Marcos Filho (2005), as proteínas são macromoléculas nitrogenadas constituídas por 

combinações de aminoácidos. Constituem importante reserva alimentar em sementes, sendo, após a 

água, o componente essencial do protoplasma e necessário para a formação de novos tecidos. A 

forma da proteína está intimamente associada à sua função, de modo que alterando-se a sequência 

de aminoácidos de uma determinada proteína, a forma da molécula e o seu papel biológico também 

são modificados. As proteínas vegetais podem ter função estrutural, reserva ou enzimática, 

participando da estrutura de tecidos, liberando aminoácidos usados como substratos para a 

respiração e monitorando reações químicas. Há ainda as que atuam em mecanismos de transporte, 

de defesa ou como reguladoras de processos fisiológicos. As proteínas metabolicamente inativas 

são utilizadas para a formação de novos tecidos nos pontos de crescimento do embrião, durante a 

germinação. São armazenadas em partículas proteicas ou grãos de aleurona, podem ser de quatro 

classes (globulinas, albuminas, prolaminas e glutelinas). As proteínas metabolicamente ativas são 

representadas pelas enzimas e nucleoproteínas. As enzimas são biocatalisadores, acelerando reações 

biológicas da digestão e assimilação de nutrientes ou participando do processo respiratório. As 

enzimas atuam sobre substratos específicos, principalmente carboidratos, lipídeos e proteínas. As 

isoenzimas são formas diferentes de uma mesma enzima, apresentando afinidade para um mesmo 

substrato. Ocorrendo num mesmo organismo podem ser controladas por um ou mais genes, sendo 

uma característica utilizável para a diferenciação de cultivares. As nucleoproteínas são 
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representadas pelos ácidos nucléicos (DNA e RNA), fundamentais para a síntese de proteínas e 

responsáveis pela estrutura e funcionamento dos cromossomos e genes. 

As principais proteínas de reserva nas sementes de feijão são: (1) albuminas (fração 2S), 

correspondem de 20% a 30% das proteínas totais. São constituídas por dois dímeros (PA1 e PA2) e 

pela lectina; (2) globulinas, correspondem de 50% a 75% das proteínas totais, são constituídas por 

vicilina (fração 7S), legumina (fração 11S) e convicilina. Pesquisando proteínas em feijão, Rui et al. 

(2011) observaram que muitas variedades de feijão cultivadas são diferenciadas não apenas no teor 

de proteínas, mas também em sua composição. Neste estudo, a composição, estrutura molecular e as 

propriedades térmicas de nove variedades de feijão foram estudadas utilizando eletroforese, 

espectrometria de massa (MS), cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa (RP-HPLC), 

calorimetria de varredura diferencial (DSC), e espectroscopia no infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR). A proteína predominante observada em cada variedade foi a vicilina. Em geral, 

não houve grandes diferenças observadas nos perfis de FTIR para as nove variedades de feijão. 

No trabalho de Karmous et al. (2011) objetivou-se analisar o impacto do excesso de cobre 

na germinação de sementes de feijão, o crescimento embrionário e as mudanças na mobilização de 

biomassa cotiledonar, principalmente, a hidrólise de albumina e globulina. Em comparação com o 

controle, o cobre causou uma redução na taxa de germinação, crescimento do embrião e na 

mobilização da biomassa cotiledonar. A diminuição da hidrólise de albumina e globulina após a 

exposição ao poluente, acarretaram em menor disponibilidade de aminoácidos para os processos de 

síntese. Em estudo complementar, Karmous et al. (2012) investigaram as atividades proteolíticas 

nos cotilédones destes genótipos de feijão pelo mesmo estresse por cobre. Foi observado que o 

tratamento de cobre afetou negativamente o crescimento do embrião e a atividade total das 

proteases. Assim, estudos a nível bioquímico permitem o entendimento do processo metabólico que 

determina a qualidade fisiológica da semente. 

 

2.3 O PADRÃO TRIFÁSICO DE HIDRATAÇÃO E O PROCESSO DE GERMINAÇÃO DO 

FEIJÃO  

 

As Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) consideram que uma semente 

germinada é a que demonstra, pelo grau de crescimento das estruturas essenciais do embrião, 

aptidão para produzir planta normal sob condições favoráveis de campo. Embora esta conceituação 

de germinação tenha um cunho mais prático, são várias as tentativas para detalhar e elucidar um 

pouco mais o processo de germinação. 
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Para Bewley e Black (1994), na literatura científica, o termo germinação é frequentemente 

usado livremente e, por vezes, de forma incorreta, e por isso é importante esclarecer o seu 

significado. A germinação começa com a absorção de água (embebição) e termina com o início do 

alongamento do eixo embrionário, geralmente a radícula. Inclui inúmeros eventos, como por 

exemplo, a hidratação de proteínas, mudanças estruturais nas células, respiração, síntese de 

macromoléculas e alongamento celular, nenhum dos quais é em si, único para a germinação. O 

efeito combinado consiste em transformar o embrião com metabolismo em repouso, para um 

metabolismo vigoroso culminando com o crescimento. 

Conforme Marcos Filho (2005), o encerramento do período de repouso fisiológico é 

sucedido pelo início do processo de germinação. Há consenso de que a germinação tem início com 

a embebição, contudo, sob o aspecto botânico, o processo se encerra com a protrusão da raiz 

primária, enquanto, sob o ponto de vista da tecnologia de sementes, as informações fornecidas 

devem oferecer certa garantia aos produtores agrícolas, permitindo avaliar a probabilidade de 

sucesso após a semeadura em campo. Como somente a emissão da raiz primária não é suficiente 

para avaliar o potencial para o estabelecimento da plântula em campo, o conceito tecnológico inclui 

o crescimento da estrutura embrionária e a formação de uma plântula em que sejam evidentes as 

suas partes constituintes, considerada uma plântula normal. 

De acordo com Carvalho e Nakagawa (2012), a germinação é um processo biológico que 

consome energia. A energia utilizada na germinação é proveniente da degradação de substâncias de 

reserva da própria semente, utilizando o oxigênio para degradar esses produtos. As atividades 

metabólicas da semente e que culminam com a efetiva retomada de crescimento pelo eixo 

embrionário se aceleram à medida que a semente, colocada no substrato apropriado, absorve água.  

No padrão de hidratação durante a germinação de sementes, modelo proposto por Bewley e 

Black (1978), são distinguidas 3 fases. A fase 1 se caracteriza por um acentuado aumento na 

intensidade respiratória, resultando na produção de grandes quantidades de energia, a qual, será 

utilizada durante as reações bioquímicas. Nesta fase, as sementes cujo tecido de reserva é do tipo 

cotiledonar, o teor de água oscila entre 35 e 40%. Na fase 1 tem início a degradação das substâncias 

de reserva (carboidratos, proteínas e lipídeos) que deverão nutrir o crescimento do eixo embrionário 

até o momento em que a plântula resultante tenha desenvolvido um sistema radicular capaz de 

retirar do solo os nutrientes que a planta necessita. Deste modo, a fase 1 seria essencialmente uma 

fase em que as substâncias de reserva são desdobradas em substâncias de menor tamanho 

molecular, permitindo um transporte mais simplificado (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

A fase 2 compreende o transporte ativo das substâncias anteriormente desdobradas do tecido 

de reserva para os pontos de crescimento meristemático. Uma característica notável desta fase é que 
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a semente cessa a absorção de água, onde os aumentos no conteúdo de água são muito pequenos à 

medida que transcorre o tempo. A intensidade respiratória também cresce de maneira muito lenta. A 

partir de um teor de água variando de 50 a 60% (sementes cotiledonares), a semente volta a 

absorver água e a respirar intensamente. A partir deste ponto, inicia-se o crescimento visível do eixo 

embrionário, começando a fase 3. A nível bioquímico, as substâncias desdobradas na fase 1 e 

transportadas na fase 2 são reorganizadas em substâncias complexas para formar o protoplasma e as 

paredes celulares, permitindo assim, o crescimento do eixo embrionário. É importante salientar que 

o início de uma nova fase não inibe a ocorrência da anterior, desta forma, quando a fase 3 se inicia, 

a semente em germinação apresenta, simultaneamente, as três fases (CARVALHO; NAKAGAWA, 

2012).  

No trabalho de Kikuchi et al. (2006) foi investigada a absorção de água no início da 

germinação em genótipos de sementes de feijão, a fim de esclarecer como a água entra na semente, 

como é fornecida para os tecidos e os processos envolvidos durante esta embebição. Por meio da 

técnica de ressonância magnética foi possível o monitoramento da água em vários tecidos durante a 

evolução temporal de absorção. Observou-se, para estes genótipos de feijão, que a embebição 

ocorreu em um curto espaço de tempo e não apresentou uniformidade no tegumento, o que levou a 

uma inclinação temporária da semente antes do seu alargamento.  

Na grande maioria, estudos envolvendo o padrão de hidratação durante a germinação de 

sementes de feijão estão associados à alguma modalidade de estresse. Para Rossi e Lima (2001) o 

estresse foi determinado pela presença de cádmio na solução de embebição durante a germinação de 

sementes de feijão. Os autores demonstraram que a atividade da enzima peroxidase foi considerada 

um possível indicador bioquímico de estresse promovido por metais pesados. Ainda, em Sfaxi-

Bousbih et al. (2010a) a utilização de cádmio na solução de embebição diminuiu a mobilização de 

minerais e carboidratos durante a germinação de sementes de feijão. Trabalhando com cobre, 

também um metal pesado, Sfaxi-Bousbih et al. (2010b) analisaram o impacto da embebição com 

solução de cobre na taxa de germinação e na mobilização de carboidratos. O estresse provocou uma 

diminuição na taxa de germinação e na mobilização de açúcares solúveis, principalmente glicose e 

frutose. Conforme os autores, a menor hidrólise do amido em sacarose deveu-se à inibição das 

atividades das enzimas α-amilase e invertase. 

Machado Neto et al. (2004) avaliaram cultivares crioulas e comerciais de feijão, onde o 

aminoácido prolina foi considerado indicador de estresse térmico durante a germinação. No 

trabalho de Custódio et al. (2009a), foi verificado se a aplicação de estresse térmico durante a 

embebição em sementes de feijão poderia levar à aquisição de tolerância à deficiência hídrica, ou 

seja, se ocorreria indução de tolerância cruzada durante o início do processo de germinação. 
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Considerando o estresse salino, observou-se que o teor de NaCl influenciou na germinação 

(PAULA et al., 1994; COKKIZGIN, 2012), concentrações acima de 50 mol.m-3 inibiram a 

germinação e crescimento das plântulas e ainda, o aumento no conteúdo de proteína nos cotilédones 

em plântulas estressadas variou conforme a intensidade do estresse e duração (DANTAS et al., 

2007).  

Entretanto, a maioria dos autores reportam-se ao estresse hídrico para predizer o 

comportamento do padrão de hidratação e germinação em sementes de feijão. No estudo precursor 

de Braga et al. (1999) comprovou-se a relação entre a qualidade fisiológica das sementes de feijão e 

seu desempenho nos diferentes potenciais hídricos, e ainda, que as sementes com menor qualidade 

fisiológica submetidas à níveis de água mais elevados apresentaram redução na velocidade de 

germinação, no comprimento do hipocótilo e da radícula e no peso de matéria seca das plântulas. A 

utilização de agentes osmóticos como simuladores de deficiência hídrica são responsivos em 

sementes de feijão, diminuindo a velocidade de germinação (CUSTÓDIO et al., 2009b; MORAES 

et al., 2005), o percentual de germinação, devido à redução das atividades enzimáticas 

(MACHADO NETO et al., 2006a) e podem alterar a expressão de proteínas osmótico-dependentes 

(COELHO et al., 2010b).  

Outra abordagem foi apresentada em Agostini et al. (2013) que utilizaram a combinação de 

ácido salicílico e choque térmico frio para induzir a deficiência hídrica em sementes de feijão 

durante a embebição. A germinação não foi afetada pelo tratamento com ácido salicílico e choque 

térmico frio, diferentemente do vigor, que foi afetado por ambos. De acordo com os autores, 

observou-se que estes tratamentos modificaram o padrão proteico das sementes, sendo que 

sementes tratadas apenas com choque térmico frio apresentaram variação do padrão de proteínas. Já 

nos tratamentos com a presença do ácido salicílico, combinado ou não ao choque térmico frio, foi 

observada a expressão adicional de sete bandas, sendo que a expressão dessas proteínas pode ter 

tido maiores efeitos sobre a resposta fisiológica, como a massa seca. Assim, os autores 

consideraram o ácido salicílico uma tecnologia promissora para atenuar parcialmente o déficit 

hídrico durante o crescimento inicial de plântulas de feijão.  

Deste modo, comprova-se que a velocidade, a percentagem e a uniformidade de germinação 

de uma população de sementes podem ser influenciadas por fatores do ambiente, por práticas de 

manejo, mas sobretudo, por condições intrínsecas ao genótipo. 

 

2.4 O METABOLISMO DA GERMINAÇÃO  
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O processo de desenvolvimento da semente percorre caminho metabólico bastante 

diversificado, pré e pós-fertilização do óvulo. O percurso predominante, principalmente nas 

espécies cultivadas, envolve uma sequência ordenada de eventos, compreendendo divisões 

celulares, diferenciação de tecidos, acúmulo de reservas e, finalmente, perda de quantidade 

considerável de água. A duração desse período de repouso fisiológico é variável de acordo com a 

espécie e condições do ambiente, quando estas não são favoráveis à retomada de crescimento do 

embrião, as sementes permanecem em estado de quiescência. Quando o ambiente se torna favorável 

devido a disponibilidade de água, o repouso é interrompido e os processos metabólicos conduzem à 

retomada do crescimento embrionário (MARCOS FILHO, 2005). 

A semente ortodoxa quando madura apresenta um baixo teor de água (10 a 20%), e os seus 

tecidos, uma baixa atividade metabólica. Uma semente viável e não dormente colocada em 

condições favoráveis de temperatura, umidade, oxigênio e às vezes luz, germinará. O embrião 

reiniciará as suas atividades, e o eixo embrionário, o seu crescimento, originando uma plântula. O 

processo de germinação inicia-se com uma rápida absorção de água pelos biocoloides, ocorrendo a 

embebição de todos os seus tecidos e uma expansão do tegumento envolvente. Nesta fase inicial 

observa-se a liberação de uma pequena quantidade de calor. A penetração da água no interior dos 

tecidos de reserva é feita da periferia para o interior, pelas células epidérmicas e vasculares dos 

cotilédones. Durante a embebição, a água é provavelmente primeiro absorvida pelas organelas das 

células metabolicamente ativas, o citosol e as membranas das organelas de armazenamento, 

considerando que os grânulos de amido, as reservas de proteína e os lipídeos são insolúveis em 

água. Esta fase de hidratação coincide com um aumento na atividade metabólica, constatada pelo 

aumento na taxa de respiração, e em geral, é observada primeiramente na região da radícula do 

embrião (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

Segundo Marcos Filho (2005), a água é fundamental para o metabolismo celular durante a 

germinação, pelo menos por três motivos: para a atividade enzimática, para a solubilização e 

transporte das reservas e como reagente em si, principalmente da digestão hidrolítica das 

substâncias de reserva armazenadas na semente. A embebição é essencial uma vez que, devido ao 

período de repouso, os tecidos estão dessecados, o início da atividade hidrolítica é proporcionado 

por enzimas sintetizadas previamente durante a maturação. A síntese “de novo” de hidrolases 

envolve a atuação do mecanismo de síntese de proteases, concomitantemente à recuperação do 

metabolismo oxidativo, processos sincronizados e ativados durante a embebição.  

A respiração envolve a oxidação de matéria orgânica na semente, com a formação de 

energia (ATP) e a formação de substâncias intermediárias essenciais aos processos anabólicos da 

germinação. No primeiro momento do início da germinação, a respiração tende a ser anaeróbia, 
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devido à limitada penetração de oxigênio no interior da semente. Para que seja possível este 

incremento respiratório, há a necessidade de um substrato, da reativação de macromoléculas 

(enzimas, tRNA, mRNA) e organelas (mitocôndrias, ribossomos, núcleo, membranas) presentes na 

fase de embebição, em particular as enzimas respiratórias (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  

A deficiência metabólica no início da embebição é identificada pela menor produção de 

ATP nas mitocôndrias, devido à desestruturação das membranas, causada pelo realinhamento 

incompleto ou incorreto das proteínas na camada dupla de lipídeos na membranas durante a 

reidratação. Assim, no início da embebição, ocorre um período relativamente curto de anaerobiose 

natural, dependendo da espécie e do grau de umedecimento do substrato, com produção de etanol e 

ácido lático. Com o decorrer da hidratação e a atuação de mecanismos de reparo, há aumento da 

eficiência das mitocôndrias existentes e/ou aumento do número de mitocôndrias. À medida que a 

respiração aeróbia é intensificada, os níveis dos produtos da anaeróbia decrescem porque são 

metabolizados (lactato para piruvato, etanol para acetaldeído e acetato para acetil-coenzima A) 

(MARCOS FILHO, 2005).  

Com a absorção de água, as células do eixo embrionário tornam-se ativas, expandem-se e 

iniciam o seu crescimento antes da ruptura do tegumento, ou mesmo antes das principais 

substâncias de reserva serem mobilizadas. As substâncias de reserva armazenadas no cotilédone 

encontram-se principalmente em forma insolúvel, como os polissacarídeos, os lipídeos e as 

proteínas. A utilização dessas substâncias para promover o crescimento dos tecidos do eixo 

embrionário está na dependência de sua conversão em compostos solúveis e do transporte destes 

para as regiões de crescimento. Essa conversão depende da ação de enzimas, algumas presentes nas 

células desidratadas da semente, necessitando serem reativadas, e outras sendo sintetizadas durante 

o processo de germinação (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

A germinação da semente, iniciada com as reservas próprias do embrião, é mantida com a 

degradação dos componentes dos tecidos de reserva, pela atividade enzimática e pelo fluxo dos 

componentes solúveis às regiões de crescimento. Na semente seca, o tecido de reserva apresenta 

baixa atividade respiratória. Com a absorção de água, contudo, são estimuladas a respiração e a 

atividade de enzimas, do que resulta a degradação das substâncias de reserva em substâncias 

solúveis. O movimento ou a translocação dessas substâncias para o eixo embrionário ocorre da 

região de alta concentração para uma onde há um rápido consumo, característico de um tecido em 

crescimento. Os aminoácidos (oriundos das proteínas) e a sacarose (proveniente dos polissacarídeos 

ou dos lipídeos) são os produtos translocados predominantes, em relação a outros compostos, 

incluindo compostos fosfatados, precursores de fitohormônios, essenciais ao desenvolvimento do 

embrião. Os solutos orgânicos movimentam-se célula a célula pelo tecido de reserva e por um 
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sistema vascular no eixo embrionário/plântula, atingindo, assim, as regiões de crescimento 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

 

2.5 PADRÃO DE HIDRATAÇÃO E HIDRÓLISE DAS RESERVAS NA DETERMINAÇÃO DA 

QUALIDADE FISIOLÓGICA 

 

Durante a germinação da semente é necessário que o meio forneça água suficiente para a 

ativação das reações químicas relacionadas ao metabolismo e, com isso, seja desencadeado o 

processo de retomada do crescimento do embrião. A hidratação inicia-se na embebição e sua 

velocidade depende, sobretudo, da composição química da semente, da permeabilidade do 

tegumento e da presença de água nas formas líquida ou gasosa no meio em que o processo está 

ocorrendo. Com o objetivo de estudar o uso da hidratação para estimar o desempenho de sementes, 

Beckert e Silva (2002) verificaram que a qualidade fisiológica afeta o padrão de hidratação e a 

espessura das sementes de soja durante a embebição. Os autores colocam a possibilidade de 

comparar o desempenho fisiológico de lotes por intermédio dos dados de espessura em sementes 

hidratadas. Em sementes de feijão, estudos que reportem esta relação entre qualidade fisiológica 

utilizando o padrão de germinação como base são ausentes.  

Com a utilização de análises bioquímicas, é possível avaliar a capacidade de hidrólise e 

mobilização dos componentes de reserva durante o processo de germinação das sementes. Em 

sementes de soja, Henning et al. (2010) quantificaram os componentes químicos e avaliaram a 

capacidade de mobilização de reservas na germinação de sementes de alto e baixo vigor. Para 

determinação da composição química das sementes, foram quantificados os teores de proteínas, 

amido e açúcar solúvel, além da atividade da isoenzima α-amilase. A capacidade de mobilização 

das reservas na germinação foi avaliada por meio da massa seca e do comprimento das plântulas. 

De acordo com os resultados desse trabalho, em sementes mais vigorosas há maiores conteúdos de 

proteínas solúveis, amido e açúcares solúveis, bem como, maior capacidade de mobilização de 

reservas na germinação, resultando em plântulas de soja com melhor desempenho inicial.  

Em outro trabalho com soja, Kim et al. (2011) inseriram uma abordagem das técnicas de 

eletroforese e espectrometria utilizadas para determinar o perfil de proteínas das sementes. A 

análise comparativa mostrou que os perfis temporais de expressão de proteínas foram alterados 

drasticamente durante a germinação e o crescimento das plântulas. Mais de 80% das proteínas 

identificadas foram as subunidades de glicinina e β-conglicinina, duas proteínas de reserva 

principais. Segundo os autores, estes resultados sugerem que a mobilização das proteínas de reserva 

é diferencialmente regulada para a germinação das sementes e crescimento das plântulas, e que a 
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partir desta análise, estudos futuros podem ser facilitados na abordagem dos eventos bioquímicos 

complexos que ocorrem durante a germinação de sementes de soja. 

 

2.6 DIVERSIDADE GENÉTICA E QUALIDADE DE SEMENTES DE FEIJÃO BASEADAS NA 

GERMINAÇÃO 

  

Os agricultores procuram por cultivares de feijão que apresentem rápida germinação e 

elevado vigor. Quando isso ocorre, as plantas desenvolvem-se e fornecem amplo fechamento do 

solo, diminuindo a chance da ocorrência de plantas daninhas e promovendo a formação homogênea 

do estande. A desuniformidade e a redução do estande podem conduzir não só à redução na 

produtividade de sementes como também acentuar problemas com plantas invasoras. A 

desuniformidade da cultura é prejudicial em diversos estágios fenológicos, interferindo na qualidade 

do produto e nas características da planta relacionadas à eficiência da colheita (MAIA et al., 2011).  

A identificação de cultivares de feijão que sejam de rápida germinação e emergência é uma 

das estratégias para o melhor estande e rápida cobertura do solo. Alguns trabalhos demonstraram 

resultados distintos sobre evidências de que haja variação para esses caracteres. Avaliando 101 

linhagens de feijão de genótipos comerciais e locais, Emygdio et al. (2000) verificaram que dois 

grupos foram estabelecidos para o índice de emergência, um compreendendo 98 genótipos, e outro 

com apenas três. Os autores concluíram que houve limitada variabilidade genética para velocidade 

de germinação no germoplasma avaliado.  

No trabalho de Maia et al. (2011), foi analisada a variabilidade genética para os caracteres 

relacionados à germinação e à emergência entre linhagens de feijão do banco de germoplasma da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). Com objetivo de verificar se as propriedades genéticas 

variavam com a idade das sementes, entre as linhagens avaliadas, concluiu-se que havia 

variabilidade suficiente para se proceder à seleção com relação à germinação e emergência, e que o 

potencial germinativo e a velocidade de emergência das sementes diminuíram com o tempo de 

armazenamento. 

 

2.7 ANÁLISE PROTEÔMICA EM SEMENTES DE FEIJÃO 

  

As análises proteômicas em plantas geralmente são conduzidas para monitorar as mudanças 

durante o desenvolvimento ou a influência de estímulos ambientais em padrões de proteína, também 

podem ser utilizadas para comparar linhagens diferentes (CÁNOVAS et al., 2004).  
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Estudos proteômicos sobre os processos que ocorrem durante a germinação de sementes 

foram encontrados apenas em plantas-modelo, como a Arabidopsis. A eletroforese em gel 

bidimensional (2-DE) revelou cerca de 1300 proteínas em sementes de Arabidopsis, das quais 74 

apresentaram modificações em sua abundância (regulação up ou down) durante a germinação. 

Mudanças específicas nos padrões de proteínas também foram verificadas no estágio de protrusão 

radicular, após o emprego do tratamento priming, que garantiu a germinação sincronizada da 

população de sementes. Várias proteínas relevantes foram identificadas por espectrometria de 

massas do tipo MALDI-ToF (GALLARDO et al., 2001). 

Em Gallardo et al. (2002), a ação das giberelinas (GA) durante a germinação de sementes de 

Arabidopsis foi investigada por meio da comparação das proteínas de uma linhagem deficiente em 

giberelina e controles do tipo selvagem e do tipo selvagem tratados com inibidor da biossíntese de 

GA durante a germinação. A análise proteômica indicou que a GA desempenha uma função 

específica durante os estágios iniciais da germinação em Arabidopsis, uma vez que, de 46 alterações 

observadas quanto à abundância de proteínas, apenas uma dependia da ação de GA.  

A partir da elucidação e posterior disponibilidade do genoma do feijão (SCHMUTZ et al., 

2014) houve avanços nas investigações do proteoma das sementes (ROSSI et al., 2017). 

Para a maioria das estratégias proteômicas, a espectrometria de massas (MS) é a fase final 

do processo analítico, devendo fornecer dados confiáveis para a interpretação da informação 

codificada pelos genes, ou seja, o proteoma. A qualidade destes dados, no entanto, é dependente da 

condição inicial das amostras desde as etapas de preparação (extração, purificação e quantificação) 

até a entrada no equipamento e processamento. Em geral, as amostras analisadas por MS devem ser 

da maior pureza possível, pouco complexas, e ausentes de compostos que interfiram nos processos 

de ionização, separação e detecção de sinais, tais como: sais inorgânicos, agentes caotrópicos, 

detergentes, polímeros e componentes não-voláteis (BODZON-KULAKOWSKA et al., 2007). 

Deste modo, os trabalhos iniciais com proteômica de sementes de feijão abordaram a eficiência de 

diferentes métodos de extração proteica para garantir a qualidade da separação e posterior 

identificação das proteínas (DE LA FUENTE et al., 2011; NATARAJAN et al., 2013).  

No trabalho desenvolvido por De La Fuente et al. (2011), foram utilizados três métodos 

diferentes de extração das proteínas (ácido tricloroacético-acetona (TCA-acetona), fenol e kit de 

limpeza comercial). Foi utilizada a técnica 2-DE para separar as proteínas das sementes do genótipo 

ICA Pijao (genótipo domesticado da Colômbia pertencente ao grupo genético mesoamericano). 

Para demonstrar a qualidade da análise 2-DE, utilizou-se uma seleção de 50 spots do gel na 

identificação de proteínas por espectrometria de massas (MALDI-ToF MS e MALDI-ToF/ToF). 

Cada método de extração proporcionou um perfil diferenciado do proteoma das sementes de feijão 
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quando as proteínas identificadas foram agrupadas em categorias funcionais. A TCA-acetona e o kit 

de limpeza extraíram a maior quantidade de proteínas de reserva e defesa, enquanto que o método 

do fenol extraiu a maior quantidade de proteínas do metabolismo de carboidratos.  

No trabalho de Natarajan et al. (2013) foi realizada análise proteômica de sementes de feijão 

provenientes do México. Foi utilizado o método ácido tricloroacético-acetona (TCA-acetona) para a 

extração das proteínas seguida de 2-DE para separação e subsequente espectrometria de massas 

(MS) para identificação. Um total de 237 spots de proteínas foram isolados e analisados por 

espectrometria de massas do tipo MALDI-ToF/ToF. Os resultados indicaram que a extração com 

TCA-acetona e a técnica 2D-PAGE são eficientes na separação das proteínas do feijão. A 

identificação adicional dessas proteínas por MS demonstrou a qualidade desse método de extração. 

Na grande maioria, estudos envolvendo a caracterização, disponibilidade e diversidade de 

uma proteína específica em sementes de feijão, estão associados à faseolina (MARSOLAIS et al., 

2010; DE LA FUENTE et al., 2012; LÓPEZ-PEDROUSO et al., 2014). 

Em Parreira et al. (2016) foram analisadas mudanças no proteoma durante o 

desenvolvimento de sementes de feijão. Para a identificação das proteínas empregou-se a técnica de 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS). Foram 

selecionados e analisados quatro tempos, abrangendo desde a embriogênese tardia até o estágio de 

dessecação. Das 418 proteínas acumuladas diferencialmente, 255 foram caracterizadas e 

identificadas, sendo a maioria pertencente ao metabolismo proteico. Foram descritos padrões 

específicos de acumulação de proteínas para cada tempo, fornecendo um atlas abrangente do 

proteoma durante o desenvolvimento de sementes de feijão com novas informações para a seleção 

de sementes com as características desejadas. Conforme os autores, a amplitude e a abrangência da 

técnica de LC-MS/MS foram vantagens marcantes para a escolha desta estratégia em relação ao gel 

2-DE. 

A partir dos trabalhos existentes, constata-se que estudos baseados na compreensão da 

diversidade genética, relacionando a qualidade fisiológica em função das alterações bioquímicas 

durante a hidrólise e mobilização das reservas no processo de germinação, sobretudo em genótipos 

crioulos, são ausentes. Contudo, devem ser considerados, haja visto a possibilidade de avanços 

científicos para o entendimento das diferenças quanto ao vigor em sementes de variedades crioulas 

de feijão. 
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3 CAPÍTULO 1  

 

PADRÃO DE HIDRATAÇÃO E QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE 

FEIJÃO 

 

3.1 RESUMO 

 

O trabalho objetivou verificar relação do padrão de hidratação de genótipos crioulos de feijão e a 

sua qualidade fisiológica. Utilizaram-se oito genótipos crioulos (BAFs 07, 13, 23, 42, 44, 50, 55, 

81) e dois comerciais (IPR-88-Uirapurú e Iapar 81) submetidos à determinação da curva de 

hidratação por meio da umidade das sementes. A determinação da qualidade fisiológica inicial foi 

realizada por meio do teste de germinação e testes de vigor (desempenho de plântulas e 

envelhecimento acelerado). A caracterização dos genótipos quanto ao teste de envelhecimento 

acelerado evidenciou os BAFs 13, 42, 55 e 81 como sendo de maior potencial fisiológico, e os 

BAFs 07, 23, 44 e 50 e cultivares comerciais, apresentando menor qualidade fisiológica. A curva de 

hidratação seguiu padrão trifásico com protrusão radicular entre 21 e 27 horas. O percentual de 

reserva translocada para a formação da plântula demonstrou que o BAF 42 obteve a maior 

eficiência de conversão comparada às menores, BAFs 23 e 50 e cultivar Iapar 81. Os BAFs 42 e 55 

apresentaram plântula mais vigorosa pelo teste de comprimento de plântulas, decorrente do alto 

percentual de reserva translocada para a formação da plântula. Os BAFs 23 e 50 e a cultivar Iapar 

81 apresentaram menor translocação de reservas e demonstraram que este baixo potencial de 

mobilização culminou com plântulas menores. A hidratação das sementes de feijão durante a 

germinação foi afetada pela qualidade fisiológica, uma vez que, os genótipos considerados mais 

vigorosos apresentaram maior velocidade de hidratação, comparados aos genótipos de menor vigor. 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris. Germinação. Vigor. Genótipos Crioulos. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the relationship between the hydration pattern of landrace bean 

genotypes and their physiological quality. The hydration curve of eight landrace (BAFs 07, 13, 23, 

42, 44, 50, 55, 81) and two commercial cultivars (IPR-88-Uirapurú and Iapar 81) genotypes was 

determined from seed moisture. Determination of initial physiological quality was performed by 

germination and vigor tests (seedling performance and accelerated aging). Characterization of the 

genotypes, regarding accelerated aging tests, showed that BAFs 13, 42, 55 and 81 had the highest 
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physiological potential, whereas BAFs 07, 23, 44, 50 and the commercial cultivars had lower 

physiological quality. The hydration curve followed a triphasic pattern with radicle protrusion 

occurring between 21 and 27 hours after seed hydration. The percentage of reserves translocated to 

the seedling during formation showed that BAF 42 had the highest conversion efficiency compared 

to the smaller efficiencies of BAFs 23, 50 and Iapar 81. The seedling length test showed that BAFs 

42 and 55 had the most vigor seedlings, which was driven by the high percentage of reserves 

translocated to the seedling during formation. BAFs 23, 50 and the cultivar Iapar 81 showed lower 

reserve translocation, demonstrating that low mobilization potential leads to smaller seedlings. The 

hydration of bean seeds during germination was affected by physiological quality, as genotypes 

considered more vigor exhibited higher hydration rates than those of the less vigor genotypes. 

Keywords: Phaseolus vulgaris. Germination. Vigor. Landrace Genotypes. 

 

3.2 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de sementes é definida como o somatório dos atributos genéticos, físicos, 

sanitários e fisiológicos, sendo este último atributo de significativa importância, visto que confere a 

capacidade de germinar, emergir e resultar rapidamente em plântulas normais sob ampla 

diversidade de condições ambientais (TUNES et al., 2011). 

Pesquisas vêm sendo conduzidas com sementes dos genótipos crioulos originalmente 

procedentes do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão (BAF) da Universidade do Estado de Santa 

Catarina, diferenciando os acessos quanto às características morfo-agronômicas (COELHO et al., 

2007; COELHO et al., 2010b), moleculares (CARVALHO et al., 2008), bioquímicas (PEREIRA et 

al., 2009), de qualidade tecnológica (COELHO et al., 2008; BORDIN et al., 2010), qualidade 

nutricional (PEREIRA et al., 2011) e qualidade fisiológica de sementes (COELHO et al., 2010a; 

COELHO et al., 2012; MICHELS et al., 2014). 

Ao caracterizar o potencial fisiológico de sementes de feijão de genótipos crioulos com base 

no percentual de germinação e vigor, a capacidade intrínseca de um genótipo de feijão se comportar 

de maneira distinta, garantiu respostas diferentes entre os genótipos, o que permitiu detectar o efeito 

do genótipo sobre o vigor das sementes. Em comparação a cultivares comerciais, foi constatado 

maior potencial fisiológico das sementes crioulas, sendo que estas foram favorecidas em função da 

ampla base genética e da facilidade de adaptação às condições ambientais, ao contrário das 

cultivares comerciais, consideradas linhagens de estreita base genética (COELHO et al., 2010a; 

MICHELS et al., 2014). 

Deste modo, em se tratando de genótipos crioulos, a diversidade genética é intrínseca, e se a 
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seleção massal de plantas no campo após o processo de autofecundação favorecer maior 

homogeneidade e estabilidade dentro da população do respectivo genótipo, a diversidade 

preponderante estará entre os genótipos. Como os trabalhos de seleção no campo já foram 

conduzidos por oito safras, é possível demonstrar a possibilidade de estudos fisiológicos mais 

detalhados, esclarecendo as diferenças fisiológicas das sementes em função dos genótipos. 

No processo de germinação, a água é o fator que exerce a mais determinante influência, 

regendo a reidratação dos tecidos, com a consequente intensificação da respiração e das atividades 

metabólicas de digestão e translocação, necessárias para o fornecimento de energia e nutrientes para 

a retomada de crescimento por parte do eixo embrionário (ATAÍDE et al., 2014; KIKUCHI et al., 

2006). 

A velocidade de absorção de água é controlada pelo conteúdo de água na semente, 

disponibilidade hídrica, temperatura ambiente e taxa de absorção de água, sendo um fator que não 

depende apenas do ambiente, mas inclui características intrínsecas do genótipo relacionadas à sua 

qualidade fisiológica (VERTUCCI; LEOPOLD, 1983). Machado Neto et al. (2004) afirmam que 

em sementes, o vigor é mais afetado do que a germinação quando essas são submetidas à 

deficiência hídrica. Do mesmo modo, Braga et al. (1999) complementam que a resposta das 

sementes germinadas sob deficiência hídrica tem se mostrado dependente da qualidade fisiológica. 

Assim, se o comportamento de hidratação das sementes de feijão em condições de estresse hídrico 

possui estreita relação com a qualidade fisiológica, considera-se que em condições hídricas 

equilibradas, estes genótipos também demonstrem comportamento dependente do seu potencial 

fisiológico. Desta maneira, a análise do processo de hidratação pode favorecer o entendimento de 

qual processo fisiológico está ocorrendo nas sementes, sendo uma ferramenta na compreensão da 

qualidade fisiológica de diferentes genótipos. 

O presente estudo objetivou verificar a relação do padrão de hidratação de sementes de 

feijão e a sua qualidade fisiológica. 

 

3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido utilizando-se sementes de oito genótipos de feijão crioulo (BAF 

07, 13, 23, 42, 44, 50, 55, 81) e duas cultivares comerciais (IPR-88-Uirapurú e Iapar 81), 

originalmente procedentes do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão (BAF) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina, que passaram por seleção massal de plantas no campo após o processo de 

autofecundação, sendo previamente caracterizados e estudados em oito safras consecutivas. 

As sementes foram produzidas em experimento conduzido a campo sob delineamento 
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experimental em blocos completos casualizados, na safra agrícola 2012/2013, em sistema de cultivo 

convencional, no município de Campos Novos - Santa Catarina. As sementes permaneceram 

armazenadas em sacos de tecido em condições de câmara seca a 10°C e umidade relativa de 50% 

até o momento da realização das análises.  

A determinação do padrão de hidratação ao longo do processo de germinação de diferentes 

genótipos crioulos e cultivares comerciais de feijão foi efetuada empregando-se a curva de 

hidratação montada por meio da mensuração do teor de água das sementes tomando-se como 

referência o método padrão da estufa a 105±3ºC por 24 horas (BRASIL, 2009). 

Para a avaliação da qualidade fisiológica e a caracterização do vigor das sementes, 

realizaram-se em laboratório no ano de 2014 o teste de germinação e testes de vigor (desempenho 

de plântulas e envelhecimento acelerado). 

Curva Padrão de Hidratação: a determinação da curva padrão de hidratação foi realizada 

em intervalos de tempo predeterminados (de três em três horas) até o momento em que, no mínimo, 

50% das sementes de cada repetição apresentou protrusão radicular. Foram feitas quatro repetições 

com 50 sementes em papel toalha tipo Germitest, umedecido em água destilada na proporção de 2,5 

mL.g-1 de papel seco. As sementes permaneceram em germinador tipo Mangelsdorf na posição 

vertical, sob temperatura constante de 25°C, conforme critérios das Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009). Buscou-se estabelecer, para cada genótipo, uma equação de regressão 

na qual o coeficiente de determinação apresentasse maior ajuste significativo ao padrão de 

germinação.  

Teste de Desempenho de Plântulas: a determinação do comprimento de plântulas foi 

realizada em diferentes tempos de hidratação (48, 72, 96 e 120 horas), sendo consideradas apenas as 

plântulas normais (BRASIL, 2009). Foram montadas quatro repetições com 10 sementes em papel 

toalha tipo Germitest com uma linha traçada no terço superior em sentido longitudinal, umedecido 

em água destilada na proporção de 2,5 mL.g-1 de papel seco. As sementes permaneceram em 

germinador tipo Mangelsdorf na posição vertical, sob temperatura constante de 25°C, conforme 

critérios das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Posteriormente à avaliação do 

comprimento total de plântulas, os resultados foram expressos em comprimento médio de plântulas 

(milímetros) (NAKAGAWA, 1999). Em seguida, as plântulas e os cotilédones correspondentes a 

120 horas de hidratação, período para a primeira contagem da germinação (BRASIL, 2009), foram 

separados, acondicionados em sacos de papel e secos em estufa de circulação de ar forçada a 60ºC, 

durante 48 horas. Após este período, as amostras foram retiradas da estufa, colocadas em 

dessecador e em seguida pesadas, determinando-se a massa seca total das plântulas e dos 

cotilédones da repetição, sendo os resultados expressos em mg.plântula-1 e mg.cotilédone-1 
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(NAKAGAWA, 1999). O percentual de reserva translocada para a formação da plântula foi 

mensurado pela diferença entre a massa seca remanescente nos cotilédones e a massa seca 

translocada para a plântula, em relação à massa seca da semente. 

Teste de Germinação: conduzido em papel toalha tipo Germitest, umedecido em água 

destilada na proporção de 2,5 mL.g-1 de papel seco, com quatro repetições de 50 sementes. As 

sementes permaneceram em germinador tipo Mangelsdorf na posição vertical, sob temperatura 

constante de 25°C, conforme critérios das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). O 

percentual de sementes germinadas (plântulas normais) foi avaliado aos cinco e nove dias após a 

instalação do teste.  

Teste de Envelhecimento Acelerado: foram utilizadas caixas de poliestireno cristal 

(Gerbox®) (11cm x 11cm x 3cm), com telas de alumínio suspensas em seu interior, na qual as 

sementes foram distribuídas de maneira a constituírem camada única sobre a superfície da tela. 

Obtidas as amostras, adicionou-se 40 mL de água destilada no fundo da caixa, para garantir o nível 

de umidade relativa do ar próximo a 100% (ambiente saturado). As caixas foram fechadas e 

mantidas por 72 horas em câmara de envelhecimento, regulada a 42ºC (MARCOS FILHO, 1999). 

Paralelamente, foi instalado um controle de cada genótipo para a determinação do teor de água das 

sementes pelo método padrão da estufa a 105±3ºC por 24 horas (BRASIL, 2009), com o objetivo de 

monitorar os procedimentos utilizados no teste. A germinação foi conduzida em papel toalha tipo 

Germitest, umedecido em água destilada na proporção de 2,5 mL.g-1 de papel seco, com quatro 

repetições de 50 sementes. As sementes permaneceram em germinador tipo Mangelsdorf na posição 

vertical, sob temperatura constante de 25°C, conforme critérios das Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009). O percentual de vigor (plântulas normais) foi avaliado aos cinco e nove 

dias após a instalação do teste. 

 Análise Estatística: o delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, e 

empregou-se o teste F para a análise de variância dos dados. As médias foram agrupadas pelo Teste 

de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade com auxílio do Software Assistat (SILVA; 

AZEVEDO, 2002). Em complementação, realizou-se análise de regressão para caracterizar a 

absorção de água dos diferentes genótipos nos tempos de hidratação.  

 

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Curva Padrão de Hidratação 

Ao avaliar o conteúdo de água de sementes secas submetidas a diferentes períodos de 

hidratação, para todos os genótipos, a equação de 3º grau mostrou melhor ajuste, corroborando o 
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fato de que as sementes durante o processo de germinação seguem padrão trifásico de hidratação 

(BEWLEY; BLACK, 1978), onde foi possível determinar que a fase II finalizou entre 21 e 27 horas 

de hidratação (Figura 1), resultando na protrusão radicular. 

O comportamento da curva de hidratação dos genótipos possibilitou diferenciá-los pela 

velocidade em que ocorre a absorção de água. Os genótipos BAFs 07 e 44 e a cultivar comercial 

Iapar 81 demonstraram menor velocidade de hidratação em relação aos demais genótipos. A 

diversidade para a velocidade em que ocorre a absorção de água pelas sementes destes genótipos já 

foi encontrada na avaliação da qualidade tecnológica, em que os genótipos BAFs 07 e 44 obtiveram 

os maiores tempos para máxima hidratação (BORDIN et al., 2010). Com isso, a diferença no 

comportamento de hidratação entre os genótipos pode estar relacionada à qualidade fisiológica das 

sementes. Em soja, sementes de maior qualidade fisiológica hidrataram mais lentamente (ROCHA 

et al., 1984; ROSSETTO et al., 1995; BECKERT; SILVA, 2002).      

 Após estabelecida a curva de hidratação, realizaram-se os testes de viabilidade e vigor, 

buscando-se relacionar o padrão de hidratação com a qualidade fisiológica das sementes. 

 

Teste de Desempenho de Plântulas  

Os genótipos não diferiram estatisticamente quanto ao acúmulo de massa seca de plântula 

após 120 horas de hidratação (Tabela 1), período que coincide com a primeira contagem de 

germinação (BRASIL, 2009). Contudo, o percentual de reserva translocada para a formação da 

plântula demonstrou que os genótipos BAFs 23 e 50 e a cultivar comercial Iapar 81 obtiveram a 

menor eficiência de conversão, 21,45%, 24,97% e 23,07%, respectivamente. 
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Figura 1 – Padrão de hidratação de genótipos crioulos e comerciais de feijão (PR: protrusão 

radicular). 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 
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Tabela 1 – Massa seca de plântula e percentual de mobilização de reservas para plântula de 

genótipos de feijão com 120 horas de hidratação. 

Genótipos

BAF 07 55,10 a 32,72 a

BAF 13 65,63 a 30,19 a

BAF 23 78,02 a 21,45 b

BAF 42 73,97 a 40,11 a

BAF 44 65,92 a 28,75 a

BAF 50 56,91 a 24,97 b

BAF 55 76,31 a 34,82 a

BAF 81 68,36 a 33,81 a

IPR-88-Uirapurú 76,57 a 30,76 a

Iapar 81 57,77 a 23,07 b

CV (% ) 16,02 16,27

Massa Seca 

Plântula (mg) 

Mobilização para 

Plântula (%)

 

Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott (5%). 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

A análise dos resultados de comprimento de plântulas em diferentes tempos de hidratação 

(Tabela 2), aponta como um dos genótipos que apresentaram plântula mais vigorosa o BAF 55, 

demonstrando o potencial deste genótipo em converter as suas reservas armazenadas em estruturas 

da plântula. Da mesma forma, ao caracterizar as sementes destes genótipos quanto ao potencial 

fisiológico pela avaliação do comprimento de raiz com 120 horas de hidratação, o genótipo que 

apresentou maior comprimento foi o BAF 55 (COELHO et al., 2010a). 

Verificou-se que o percentual de reserva translocada para a formação da plântula conferiu 

mudanças entre os genótipos para a característica fenotípica de comprimento de plântulas. Os BAFs 

23 e 50 e a cultivar comercial Iapar 81 que apresentaram a menor translocação de reservas, 

demonstraram que o baixo potencial de mobilização culminou com plântulas menores, 

principalmente, no tempo final de 120 horas (Tabela 2). Resultado semelhante foi verificado em 

Dan et al. (1987) estudando a transferência de matéria seca como método de avaliação do vigor em 

sementes de soja, em que plântulas provenientes de sementes de melhor qualidade apresentaram 

maior capacidade de suprimento de reservas, de transformação dos tecidos de armazenamento e de 

incorporação destes pelo eixo embrionário. Para Dutra e Teófilo (2007), sementes qualificadas 

como potencialmente vigorosas podem proporcionar maiores taxas de crescimento no período 

inicial de estabelecimento da cultura. Assim sendo, o crescimento inicial precoce proporciona maior 

e mais rápido fechamento da superfície do solo, proporcionando menor evaporação e maior 

aproveitamento da água e aumento da capacidade competitiva, favorecendo o controle das plantas 

daninhas (HENNING et al., 2010). 
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Tabela 2 – Comprimento de plântulas de genótipos de feijão em diferentes tempos de hidratação. 

48 21,97 b 36,70 a 27,07 b 32,90 a 20,45 b 26,22 b 43,55 a 33,27 a 33,42 a 30,35 a 21,99

72 77,65 b 105,85 a 61,62 c 96,25 a 81,47 b 81,52 b 104,67 a 99,07 a 101,80 a 88,72 a 9,78

96 110,20 b 128,05 b 113,92 b 147,70 a 127,42 b 109,10 b 161,80 a 149,20 a 137,72 a 147,00 a 15,09

120 189,40 a 206,17 a 140,35 b 203,20 a 173,72 b 153,80 b 231,65 a 183,52 b 173,82 b 163,72 b 16,97

Tempo (h)
BAF07 BAF13 BAF23 BAF42

Comprimento Plântula (mm) 
CV (%)

Iapar 81BAF44 BAF50 BAF55 BAF81 IPR-88-Uirapurú

 

Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott (5%). 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

Teste de Germinação e Teste de Envelhecimento Acelerado 

A partir dos dados de percentual de germinação dos genótipos (Tabela 3), observou-se que 

os genótipos que apresentaram maior viabilidade pelo teste de germinação foram os BAFs 81, 55 e 

13 e cultivares comerciais IPR-88-Uirapurú e Iapar 81. 

 

Tabela 3 – Percentual de germinação e vigor pelo teste de envelhecimento acelerado de sementes de 

genótipos de feijão. 

Genótipos

BAF 07 79 b 75 b

BAF 13 91 a 88 a

BAF 23 85 b 79 b

BAF 42 85 b 83 a

BAF 44 77 b 59 b

BAF 50 83 b 78 b

BAF 55 93 a 83 a

BAF 81 94 a 87 a

IPR-88-Uirapurú 91 a 75 b

Iapar 81 90 a 73 b

CV (% ) 4,86 9,15

Germinação (%)
Envelhecimento 

Acelerado (%)

 

Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott (5%). 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

Os elevados percentuais de germinação, à exceção dos BAFs 07 e 44, demonstram a 

importância do potencial fisiológico destes genótipos crioulos (COELHO et al., 2010a), visto que 

apresentaram percentual de germinação superior ao mínimo exigido pelos padrões para a 

comercialização de sementes de feijão (80%) (BRASIL, 2013). 

Verificadas as diferenças no vigor das sementes (Tabela 3), o estresse imposto pelo teste de 

envelhecimento acelerado possibilitou a distinção entre os genótipos de feijão. Os genótipos BAFs 



38 

 

13, 81, 42 e 55 destacaram-se como sendo os genótipos de maior qualidade fisiológica e os BAFs 

07, 23, 44 e 50 e cultivares comerciais IPR-88-Uirapurú e Iapar 81 demonstraram menor qualidade 

fisiológica.  

Por meio dos testes de vigor realizados, verificou-se que nas avaliações do percentual de 

mobilização de reservas para plântula e comprimento de plântulas, os genótipos que apresentaram 

maior potencial de conversão das reservas armazenadas em estruturas da plântula (BAFs 55 e 42) 

pertencem ao grupo dos genótipos de alto vigor para o teste de envelhecimento acelerado, 

demonstrando seu elevado potencial fisiológico. Em trabalhos anteriores, o genótipo BAF 55 

também se confirmou superior quanto a qualidade fisiológica das sementes (COELHO et al., 2010a; 

COELHO et al., 2010b; COELHO et al., 2012). 

Relacionando o padrão de hidratação e a qualidade fisiológica dos diferentes genótipos, 

observou-se por meio da caracterização do vigor, que os genótipos menos vigorosos necessitaram 

de maior tempo para o processo de reparo do sistema de membranas durante a fase inicial do 

processo de hidratação. Da mesma forma, Bortolotto et al. (2008), trabalhando com arroz irrigado, 

constataram que sementes com menor qualidade fisiológica apresentaram menor velocidade de 

hidratação comparadas a sementes de maior qualidade.  

A menor velocidade deve-se ao fato de que sementes de menor vigor, antes de iniciar o 

crescimento do eixo embrionário, promovem o reparo e/ou proteção ao sistema de membranas 

durante a fase inicial de hidratação, de maneira que o tempo consumido neste processo acaba 

ampliando o período de tempo total para que a germinação ocorra (COSTA et al., 2008). Logo, o 

padrão de hidratação demonstrou comportamento dos genótipos muito semelhante ao observado nos 

testes para a caracterização do vigor.  

 

3.5 CONCLUSÃO 

 

O padrão de hidratação das sementes demonstrou-se dependente da qualidade fisiológica 

observada entre os genótipos, onde os mais vigorosos apresentaram maior velocidade de hidratação, 

comparados com os de baixo vigor. A análise do comportamento de hidratação pode favorecer o 

entendimento de qual processo fisiológico está ocorrendo nas sementes, sendo uma ferramenta na 

compreensão da qualidade fisiológica de diferentes genótipos. 
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4 CAPÍTULO 2 

 

GLOBULINS DURING GERMINATION IN COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARIS 

L.) SEEDS WITH DIFFERENT VIGOR 

 

4.1 ABSTRACT 

 

Seed vigor is a complex seed property that determines its potential for rapid uniform emergence and 

development under a wide range of field conditions. Recently, proteomic approach is used to 

identify proteins whose accumulation levels are associated with changes in seed vigor, allowing 

getting an integrated vision of the mechanisms governing this seed property. In common beans, the 

globulins are the most abundant group of seed storage proteins (SSP). Thus, this study aimed to 

characterize bean genotypes by globulins analysis during seed germination, verifying its 

relationship with vigor. This study was conducted using different vigor seeds by the accelerated 

aging test, originally from the Bean Active Germplasm Bank of the Santa Catarina State University. 

Genotypes 13, 42, 55 and 81 with highest physiological quality, whereas genotypes 07, 23, 44, 50 

and the commercial cultivars IPR-88-Uirapurú and Iapar 81 with lowest physiological quality. In 

cotyledons the determination of the content, profile analysis and characterization of soluble protein 

were carried out in germination times, most of which were included in phase II of hydration pattern 

(0, 9, 12, 15, 18, 21 and 27 hours). Cotyledons samples were lyophilized prior to analysis, and the 

protein extraction procedure was carried out using saline solution. The mass spectrometry was 

employed to unraveling the proteins qualitative identification from in-gel digestion and MALDI-

ToF analysis. The high vigor genotypes (13, 42, 55 and 81) showed greater efficiency in hydrolysis 

and mobilization of protein component, because they presented low globulins content in cotyledons 

at the moment of radicle protrusion in relation to low vigor genotypes (07, 23 and 50). The protein 

alpha-amylase inhibitor, observed in all genotypes, is involved with the longer time needed for 

radicle protrusion, according to the band intensity difference in genotypes 07, 44 and the 

commercial cultivar Iapar 81. 

Keywords: Genetic Diversity. Landrace Genotypes. 1D SDS-PAGE. Mass Spectrometry. 

 

RESUMO 

 

O vigor é uma complexa propriedade da semente que determina o seu potencial para emergência 

uniforme e rápido desenvolvimento sob ampla diversidade de condições de campo. Recentemente, a 
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abordagem proteômica é usada para identificar proteínas cujos níveis de acumulação estão 

associados a mudanças no vigor da semente, permitindo obter uma visão integrada dos mecanismos 

que regem essa propriedade da semente. Em feijão, as globulinas são o grupo mais abundante de 

proteínas de reserva. Assim, este estudo teve como objetivo caracterizar os genótipos de feijão por 

meio da análise das globulinas durante a germinação, verificando sua relação com o vigor. Este 

estudo foi realizado utilizando sementes com diferença de vigor pelo teste de envelhecimento 

acelerado, originalmente procedentes do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão da Universidade 

do Estado de Santa Catarina. Genótipos 13, 42, 55 e 81 com maior qualidade fisiológica, enquanto 

os genótipos 07, 23, 44, 50 e as cultivares comerciais IPR-88-Uirapurú e Iapar 81 com menor 

qualidade fisiológica. Nos cotilédones, a determinação do conteúdo, análise de perfil e 

caracterização da proteína solúvel foram realizadas em diferentes tempos de germinação, a maioria 

incluído na fase II do padrão de hidratação (0, 9, 12, 15, 18, 21 e 27 horas). As amostras de 

cotilédones foram liofilizadas antes da análise e o procedimento de extração proteica foi realizado 

com solução salina. A espectrometria de massas foi empregada para identificar as proteínas a partir 

da digestão em gel e da análise MALDI-ToF. Os genótipos de alto vigor (13, 42, 55 e 81) 

demonstraram maior eficiência na hidrólise e mobilização do componente proteico, pois 

apresentaram baixo teor de globulinas nos cotilédones no momento da protrusão da radícula em 

relação aos genótipos de baixo vigor (07, 23 e 50). O inibidor da proteína alfa-amilase, observado 

em todos os genótipos, está envolvido com o maior tempo necessário para a protrusão de radícula, 

conforme a diferença de intensidade observada nas bandas dos genótipos 07, 44 e a cultivar 

comercial Iapar 81. 

Palavras-chave: Diversidade Genética. Genótipos Crioulos. 1D SDS-PAGE. Espectrometria de 

Massas. 

 

4.2 INTRODUCTION 

 

Plants accumulate protein reserves in developing seeds, during the middle and late 

maturation stages when seeds act as nitrogen sinks in the plant (MÜNTZ et al., 2001). These protein 

reserves are essential for seed germination and seedling establishment (HAN et al., 2013) and added 

are determining features for the propagation of plant species, which are of both economic and 

ecologic importance (RAJJOU et al., 2012). 

Seed germination refers to the physiological process starting from the uptake of water by the 

dry seed and ending with the radicle protrusion. In orthodox seeds, with a resumption of water 

uptake, events such as a mobilization of stored reserves are associated with seedling growth. All of 
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the components necessary for the resumption of protein synthesis upon imbibition are present 

within the cells of mature dry embryos (BEWLEY, 1997).  

The germination process can be divided into three phases based on the water uptake pattern. 

Phase I is a rapid water uptake phase in which DNA damage repairing and there is a resumption of 

breathing and metabolism. Phase II is a plateau phase in which mitochondria synthesis and 

translation of storage mRNA occurred, it is also regarded as a metabolism active phase during 

which reserves mobilization is initiated. Phase III is the post-germination stage in which the radicle 

begins to grow. Mobilization of reserves is one of the most critical events in germination, which 

could provide not only precursors but also energy for the biosynthetic processes (HAN et al., 2013). 

Seed vigor is a complex seed property that determines its potential for rapid uniform 

emergence and development under a wide range of field conditions (RAJJOU et al., 2012). A 

comparative proteomic study was conducted with sugar beet seed to unravel biomarkers of seed 

vigor, and the results indicated that specific signatures were shown to correlate with this trait. These 

signatures included the sulfur amino acid pathway as well as several metabolic pathways involved 

in lipid and starch mobilization, protein synthesis (translation initiation factors), components of 

ABA (abscisic acid) signaling pathways or the methyl cycle. Thus, proteomic approach was used to 

identify proteins whose accumulation levels are associated with changes in seed vigor, allowing 

getting an integrated vision of the mechanisms governing this seed property (CATUSSE et al., 

2011).  

Firstly, the seed storage proteins (SSP) are hydrolyzed to amino acids by active components 

called proteolytic enzymes. The amino acids may remain in the storage tissue, however, most are 

translocated to the developing embryonic axis tissues being used for the synthesis of enzymes and 

structural proteins. Some of the amino acids may also undergo deamination, being used for the 

synthesis of non-nitrogen containing compounds or further metabolized to produce energy 

(ASHTON, 1976).  

The first systematic classification system used to define classes of seed storage proteins 

(SSP) was developed by Osborne, and grouped SSP on the basis of their solubility in water 

(albumins), dilute salt solutions (globulins), aqueous alcohols (prolamins), and dilute acid or alkali 

(glutelins) (SHEWRY, 1995). 

The globulins are the most abundant group of seed storage proteins (SSP) in common bean. 

They can be divided into two groups based on their sedimentation coefficients (S20.w): the 7S 

vicilin-type globulins and the 11S legumin-type globulins (SHEWRY, 1995), with molecular 

weight subunits ranging from 10 to 70 kDa and 20 to 50 kDa, respectively (FREITAS et al., 2000).  
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Both groups show considerable variation in their structures (CARASCO et al., 1978), which results 

partly from post-translational processing (SHEWRY, 1995). 

Several studies of landrace genotypes seeds originating at the Bean Active Germplasm Bank 

(BAF) at the Santa Catarina State University have been shown differences between genotypes from 

physiological seed characteristics (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 2016). The 

characterization of the physiological potential of landrace bean genotypes seeds, the intrinsic 

capacity of bean genotypes to behave differently, thus causing different responses among 

genotypes, allows assessment of the effect of genotype on seed vigor.  

Higher physiological potential of landrace seeds was observed in comparison to commercial 

cultivars. The landrace genotypes were favored by an extensive genetic basis and a relative ease of 

adaptation to the environmental conditions, whereas commercial cultivars were considered strains 

with limited genetic basis (COELHO et al., 2010; MICHELS et al., 2014). For the reason that of 

this genetic diversity, it suggests a greater possibility of finding an association between seed storage 

proteins with vigor in landraces genotypes. 

As such, genetic diversity is intrinsic to landrace genotypes, and if the mass selection 

process of plants in the field by successive selfing, promotes greater homogeneity and stability 

within the respective population, substantial diversity must occur between genotypes. Since the 

selection process in the field was conducted for eight seasons, it is possible to conduct more 

detailed biochemical studies, thus explaining physiological differences between seeds with respect 

to genotypes (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 2016). 

This study aimed to characterize bean genotypes by globulins analysis during seed 

germination, verifying its relationship with vigor.  

 

4.3 MATERIALS AND METHODS  

 

Seed Material  

This study was conducted using seeds of eight landrace bean genotypes (BAFs 07, 13, 23, 

42, 44, 50, 55, 81) and two commercial cultivars (IPR-88-Uirapurú and Iapar 81) originally from 

the Bean Active Germplasm Bank (BAF) of the Santa Catarina State University. Genotypes 

underwent successive selfing selection that favored greater homogeneity and stability within the 

population, having been previously characterized and studied in eight consecutive seasons. Seeds 

were produced in a field experiment conducted in a randomized complete block design during the 

agricultural season of 2012/2013 by conventional farming in Campos Novos, Santa Catarina. 

Harvested seeds were stored in a dry chamber at 10°C and 50% relative humidity until analysis.  
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In a previous work, it was determined seed vigor differences by the accelerated aging test. 

Genotypes BAFs 13, 42, 55 and 81 had the highest physiological quality (88, 83, 83 and 87%), 

whereas BAFs 07, 23, 44, 50 (75, 79, 59 and 78%) and the cultivars IPR-88-Uirapurú and Iapar 81 

(75 and 73%) had the lowest physiological quality (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 2016). 

This experiment was conducted in two investigations, according to the structure considered: 

whole-seed (embryonic axis, cotyledons and tegument) or cotyledons. In whole-seeds were 

quantified total protein, soluble protein (globulins) and soluble amino acid contents at germination 

times 0, 9, 15, 21 and 27 hours. In cotyledons the determination of the content, profile analysis and 

characterization of soluble protein (globulins) were carried out, other germination times were added 

(12 and 18 hours), most of which were included in phase II of hydration pattern. 

Because in Arabidopsis seeds there have been change in gene expression as soon as 15 min 

after imbibition (PRESTON et al., 2009) and with rice seeds rapid changes in some metabolite 

levels had already occurred at 1 h after imbibition (HOWELL et al., 2009), the 0 and 9 hour points 

were evaluated. 

The results of protein (total and soluble) and soluble amino acid content during the botanical 

germination process, for each structure considered above, will be presented according radicle 

protrusion (≥50% seeds), 21 or 27 hydration hours (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 2016).  

A seed was regarded as germinated when the radicle protruded through the seed coat and the 

protein extracts were prepared from dry mature seeds and from seeds at different stages of 

germination (RAJJOU et al., 2006). 

Total Protein Analysis from Whole-Seeds 

Total proteins were quantified in dried whole-seeds (60ºC/48h) under acidic digestion 

followed by distillation according to the Kjeldahl Method described by Tedesco et al. (1995). The 

procedure was carried out with three replicates of 0.2 g sample in test tubes (20 cm long and 2.5 cm 

diameter). For digestion, 1 mL of Hydrogen Peroxide (H2O2), 2 mL of Sulfuric Acid (H2SO4) and 

0.7 g of Copper Sulfate Catalyst (CuSO4) were added. The tubes were placed in a digester block 

with initial temperature between 160-180°C. After 120 minutes, the temperature was gradually 

raised to 360°C and kept until light green. After digestion, the tubes were packed in an iron rack 

inside the hood for cooling. The samples were diluted in 50 mL with distilled water and transferred 

to 90 mL snap-cap flasks. After distillation, each sample was titrated with 0.025 M Sulfuric Acid 

(H2SO4) to the turning point of the boric acid indicator. The determination of total protein in the 

sample was performed by means of a conversion factor, where % Protein = N × 6.25 content 

(AOAC, 1995). 
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Salt Soluble Protein (Globulins) Analysis 

Extraction and Quantification from Whole-Seeds 

The protein extraction procedure was described by Shewry et al. (1983) modified by Landry 

et al. (2000), using 1 mL of 0.5 M Sodium Chloride (NaCl) pH 2.4 at 4°C. Whole-seeds were 

ground with liquid nitrogen prior to analysis. The extraction procedure was carried out twice, with 

three replicates of 0.1 g seeds fine powder shaken for 1 minute in Vortex (AP56 - Phoenix), 30 

minutes in orbital shaker table (Oxy304 - Oxylab) and centrifuged at 1500 g for 7 minutes 

(centrifuge CE01-B1 - Kacil), the supernatants were stored. The globulins content was determined 

as described by Bradford (1976) using bovine serum albumin (BSA) as a standard (BSA 0-1000 

μg.mL-1; y = 0.4039x + 0.071, R2 = 0.9339). The reading was performed in a spectrophotometer 

(UV/VIS Spectro800S - Mars) with a wavelength of 595 nm, and the concentration in mg 

protein.mL-1 protein extract. 

Extraction and Quantification from Cotyledons 

The protein extraction procedure was described by Shewry et al. (1983) modified by Landry 

et al. (2000), using 1 mL of 0.5 M Sodium Chloride (NaCl) pH 2.4 at 4°C. Cotyledons samples 

were lyophilized prior to analysis. The extraction procedure was carried out twice, with three 

replicates of 0.1 g cotyledons fine powder shaken for 1 minute in Vortex (AP56 - Phoenix), 30 

minutes in orbital shaker table (Oxy304 - Oxylab) and centrifuged at 1500 g for 7 minutes 

(centrifuge CE01-B1 - Kacil), the supernatants were stored. The globulins content was determined 

as described by Bradford (1976) using bovine serum albumin (BSA) as a standard (BSA 0-1000 

μg.mL-1; y = 0.4039x + 0.071, R2 = 0.9339). The reading was performed in a spectrophotometer 

(UV/VIS Spectro800S - Mars) with a wavelength of 595 nm, and the concentration in mg 

protein.mL-1 protein extract. 

Soluble Amino Acid Analysis from Whole-Seeds 

The soluble amino acid extraction procedure was based on the extraction described by 

Bieleski and Turner (1966), using 1 mL of MCW (methanol: chloroform: water, ratio 12:5:3). 

Whole-seeds were ground with liquid nitrogen prior to analysis. The extraction procedure was 

carried out with three replicates of 0.1 g seeds fine powder. Samples were overnight at 4°C and 

centrifuged at 1500 g for 30 minutes (centrifuge CE01-B1 - Kacil). In the supernatant was added 1 

mL of chloroform and 1.5 mL of distilled water for each 4 mL of MCW used. Samples were 

centrifuged at 1500 g for 30 minutes again (centrifuge CE01-B1 - Kacil) and the aqueous phase was 

separated. This aliquot was placed in a water bath at 38°C for 60 minutes. The soluble amino acid 

content was quantified according to the method described by Yemm and Cocking (1955), using 

leucine as standard (0-200 nmol.mL-1; y = 209.05x – 7.5566, R² = 0.9919). The reading was 
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performed in a spectrophotometer (UV/VIS Spectro800S - Mars) with a wavelength of 570 nm, and 

the content in nmol.g-1 (seed fresh matter).  

One-dimensional Gel Electrophoresis of Cotyledons Globulins  

Electrophoretic analysis was carried out under denaturing condition (SDS-PAGE), in a mini 

vertical apparatus (K33-10V - Kasvi) with content of 12% (resolving gel) and 3% (stacking gel). 

The globulins, previously extracted, were applied to the gel according to Laemmli (1970) modified 

by Ma and Bliss (1978). After quantification, 15μg of protein sample was dissolved in sample 

buffer composed of distilled water; Tris-HCl pH 6.7; glycerol; 10% SDS (Sodium Dodecyl 

Sulfate); 0.5% bromophenol blue and 2-mercaptoethanol, with a ratio of 1:1. The electrophoresis 

system containing the samples was placed in pH 8.3 buffer solution (25 mM Tris, 192 mM glycine 

and 1% SDS 10%) at 30V for three hours at room temperature. After electrophoresis, the gels were 

washed with distilled water for complete removal the buffer, and then, stained for 3 hours in 

Coomassie Brilliant Blue R-250. The evaluation procedure was carried out by comparing the 

samples protein profile with the molecular range marker (Precision Plus Protein™ - Bio-Rad, CA, 

USA). Reproducibility was confirmed by minimum of two repeats of each run of gel 

electrophoresis under similar electrophoretic conditions, and from two independent protein 

extractions. 

Subsequently, the digital documentation was carried out in transilluminator WL (DNR Bio-

Imaging Systems Mini Bis Pro, Jerusalem - Israel) with Gel Capture software. The electrophoretic 

profile of each genotype was performed by differential intensity of bands, using GelAnalyzer 2010a 

software (LAZAR; LAZAR, 2010) with automatic band detection tool. 

Protein Identification of Cotyledons Globulins 

In-Gel Digestion of Proteins, MALDI-ToF MS and MALDI-ToF/ToF Analysis 

Stained protein bands were individually excised from gel and submitted twice to a 

destaining procedure with a solution containing acetonitrile (50%) and 25 mM Ammonium 

Bicarbonate (NH4HCO3) for 30 minutes at 25°C. The solution was replaced by pure acetonitrile and 

dried under vacuum (10 minutes). Excised bands were reduced and alkylated before digestion. The 

bands were kept on ice for 30 minutes with 20 ng.μL-1 trypsin (Trypsin Gold V5280 Promega) and 

25 mM Ammonium Bicarbonate (NH4HCO3), then incubated at 37°C for 14h. After digestion and 

extraction (SHEVCHENKO et al., 2006), peptides were mixed 1:1 with MALDI Matrix Solution (5 

μg.mL-1 α-cyano-4-hydroxycinnamic acid, 50% acetonitrile, and 0.1% trifluoroacetic acid), laid on 

a MTP 384 target plate (Bruker Daltonics, Germany) and dried at room temperature. Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) time-of-flight (ToF) Mass Spectrometry was used 

to get data for protein identification of tryptic-digested bands. MS and MS/MS spectra were 
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obtained by Autoflex III MALDI-TOF Mass Spectrometer (Bruker Daltonics, Germany), that was 

carried out with full automatic mode using FlexControl Software version 3.3 (Bruker Daltonics, 

Germany) and the peak lists were created using FlexAnalysis Software version 3.0 (Bruker 

Daltonics, Germany). 

The search in database was carried out by Mascot Software (Matrix Science; 

http://www.matrixscience.com) using P. vulgaris Database (downloaded from Phytozome – 

phaseolus_20160609) and Viridiplantae Database (SwissProt 2016_06). The following search 

parameters were used: (1) type of search: Peptide Mass Fingerprint; fixed modifications: 

carbamidomethylation of cysteine; variable modifications: methionine oxidation; mass values: 

monoisotopic; protein mass: unrestricted; peptide mass tolerance: ± 200 ppm; max missed 

cleavages: 1. (2) type of search: MS/MS Ion Search; fixed modifications: carbamidomethylation of 

cysteine; variable modifications: methionine oxidation; mass values: monoisotopic; protein mass: 

unrestricted; peptide mass tolerance: ± 2 Da; fragment mass tolerance: ± 0.7 Da; max missed 

cleavages: 1. 

Universal Protein Resource Knowledgebase (UniProt)1 database was used to access related 

biological function and description of proteins. 

Statistical Analysis 

The experimental design was a completely randomized approach and analysis of variance (F 

Test) was performed. The Scott–Knott Test at 5% probability using Assistat software (SILVA; 

AZEVEDO, 2002) grouped averages. In addition, regression analysis was performed in order to 

quantifying total protein content in different genotypes during germination. 

 

4.4 RESULTS AND DISCUSSION 

 

Total Protein Analysis from Whole-Seeds 

From the analysis of the total protein content in whole-seeds during germination process 

(Figure 2), it was verified that the genotypes didn’t differ statistically from each other. In agreement 

with Natarajan et al. (2013), in dry mature seeds of beans, total protein content (on dry matter) is 

between 15 and 25%. 

 

 

 

 

                                                 
1 The UniProt Consortium. UniProt: the Universal Protein Knowledgebase. Nucleic Acids Res 2017, 45, D158-D169. 

http://www.matrixscience.com/
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Figure 2 – Seed total protein content (%) of landraces and commercial bean genotypes during 

germination process according radicle protrusion (RP), 21 (A) or 27 (B) hydration 

hours. 

(A) ŷ(23)ns; ŷ(50)ns; ŷ(13)ns; ŷ(42)ns; ŷ(55)ns; ŷ(81)ns; ŷ(IPR-88-Uirapurú)ns; (B) ŷ(7)ns; 

ŷ(44)ns; ŷ(Iapar 81)ns. 

ns not significant splitting by the F test. 

 

Source: Developed by the author, 2017. 
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Salt Soluble Protein (Globulins) and Soluble Amino Acid Analysis from Seeds 

From the analysis of globulin content in whole-seeds during germination process, it was 

observed that the seeds showed a similar hydration behavior, where phase II finished between 21 

and 27 hours, resulting on radicle protrusion (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 2016). 

Dry whole-seeds of all genotypes showed a high globulins content, and during the first 9 

hours of germination there was a significant decrease in this content (Table 4). 

 

Table 4 – Seed globulins content of landraces and commercial bean genotypes during germination 

process. Data are expressed as mg.100mg-1 of seed sample. The values are mean of three 

replicates. 

07 6.30 a A 3.80 a B 5.55 a A 5.58 a A 5.94 a A 9.29

23 5.75 a A 3.27 b B 4.90 a A 5.27 a A 5.07 b A 8.00

44 5.66 a A 3.23 b B 5.56 a A 5.32 a A 5.18 b A 12.97

50 5.72 a A 3.28 b B 4.96 a A 5.17 a A 5.03 b A 7.81

13 6.12 a A 2.73 d B 5.17 a A 5.44 a A 5.63 a A 8.09

42 6.90 a A 2.53 d C 5.20 a B 4.62 b B 5.22 b B 6.65

55 6.73 a A 3.16 b C 5.40 a B 5.16 a B 4.65 b B 8.27

81 6.65 a A 2.92 c C 5.54 a B 5.64 a B 5.15 b B 6.84

IPR-88-Uirapurú 5.88 a A 3.05 c C 5.29 a A 4.75 b B 5.59 a A 7.47

Iapar 81 5.39 a A 3.40 b B 5.60 a A 4.70 b A 5.11 b A 12.84

CV (%) 12.56 4.84 7.65 6.11 7.40

Genotype
CV 

(%)

Seed Globulins (mg.100mg
-1

)

0h 9h 15h 21h 27h

 

Mean values followed by the same letter do not differ according to the Scott-Knott Test (5%), lowercase in column and 

uppercase in row. 

Source: Developed by the author, 2017. 

 

Probably, this is due to the first events caused by hydration that are associated with damage 

repair accumulated during seed desiccation and storage, such as DNA repair. The formation of 

polysomes from free ribosomes occurs during early hydration, in order to create a machinery for 

translation of mRNAs into proteins. Protein synthesis is initiated by pre-existing mRNA 

accumulated during seed development, however, this mRNA is degraded and protein synthesis 

becomes dependent on newly synthesized mRNA during hydration (BEWLEY; BLACK, 1994). De 

novo synthesis is essential because total soluble amino acids aren’t enough to proteins formation 

during germination, so, the degradation of seed storage proteins (SSP) begins on first hours of 

hydration (BEWLEY et al., 2013). Seed storage proteins are main source of amino acids during 

early germination, are also important for energy production (ANGELOVICI et al., 2011). 
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After 9 hours of germination, genotypes showed an increase in globulin content, as a result 

of respiration and metabolism reactivation, and protein synthesis intensification to initiate 

embryonic axis growth and further radicle protrusion. From the increase in globulin content (15 

hours), other germination times presented constant contents equal to the initial content (0 hour), 

except for genotypes 42, 55 and 81, which increased their protein content but didn’t return to high 

content as shown in dry whole-seed (Table 4). 

The genotypes showed no difference in globulin content at germination times of 0 and 15 

hours. In 21 hours of hydration, genotypes with the lowest globulin content were 42 and 

commercial cultivars IPR-88-Uirapurú and Iapar 81. In 27 hours of hydration, genotypes 07 and 13 

and the commercial cultivar IPR-88-Uirapurú showed the highest globulin content (Table 4). 

From the vigor data presented in Ehrhardt-Brocardo and Coelho (2016), genotypes 42 and 

commercial cultivar IPR-88-Uirapurú had high conversion efficiency of their reserves for normal 

seedling formation (percentage of reserves mobilization), characterizing its high physiological 

potential. Because these genotypes had a high initial globulins content (Table 4), that provided 

proteins for hydrolysis in amino acids, and also, the efficiency of this hydrolysis allowing a high 

content of amino acids in 9 and 15 hours (Table 5), a lower soluble protein content was required at 

the time of radicle protrusion in 21 hours (Table 4). 

The soluble amino acids content in landrace genotypes and in commercial cultivar IPR-88-

Uirapurú increased in the first 9 hours of hydration (Table 5) as a function of decrease in salt 

soluble protein content (globulins) (Table 4). When embryonic axis is growing, soluble protein 

content decreases and soluble amino acid content increases, this is in function of protein catabolism 

that releases its constituent amino acids. The hydrolysis is carried by proteases classified according 

to hydrolytic activity. Some amino acids are converted to amides (glutamine and asparagine) and 

are transported to the growing embryonic axis. In addition to increasing the soluble amino acids 

content from protein degradation, biosynthesis of novel amino acids is required for production of 

developmental regulatory compounds (BUCKERIDGE et al., 2004). 

From the seed vigor data by accelerated aging test (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 

2016), high vigor genotypes (13, 42, 55 and 81) and commercial cultivar IPR-88-Uirapurú 

presented low soluble amino acid content at the moment of radicle protrusion (21 hours) (Table 5). 

In contrast, low vigor genotypes (07, 23, 44, 50 and Iapar 81) showed high soluble amino acid 

content at the time of radicle protrusion (21 hours: 23 and 50 or 27 hours: 07, 44 and Iapar 81) 

(Table 5). 
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Table 5 – Seed soluble amino acid content of landraces and commercial bean genotypes during 

germination process. Data are expressed as nmol.g-1 of seed fresh matter. The values are 

mean of three replicates. 

07 7.41 a B 7.52 c A 7.59 c A 7.54 a A 7.50 a A 0.63

23 7.42 a B 7.53 c A 7.54 c A 7.49 a A 7.44 b B 0.49

44 7.26 b B 7.47 c A 7.45 c A 7.50 a A 7.46 a A 0.64

50 7.47 a B 7.72 b A 7.56 c B 7.44 b B 7.51 a B 0.71

13 7.40 a B 7.63 c A 7.57 c A 7.40 c B 7.56 a A 0.79

42 7.49 a B 7.84 a A 7.79 a A 7.36 c B 7.39 b B 1.03

55 7.34 b C 7.72 b A 7.52 c B 7.34 c C 7.39 b C 0.73

81 7.37 b D 7.84 a A 7.61 c B 7.31 c D 7.53 a C 0.58

IPR-88-Uirapurú 7.44 a C 7.88 a A 7.67 b B 7.32 c D 7.49 a C 0.57

Iapar 81 7.33 b A 7.50 c A 7.57 c A 7.42 b A 7.47 a A 1.26

CV (%) 0.64 1.03 0.88 0.53 0.67

CV 

(%)
Genotype

Soluble Amino Acid (nmol.g
-1

)

0h 9h 15h 21h 27h

 

Mean values followed by the same letter do not differ according to the Scott-Knott Test (5%), lowercase in column and 

uppercase in row. 

Source: Developed by the author, 2017. 

 

With the whole seed, the purpose was to verify differences between genotypes. However, 

the total protein didn’t allow this characterization, and soluble proteins (globulins), even with 

differences in content, maintained the same behavior among the genotypes, according to the 

triphasic hydration pattern. Thus, another strategy was necessary to characterize the proteins 

according to the vigor: to separate structures of seed (cotyledons and embryonic axis) and to include 

more intervals of analysis in germination times. 

 

Salt Soluble Protein (Globulins) Analysis from Cotyledons 

By the data of globulin content in cotyledons during germination process, most genotypes 

increased the availability of salt soluble proteins (globulins) (Table 6), this is a result of protein 

hydrolysis intensification to initiate the growth of embryonic axis and posterior radicle protrusion. 

All genotypes showed a significant change in globulin content during germination, some 

increased (42, 81 and IPR-88-Uirapurú) and others increased and decreased (07, 23, 44, 50, 13, 55 e 

Iapar 81). 
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Table 6 – Cotyledons globulins content of landraces and commercial bean genotypes during 

germination process. Data are expressed as mg.100mg-1 of cotyledons sample. The 

values are mean of three replicates. 

07 5.08 b C 4.97 e C 4.48 c D 6.20 c B 6.27 c B 7.43 a A 4.99

23 5.15 b D 5.72 d C 4.50 c F 4.73 c E 6.51 c B 7.40 a A 1.94

44 4.62 c D 6.57 b B 5.88 b C 7.14 a A 5.75 c C 5.43 b C 4.09

50 5.02 b D 5.98 c C 4.92 c D 4.74 c D 6.75 b B 7.55 a A 4.90

13 4.42 c C 5.50 d B 4.76 c C 5.44 b B 6.80 b A 6.96 b A 3.48

42 5.00 b D 5.01 e D 4.73 c D 5.61 b C 6.24 c B 6.97 b A 3.35

55 4.94 b C 6.71 b B 6.39 a B 6.62 a B 7.28 a A 6.83 b B 4.26

81 5.02 b C 5.04 e C 4.80 c C 5.52 b B 6.73 b A 6.82 b A 3.62

IPR-88-Uirapurú 4.55 c C 4.97 e C 5.57 b B 5.31 b B 6.80 b A 6.64 b A 5.39

Iapar 81 5.53 a D 7.66 a A 7.01 a B 6.35 c C 6.69 b B 5.58 b D 5.45

CV (%) 2.97 3.46 4.68 5.41 4.14 4.65 3.89

CV 

(%)

Cotyledons Globulins (mg.100mg
-1

)

0h 9h 12h 15h 18h 21h 27h
Genotype

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Mean values followed by the same letter do not differ according to the Scott-Knott Test (5%), lowercase in column and 

uppercase in row. 

Source: Developed by the author, 2017. 

 

From the seed vigor data by accelerated aging test (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 

2016), high vigor genotypes (13, 42, 55 and 81) and commercial cultivar IPR-88-Uirapurú 

presented low globulins content in cotyledons at the moment of radicle protrusion (21 hours) (Table 

6). In contrast, some low vigor genotypes (07, 23 and 50) showed high globulins content in 

cotyledons at the moment of radicle protrusion (21 hours: 23 and 50 or 27 hours: 07) (Table 6). 

These data indicate that although high vigor genotypes provide higher protein content 

throughout germination process, at specific time of radicle protrusion, they hydrolyzed soluble 

proteins more rapidly into amino acids, mobilizing them to growth points in relation to low vigor 

genotypes. Thus, high vigor genotypes showed greater efficiency in hydrolysis and mobilization of 

protein component. 

 

One-dimensional Gel Electrophoresis of Cotyledons Globulins  

For analysis of electrophoretic globulins profile, bands were observed according to 

difference of intensity between genotypes before hydration, because there wasn’t change of bands 

in gels throughout germination process (0, 9, 12, 15, 18, 21 and 27 hours). From analysis of 

electrophoretic globulins profile (Figure 2), landraces genotypes and commercial cultivars showed 

bands ranging from 15 to 150 kDa, with higher intensity bands in molecular masses between 37 and 

50 kDa.  
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In electrophoretic globulins profile, genotypes 07, 44 and the commercial cultivar Iapar 81 

showed differences of intensity in one of the bands (25 kDa) in relation to other genotypes (Figure 

4), being possible that it corresponds to a protein that could be involved with the longest time 

necessary for radicular protrusion or with the low vigor observed in these genotypes (EHRHARDT-

BROCARDO; COELHO, 2016). 

The analysis of electrophoretic profile didn’t allow to associate differential detection 

(presence/absence) of protein bands with vigor differences among genotypes. However, considering 

only genotypes with radicle protrusion at 21 hours, the difference in band intensity could be 

associated with physiological quality. High vigor genotypes (13, 42, 55 and 81) showed similar 

band intensity peaks, particularly 55 and 81, and different in relation to low vigor genotypes (23 and 

50). 

 

Figure 3 – One-dimensional SDS-PAGE of cotyledons globulins of landraces and commercial bean 

genotypes before hydration (10µL molecular range marker Bio-Rad (M) and 15μg 

soluble proteins). Excised band is identified at the right of the gel. 

 

Source: Developed by the author, 2017. 
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Figure 4 – Differential intensity of cotyledons globulins between genotypes according to radicle 

protrusion: 21hours (23, 50, 13, 42, 55, 81, IPR-88-Uirapurú) or 27 hours (07, 44 and 

Iapar 81), using GelAnalyzer. Excised band is identified above.  

 

Source: Developed by the author, 2017. 
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Protein Identification of Cotyledons Globulins 

Proteins from landraces and commercial bean genotypes were extracted and then separated 

by 1D SDS-PAGE, followed by protein identification using mass spectrometry tools, Universal 

Protein Knowledgebase (UniProtKB) and SwissProt databases. 

After image analysis, each intense Coomassie staining lane of the gel was divided into 

approximately 2.5 mm slices; the slices were then subjected to in-gel proteolysis with trypsin. A 

protein was identified from bands in 1D SDS-PAGE (Figure 3) that it showed differences of 

intensity in genotypes 07, 44 and the commercial cultivar Iapar 81 in relation to other genotypes 

(Figure 4). This protein is Alpha-Amylase Inhibitor that presents a length of 262 amino acids and 

it has as molecular functions: Alpha-amylase Inhibitor Activity (stops, prevents or reduces the 

activity of alpha-amylase) and Carbohydrate Binding.   

In Yang et al. (2007) the enzyme α-amylase was sharply increased during germination, and 

this protein was suggested as a possible ideal candidate biomarker for rice seed germination. But, in 

our study, all genotypes showed protein alpha-amylase inhibitor, evidencing that it is involved with 

the longer time needed for radicle protrusion (27 hours), observed only in genotypes 07, 44 and the 

commercial cultivar Iapar 81. 

The analysis of the electrophoretic pattern of seed storage proteins in soybean proved to be a 

very stable tool in the characterization of cultivars (VIEIRA et al., 2009). However, characterization 

of genotypes based only on differential detection and band intensity is a method susceptible to 

misleading comparisons, since bands may be the result of protein groups, not just a specific protein. 

Thus, for this investigation, it was considered impracticable to determine and clarify the genetic 

diversity between the genotypes for the normal and vigor seedling formation only through the 

analysis of the electrophoretic profile. 

 

4.5 CONCLUSION 

 

High vigor genotypes showed greater efficiency in hydrolysis and mobilization of protein 

component, because they presented low globulins content in cotyledons at the moment of radicle 

protrusion in relation to low vigor genotypes.  

The protein alpha-amylase inhibitor, observed in all genotypes, is involved with the longer 

time needed for radicle protrusion, because it showed differences of intensity in genotypes 07, 44 

and the commercial cultivar Iapar 81 in relation to other genotypes. 
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5 CAPÍTULO 3 

 

SEED STORAGE PROTEINS (SSP) FRACTIONATION OBTAINED DURING 

GERMINATION IN LANDRACE GENOTYPES OF COMMON BEAN (Phaseolus vulgaris 

L.) SEEDS WITH DIFFERENT VIGOR 

 

5.1 ABSTRACT 

 

The first systematic classification system used to define classes of seed storage proteins (SSP) was 

developed by Osborne, and grouped SSP on the basis of their extraction and solubility in water 

(albumins), dilute saline (globulins), alcohol/water mixtures (prolamins), and dilute acid or alkali 

(glutelins). Thus, this study aimed to characterize landrace genotypes of common bean by seed 

storage proteins fractionation during germination, verifying its relationship with seed vigor. This 

study was conducted using different vigor seeds by the accelerated aging test, originally from the 

Bean Active Germplasm Bank of the Santa Catarina State University. Genotypes 55 and 81 with 

highest physiological quality, whereas genotypes 23 and 50 with lowest physiological quality. The 

determination of the content, profile analysis and characterization of proteins were carried out by 

mixing the different germination times (0, 9, 12, 15, 18 and 21 hours), for each genotype, forming a 

pool. The protein extraction procedure was based on Osborne protein extraction technique and the 

cotyledons samples were lyophilized prior to analysis. The mass spectrometry was employed to 

unraveling the proteins qualitative identification from in-gel digestion and MALDI-ToF analysis. 

Results have generated lists of abundant proteins per extract and a high number of proteins 

identified per each band excised from different proteins extracts. Only genotypes 55 and 81 with 

highest physiological quality, showed in glutelins extract the protein lipoxygenase. In plants, this 

protein may be involved in a number of diverse aspects of plant physiology, including growth and 

development, pest resistance and senescence or responses to wounding. Thus, it is a possible 

biochemical marker candidate protein because it is present only in high vigor genotypes.  

Keywords: Genetic Diversity. 1D SDS-PAGE. Mass Spectrometry. Glutelin. 

 

RESUMO 

 

O primeiro sistema de classificação sistemática utilizado para definir classes de proteínas de reserva 

em sementes foi desenvolvido por Osborne, que as agrupou com base na sua extração e solubilidade 

em água (albuminas), salina diluída (globulinas), solução álcool/água (prolaminas), e soluções de 
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ácido ou álcali (glutelinas). Assim, este estudo teve como objetivo caracterizar os genótipos 

crioulos de feijão por meio do fracionamento das proteínas de reserva de sementes durante a 

germinação, verificando sua relação com o vigor. Este estudo foi realizado utilizando sementes com 

diferença de vigor pelo teste de envelhecimento acelerado, originalmente procedentes do Banco 

Ativo de Germoplasma de Feijão da Universidade do Estado de Santa Catarina. Genótipos 55 e 81 

com maior qualidade fisiológica, enquanto os genótipos 23 e 50 com menor qualidade fisiológica. A 

determinação do conteúdo, a análise do perfil e a caracterização das proteínas foram realizadas 

misturando os diferentes tempos de germinação (0, 9, 12, 15, 18 e 21 horas), para cada genótipo, 

formando uma associação. O procedimento de extração proteica foi baseado na técnica de extração 

de Osborne e as amostras de cotilédones foram liofilizadas antes da análise. A espectrometria de 

massas foi empregada para identificar as proteínas a partir da digestão em gel e da análise MALDI-

ToF. Os resultados geraram listas de proteínas abundantes por extrato e um elevado número de 

proteínas identificadas por cada banda excisada de diferentes extratos proteicos. Apenas os 

genótipos 55 e 81, de maior qualidade fisiológica, apresentaram no extrato das glutelinas a proteína 

lipoxigenase. Nas plantas, esta proteína pode estar envolvida em vários aspectos diversos da 

fisiologia vegetal, incluindo crescimento e desenvolvimento, resistência a pragas e senescência ou 

respostas a lesões. Assim, é uma possível proteína candidata a marcador bioquímico já que está 

presente apenas em genótipos de alto vigor. 

Palavras-chave: Diversidade Genética. 1D SDS-PAGE. Espectrometria de Massa. Glutelina. 

 

5.2 INTRODUCTION 

 

The first systematic classification system used to define classes of seed storage proteins 

(SSP) was developed by Osborne, and grouped SSP on the basis of their extraction and solubility in 

water (albumins), dilute salt solutions (globulins), aqueous alcohols (prolamins), and dilute acid or 

alkali (glutelins) (SHEWRY, 1995). 

Since the entire complex reactions of seed germination are mainly enforced by different 

proteins, protein profile analysis might be more precise tool to clarify this physiological process. 

With huge available data of genome information and the development of mass spectrometry 

technology, proteomics is exerting great influence in analyzing the dynamic and diverse biological 

processes (HE; YANG, 2013). 

Seed germination is a complex physiological and biochemical process that involves a series 

of signal transduction and gene expression regulation, thus, biomarker hunting is an important 

purpose for proteomic study. According with Rajjou et al. (2012), further developing a systems 
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approach to the germination process and seed vigor will greatly help in unraveling the principal 

biochemical and molecular mechanisms controlling such complex traits that are unique to plants. 

And the characterization of biomarkers of seed vigor for seed improvement via breeding programs 

and/or technological and biotechnological approaches will allow the production of seeds of the 

highest possible quality with the goal of improving crop yields, particularly under stressful 

environmental conditions.  

Several studies of landrace genotypes seeds originating at the Bean Active Germplasm Bank 

(BAF) at the Santa Catarina State University have been shown differences between genotypes from 

physiological seed characteristics (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 2016). The 

characterization of the physiological potential of landrace bean genotypes seeds, the intrinsic 

capacity of bean genotypes to behave differently, thus causing different responses among 

genotypes, allows assessment of the effect of genotype on seed vigor.  

Higher physiological potential of landrace seeds was observed in comparison to commercial 

cultivars. The landrace genotypes were favored by an extensive genetic basis and a relative ease of 

adaptation to the environmental conditions, whereas commercial cultivars were considered strains 

with limited genetic basis (COELHO et al., 2010; MICHELS et al., 2014). For the reason that of 

this genetic diversity, it suggests a greater possibility of finding an association between seed storage 

proteins with vigor in landraces genotypes. 

As such, genetic diversity is intrinsic to landrace genotypes, and if the mass selection 

process of plants in the field by successive selfing, promotes greater homogeneity and stability 

within the respective population, substantial diversity must occur between genotypes. Since the 

selection process in the field was conducted for eight seasons, it is possible to conduct more 

detailed biochemical studies, thus explaining physiological differences between seeds with respect 

to genotypes (EHRHARDT-BROCARDO; COELHO, 2016). 

This study aimed to characterize landrace genotypes of common bean by seed storage 

proteins fraction (globulin and glutelin) analysis until botany germination, verifying its relationship 

with seed vigor.  

 

5.3 MATERIAL AND METHODS 

 

Seed Material  

This study was conducted using seeds of four landrace bean genotypes (BAFs 23, 50, 55 and 

81) originally from the Bean Active Germplasm Bank (BAF) of the Santa Catarina State University. 

Genotypes underwent successive selfing selection that favored greater homogeneity and stability 



58 

 

within the population, having been previously characterized and studied in eight consecutive 

seasons. Seeds were produced in a field experiment conducted in a randomized complete block 

design during the agricultural season of 2012/2013 by conventional farming in Campos Novos, 

Santa Catarina. Harvested seeds were stored in a dry chamber at 10°C and 50% relative humidity 

until analysis. In a previous work, it was determined seed vigor differences by the accelerated aging 

test. Genotypes BAFs 55 and 81 had the highest physiological quality (83 and 87%), whereas BAFs 

23 and 50 had the lowest physiological quality (79 and 78%) (EHRHARDT-BROCARDO; 

COELHO, 2016). 

Proteins Analysis from Cotyledons 

Extraction and Quantification  

The determination of the content, profile analysis and characterization of proteins were 

carried out by mixing the different germination times (0, 9, 12, 15, 18 and 21 hours), for each 

genotype, forming a pool. 

The protein extraction procedure was based on the sequential extraction described by 

Shewry et al. (1983) modified by Landry et al. (2000), using 1 mL of extraction buffer. The 

globulins were extracted in 0.5 M Sodium Chloride (NaCl) pH 2.4 at 4°C. And the glutelins were 

extracted from the previous pellet in 0.5% SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) pH 10 (0.025 M Sodium 

Borate buffer) containing 0.6% 2-mercaptoethanol at room temperature. 

The extraction procedure was repeated twice, for each protein fraction, with three replicates 

of 0.1 g cotyledons fine powder (lyophilized) shaken for 1 minute in Vortex (AP56 - Phoenix), 30 

minutes in orbital shaker table (Oxy304 - Oxylab) and centrifuged at 1500 g for 7 minutes 

(centrifuge CE01-B1 - Kacil), the supernatants were stored. The soluble proteins content was 

determined as described by Bradford (1976) using bovine serum albumin (BSA) as a standard (BSA 

0-1000 μg.mL-1; y = 0.4039x + 0.071, R2 = 0.9339). The reading was performed in a 

spectrophotometer (UV/VIS Spectro800S - Mars) with a wavelength of 595 nm, and the 

concentration in mg protein.mL-1 protein extract. 

One-dimensional Gel Electrophoresis of Cotyledons Proteins 

Electrophoretic analysis was carried out under denaturing condition (SDS-PAGE), in a mini 

vertical apparatus (K33-10V - Kasvi) with content of 12% (resolving gel) and 3% (stacking gel). 

Each protein fraction, previously extracted, were applied to the gel according to Laemmli (1970) 

modified by Ma and Bliss (1978). After quantification, soluble proteins samples (15μg for globulins 

and 9μg for glutelins) were dissolved in sample buffer composed of distilled water; Tris-HCl pH 

6.7; glycerol; 10% SDS (Sodium Dodecyl Sulfate); 0.5% bromophenol blue and 2-mercaptoethanol, 

with a ratio of 1:1. The electrophoresis system containing the samples was placed in pH 8.3 buffer 
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solution (25 mM Tris, 192 mM glycine and 1% SDS 10%) at 30V for three hours at room 

temperature. After electrophoresis, the gels were washed with distilled water for complete removal 

the buffer, and then, stained for 3 hours in Coomassie Brilliant Blue R-250. The evaluation 

procedure was carried out by comparing the samples protein profile with the molecular range 

marker (Precision Plus Protein™ - Bio-Rad, CA, USA). Reproducibility was confirmed by 

minimum of two repeats of each run of gel electrophoresis under similar electrophoretic conditions, 

and from two independent protein extractions. 

Subsequently, the digital documentation was carried out in transilluminator WL (DNR Bio-

Imaging Systems Mini Bis Pro, Jerusalem - Israel) with Gel Capture software.  

Mass Spectrometry  

In-Gel Digestion of Proteins and MALDI-ToF MS Analysis 

The bands of each fraction were selected by differential intensity between high vigor (55 and 

81) and low vigor (23 and 50) genotypes, using GelAnalyzer 2010a software (LAZAR; LAZAR, 

2010) with automatic band detection tool. 

Stained protein bands were individually excised from gel and submitted twice to a 

destaining procedure with a solution containing acetonitrile (50%) and 25 mM Ammonium 

Bicarbonate (NH4HCO3) for 30 minutes at 25°C. The solution was replaced by pure acetonitrile and 

dried under vacuum (10 minutes). Excised bands were reduced and alkylated before digestion. The 

bands were kept on ice for 30 minutes with 20 ng.μL-1 trypsin (Trypsin Gold V5280 Promega) and 

25 mM Ammonium Bicarbonate (NH4HCO3), then incubated at 37°C for 14h. After digestion and 

extraction (SHEVCHENKO et al., 2006), peptides were mixed 1:1 with MALDI Matrix Solution (5 

μg.mL-1 α-cyano-4-hydroxycinnamic acid, 50% acetonitrile, and 0.1% trifluoroacetic acid), laid on 

a MTP 384 target plate (Bruker Daltonics, Germany) and dried at room temperature. Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) time-of-flight (ToF) Mass Spectrometry was used 

to get data for protein identification of tryptic-digested bands. MS spectra were obtained by 

Autoflex III MALDI-TOF Mass Spectrometer (Bruker Daltonics, Germany), that was carried out 

with full automatic mode using FlexControl Software version 3.3 (Bruker Daltonics, Germany) and 

the peak lists were created using FlexAnalysis Software version 3.0 (Bruker Daltonics, Germany). 

The search in database was carried out by Mascot Software (Matrix Science; 

http://www.matrixscience.com) using P. vulgaris Database (downloaded from Phytozome – 

phaseolus_20160609) and Viridiplantae Database (SwissProt 2016_06). The following search 

parameters were used: (1) type of search: Peptide Mass Fingerprint; fixed modifications: 

carbamidomethylation of cysteine; variable modifications: methionine oxidation; mass values: 

monoisotopic; protein mass: unrestricted; peptide mass tolerance: ± 200 ppm; max missed 

http://www.matrixscience.com/
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cleavages: 1. (2) type of search: MS/MS Ion Search; fixed modifications: carbamidomethylation of 

cysteine; variable modifications: methionine oxidation; mass values: monoisotopic; protein mass: 

unrestricted; peptide mass tolerance: ± 2 Da; fragment mass tolerance: ± 0.7 Da; max missed 

cleavages: 1. Universal Protein Resource Knowledgebase (UniProt)2 database was used to access 

related biological function and description of proteins. 

After the identification of protein compatibility, a binary matrix of presence or absence was 

made, and genotypes were grouped in a similarity dendrogram generated with Past software 

(HAMMER et al., 2001) using Jaccard similarity coefficient. 

Statistical Analysis 

The experimental design was a completely randomized approach and analysis of variance (F 

Test) was performed. The Tukey Test at 5% probability using Assistat software (SILVA; 

AZEVEDO, 2002) grouped averages. 

 

5.4 RESULTS AND DISCUSSION 

 

Proteins Analysis from Cotyledons 

 The results showed that the majority protein fraction was salt soluble proteins, the globulins. 

The genotype 55 (high vigor) provide higher protein content throughout germination process (pool) 

compared to other genotypes (Table 7). 

 

Table 7 – Soluble proteins content in landrace bean genotypes until botany germination. Data are 

expressed as mg.100mg-1 of cotyledons sample. The values are mean of three replicates. 

23 4,41 ab 0,40 b

50 4,33 b 0,51 a

55 4,82 a 0,25 c

81 4,35 b 0,40 b

CV (%) 3,89 4,76

Genotype
Globulins Glutelins

mg.100mg
-1

mg.100mg
-1

 

Mean values followed by the same letter do not differ according to the Tukey Test (5%). 

Source: Developed by the author, 2017. 

 

One-dimensional Gel Electrophoresis  

                                                 
2 The UniProt Consortium. UniProt: the Universal Protein Knowledgebase. Nucleic Acids Res 2017, 45, D158-D169. 



61 

 

From the analysis of electrophoretic globulins profile (Figure 5), landraces genotypes 

showed bands ranging from 15 to 150 kDa, with higher intensity bands in molecular masses 

between 25 and 50 kDa. Genotype 55 showed difference of intensity in three excised bands in 

relation to other genotypes (Figure 6). 

 

Figure 5 – One-dimensional SDS-PAGE of cotyledons globulins of landrace bean genotypes until 

botany germination (10µL molecular range marker Bio-Rad (M) and 15μg globulins). 

Excised bands are identified at the right of the gel (numbered 1-3).  

 

Source: Developed by the author, 2017. 

 

Figure 6 – Differential intensity of cotyledons globulins between low vigor (23 and 50) and high 

vigor (55 and 81) genotypes, using GelAnalyzer. Excised bands are identified 

(numbered 1-3). 

 

Source: Developed by the author, 2017. 
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From the analysis of electrophoretic glutelins profile (Figure 7), landraces genotypes 

showed bands ranging from 25 to 150 kDa, with higher intensity bands in molecular masses 

between 37 and 75 kDa. High vigor genotypes (55 and 81) showed difference of intensity in five 

excised bands in relation to low vigor genotypes (23 and 50) (Figure 8). 

 

Figure 7 – One-dimensional SDS-PAGE of cotyledons glutelins of landrace bean genotypes until 

botany germination (10µL molecular range marker Bio-Rad (M) and 9μg glutelins). 

Excised bands are identified at the right of the gel (numbered 1-5). 

 

Source: Developed by the author, 2017. 

 

Figure 8 – Differential intensity of cotyledons glutelins between low vigor (23 and 50) and high 

vigor (55 and 81) genotypes, using GelAnalyzer. Excised bands are identified 

(numbered 1-5). 

 

Source: Developed by the author, 2017. 
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Protein Identification of Cotyledons 

Proteins from landraces bean genotypes were extracted and then separated by 1D SDS-

PAGE (Figures 5, 7), followed by protein identification using mass spectrometry (Tables 8, 9). 

After image analysis, each intense Coomassie staining lane of the gel was divided into 

approximately 2.5 mm slices; the slices were then subjected to in-gel proteolysis with trypsin.  

 

Table 8 – Cotyledons globulins of landrace bean genotypes identified by mass spectrometry (MS). 
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Table 8 – Continued 

 

“+” indicates the presence of a protein and “-” the absence of a protein in the band. 

Source: Developed by the author, 2017. 
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Table 9 – Cotyledons glutelins of landrace bean genotypes identified by mass spectrometry (MS). 

 

“+” indicates the presence of a protein and “-” the absence of a protein in the band. 

Source: Developed by the author, 2017. 

 

Functional Classification of the Identified Cotyledons Proteins 

The results have generated lists of abundant proteins per extract and a high number of 

proteins identified per each band excised from different proteins extracts. The proteins identified by 

mass spectrometry from 1D SDS-PAGE analysis were grouped into categories, according to their 

possible biological functions, based on molecular function or biological process, using the 

Universal Protein Knowledgebase (UniProtKB) and SwissProt databases. 

In electrophoretic globulins profile (Figure 5) genotype 55 showed difference of intensity in 

excised bands in relation to other genotypes. Bands 1 and 2 were consistent with phaseolin protein, 

whose function is nutrient reservoir, revealing high conversion efficiency of reserves in this 



66 

 

genotype, because there were proteins in cotyledons that weren’t completely hydrolyzed and 

mobilized. 

Some proteins have molecular function of Nutrient Reservoir Activity. However, they may 

be different in amino acids number, such as Alpha-phaseolin (430 amino acids) and Phaseolin 

(421 amino acids) and by post-translational modifications (PTM). Phaseolin (alpha-type) has a 

length of 436 amino acids and Phaseolin (beta-type) presents a length of 421 amino acids, but 

both, are glycosylated. Due to this post-translational modification, these proteins containing one or 

more covalently linked carbohydrates of various types, i.e. from monosaccharides to branched 

polysaccharides, including glycosylphosphatidylinositol (GPI) or glycosaminoglycans (GAG). 

In electrophoretic glutelins profile (Figure 7) high vigor genotypes (55 and 81) showed 

difference of intensity in five excised bands in relation to low vigor genotypes. For both genotypes, 

band 1 was consistent with lipoxygenase protein. This protein presents a length of 860 amino acids, 

and in plants may be involved in a number of diverse aspects of plant physiology including growth 

and development, pest resistance, and senescence or responses to wounding. It is involved in 

pathway oxylipin biosynthesis, which is part of lipid metabolism, and molecular functions are Metal 

Ion Binding (interacting selectively and non-covalently with any metal ion) and Oxidoreductase 

Activity (acting on single donors with incorporation of molecular oxygen, incorporation of two 

atoms of oxygen). It has as biological process: Oxylipin Biosynthetic (the chemical reactions and 

pathways resulting in the formation of any oxylipin, any of a group of biologically active 

compounds formed by oxidative metabolism of polyunsaturated fatty acids). 

Although results have generated lists of abundant proteins per extract and a high number of 

proteins identified per each band excised from different proteins extracts, as above, only genotypes 

55 and 81 showed in glutelins extract the protein lipoxygenase.  

Yang et al. (2012) suggest that lipoxygenases play some role in the stress response by 

formation of growth regulators, signal molecules and volatile compounds in cucumber (Cucumis 

sativus L.). In soybean vegetative tissues and seeds, lipoxygenases are storage proteins, and might 

be associated with defense response (PORTA; ROCHA-SOSA, 2002). In Phaseolus vulgaris 

seedlings, the accumulation of lipoxygenase has been found in response to phytohormones, cold 

and desiccation stress (PORTA et al., 1999). The lipoxygenase could also help to remove the 

reactive oxygen species (ROS) during rapid reserve mobilization of soybean germinating seeds. 

This protein can consume molecular oxygen when they function in lipids degradation and may help 

to release the oxidative stress, the reason that proteins involved in redox regulation were detected in 

very low abundance in soybean seeds (HAN et al., 2013). 
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5.5 CONCLUSION 

 

Whereas lipoxygenase must be a reactive oxygen species scavenger, we suggest that this 

protein is a possible biochemical marker candidate protein because it is present only in high vigor 

genotypes. Although globulins are the most abundant fraction, the high vigor genotypes differed 

from those of low vigor in less abundant fractions, glutelins, allowing the association of reserve 

proteins with seed vigor in landrace bean genotypes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo das proteínas em uma célula, tecido ou sistema biológico, em dado momento 

fisiológico, é fundamental o preparo adequado da amostra biológica para a qualidade e 

confiabilidade das informações obtidas nas etapas finais da análise proteica. Conforme Baracat-

Pereira et al. (2012), devido a heterogeneidade dos materiais-fonte e das diferentes propriedades 

físico-químicas das proteínas, distintas abordagens podem ser seguidas para o preparo de amostras. 

Conhecer as propriedades físico-químicas inerentes a cada proteína é fundamental na escolha e no 

desenvolvimento do processo de extração e na manutenção da estabilidade das proteínas-alvo 

durante o trabalho. 

Desta forma, uma análise exploratória complementar que poderá ser realizada para o 

Capítulo 2 é a estratégia shotgun para identificação e quantificação das proteínas. Após a extração e 

solubilização proteica, a amostra é analisada por cromatografia líquida (LC) acoplada num 

espectrômetro de massas (MS).  

Do mesmo modo, para o Capítulo 3 poderá ser realizada a obtenção do perfil proteico 

diferencial entre genótipos de alto e baixo vigor a partir da técnica de eletroforese bidimensional (2-

DE) para as proteínas solúveis, e aquelas expressas diferencialmente serão identificadas por 

espectrometria de massas (MS).  
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