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ATIVIDADE DA ENZIMA REDUTASE DO NITRATO (E.C. 1-6-6-1) 
EM EMBRIDES DE FEIJAO (Pa~eolu~) 

CULTIVADOS I IN VITRO I 

Autor: LEONARDO ALVES CARNEIRO 
Orientador: Prof. Dr. OTTO JESU CRÔCOMO 

O presente trabal ho teve como objetivo acompanhar 

alguns eventos bioqu;micos ocorridos na germinação de em-

briões de feijão Pha~eolu~ mantidos lIin vitro ll
• Para tanto, 

determinaram-se os nlveis de atividade da enzima Redutase do 

Nitrato (NR) nestes embriões, estabelecendo-se compa raçoes 

com o perfil de desenvolvimento quando os mesmos estãoem pre

sença dos cotiledones. 

Essa enzima foi escolhida primeiramente por 

ser de importância fundamental no metabolismo de compostos 

nitrogenados da planta, atuando na fase inicial de redução do 

nitrogênio nTtrico, essencial para o desempenho de outros even 

tos metabólicos. 

Os embriões foram cultivados em meio com ni-

trato e amônia, meio somente com nitrato e meio sem nitra-

to ou amônia. 

Para os ensaios foram utilizadas sementes de 

feijão das especies Pha~eolu~ vulga~i~ (cultivares GordQ e 

Masterpiece), Pha~eolu~ ac.u,t.{6oliu~ (cultivar Tepari Branco) 
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e Pha~eolu~ lunatu~ (cultivar CIAT) que estão sendo usados 

em cruzamentos interespecificos na busca de hibridos mais to 

lerantes a estresse hidrico e a altas temperaturas através do 

resgate de embriões lIin vitro ll
• O conhecimento das caracte 

risticas dos embriões dos pais quando germinados lIin vitro ll 

se faz necessária para assegurar que este processo, quando ex 

perimentado pelos embriões hibridos, não venha a ser um fa

tor limitante na obtenção de plantas. 

A atividade da enzima NR, a taxa de nitrog~

n i o to tal, o n i v e 1 de p r o t e i nas o 1 li v e 1 e a p o r c e n ta 9 em da 

massa de matéria seca foram analisadas no 39, 79, 109 e 149 

dias. 

Neste contexto a atividade da enzima NR pode

ria ser usada futuramente como um dos critérios para seleção 

de cultivares, para o programa de cruzamentos, com 

na fase de salvamento de embriões. 

sucesso 

Os resultados obtidos indicaram que as quatro 

cul tivares ana 1 i sadas apresentaram aumento nos nivei s da ati 

vidade da enzima ao longo de 14 dias. Em todos os tecidos 

a enzima se mostrou induzivel pelo substrato. 

Um dos cul tivares (Tepari Branco) apresento.!:!. 

se retardatário em relação aos demais, na fase de embebição 

do embrião em relação aos demais cultivares analisados. 

A análise de nitrog~nio total e protelna solli 

vel por embrião mostraram-se mais consistentes com os even

tos da germinaçã~ já descritos na literatura. 



x . 

Os embriões germinados com os cotiledones têm 

todos os parâmetros acima referidos, mais elevados do que 

aqueles observados "in vitro". 

Sementes embebidas em agua por 18 horas apre

sentaram embriões com a atividade mlnima da enzima NR. 

O comportamento da atividade especlfica da enzima 

no perlodo~ indica a possibilidade de ser usada como criterio 

para ~ acompanhamento do desenvolvimento de eixos embrionâ

r i os 11 i n v i t r o II • 
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Author: LEONARDO ALVES CARNEIRO 
Adviser: Prof. Dr. OTTO JESU CROCOMO 

sUr~MARY 

The objective of the present research work 

was to follow some bi·ochemical ev e n ts occurring during 

the germination of bean (Pha6e.olu6) embryos maintained lIin 

vitro ll and lIin vivo ll conditions. The biochemical parameter 

chose was the activity of nitrate reductase (NR)(E.C. 1-6-6-1), 

comparing its profiles in excised embryos with those in the 

presence of cotyledons. 

Nitrate reductase was selected due 

to the fundamental role this enzyme plays in plant nitrogen 

metabolism, starting with the reduction of nitrate nitrogen, 

essential to the development of subsequent metabolic events, 

leading to proteins and other nitrogen compounds. 

The embryos were cultivated in medium with 

nitrate and ammonia, in the presence of only nitrate, and 

in medium without nitrate or ammonia. 

Seeds of three different Pha~e.olu.~ species were used: 

P. vulga~~6 (cv. Gordo and ~asterpiece), P. a~ut~6~l~oU6 (cv. 

Tepari Branco), and P. lun.atu6 (cv. CIAT). These species 
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a n d cu 1 t i v a r s a r e b e i n 9 use d i n i n t e r e s p e c i f i c c r os se s fo 11 owed 

by embryo rescue in the search for hybrids tolerants to 

stress conditions such as drought and high temperature. The 

knowledge of biochemical characteristics of the embryos of 

the parents, as they are maintened "in vitro", is important 

because they will influence in the behavior of the 

embryos. 

hybrid 

NR activity could be used in the future as 

a selection criteria for cultivars in a wide cross programm, 

with sucess in the embryo rescue phase. 

In this research work was measured NR activity, 

total nitrogen, soluble protein, dry matter in the: 3rd , 7th , 

10 th and 14 t h days. All 4 cultivars showed about the same 

pattern of NR levels along the experimental period, and in 

all tissue the enzyme was induced by the substrate. 

The cv. Tepari Branco was less effective than 

the other cultivars in relation to water uptake 

em br yo. 

Total nitrogen and soluble protein, 

by the 

when 

measured in relation to embryo unit, showed the same pattern 

as those found in the pertaining literature. 

When in presence of the cotyledons ("in vivo" 

conditions), the embryos showed increase in all above para

meters. 

The enzyme activity was reduced to a minimum 

in embryos maintained in water for 18 hours. 



1. I NTRODUÇAO 

o cultivo de feijão no Brasil tornou-se impo! 

tante pela quantidade de proteina existente em suas sementes 

(CROCOHO et a1ii, 1976 e ROMANI, 1983). Como compoe a die

ta bãsica da população, torna-se o complemento parcial, qua~ 

do nao o unico suplemento da sua necessidade proteica. Anual 

mente um n~mero cada vez maior de pessoas são alijadas do 

consumo de proteina animal pelo seu elevado custo, aumentan

do a demanda do uso de proteina vegetal na alimentação e a 

importância social desta leguminosa. O feijão apresenta ain 

da a vantagem de ser uma cu1 tura de tempo curto 

renda para a população rural. 

e g era r 

Apesar de ser um dos maiores produtores mun

diais de feijão, a produtividade media entre 1983 e 1986 no 

Brasil foi de apenas 441,5 kg/ha,segundo dados de IBGE (1986). 

A cultura de feijão apresenta potencial para produzir 3 ton~ 

1adas/hectare segundo GUAZELLI & ROCHA (1983). O rendimento 

bem abaixo das reais possibilidades são explicados por que o 

feijão neste pais e uma cultura de subsistência, o que acar-
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reta o uso generalizado de cultivares menos produtivos, uti

lização deficientede fertilizantes e corretivos, alem de estar 

frequentemente consorciado com outras culturas. Somados a es 

tes problemas se verifica em algumas regloes irregularl 

dade na distribuição da precipitação pluvial, solos de bai

xa profundidade efetiva e baixa capacidade de retenção de 

umidade. 

Assim sendo, uma das contribuições que 

ser oferecida para a reversão deste quadro, e a obtenção 

pode 

de 

genótipos adaptados às condições de clima adverso, acompanh~ 

do de manuseio adequado da cultura. 

Atraves do cruzamento interespeclfico procu

ra - se obter hibridos que reunam caracteristicas de

sejáveis visando aumentar a produtividade em condições consi 

deradas adversas como o estresse hldrico, altas temperaturas 

e elevada sal inidade do solo. Como uma das fases do p-rocesso de 

obtenção do hibrido e o resgate do embrião atraves do culti

vo "in vitro" antes que ocorra seu abortamento na vagem tor 

na-se importante entender como se comportam os embriões dos 

pais quando submetidos ã germinação "in vitro", para forma

lizar previsões do desenvolvimento do embrião hibrido e con

sequentemente esta fase não se constituir num passo limitan

te na obtenção da planta. 

Por ser uma enzima importante,tanto na redu

çao inicial do nitrogênio, como na aferição de fatores meta

bólicos como o estado energetico, utilização de esqueletos 
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carbônicos e presença da slntese protelca, escolheu-se a de

terminação da atividade da enzima redutase de nitrato (E.C.-

1-6-6-1) como marcador bioqulmico do desenvolvimento de em

brião lIin vitro ll
• 

Este trabalho se propoe a acompanhar o desem

penho da enzima redutase de nitrato ao longo de um determin~ 

do perlodo de desenvolvimento do embrião mantido lIin vitro ll 

estabelecendo-se comparações com embriões que germinam junto 

com os cotilédones. 
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-
2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Cultura de embriões "in vitro" 

A tecnologia de melhoramento de plantas util~ 

za em escala crescente os cruzamentos interespeclficos, que ensejam 

a transfer~ncia de caracteres desejâveis de uma esp~cie nati 

va para outra comercial. 

Desde MENDEL (1866) que foi o primeiro a rela 

tar hibridização interespecffica do g~nero Pha~eolu~ at~ ho

je, tenta-se resolver com esta t~cnica problemas tais como a-

daptações a baixa disponibilidade de agua, altas ou baixas 

temperaturas, resist~ncia a doenças,tolerância a altas concen 

trações de sais ou elementos especfficos, aumento da produ

tividade e caracterfsticas nutricionais desejâveis dos grãos. 

Nas plantas que receberam o material genétiCO 

a fertilização é seguida do inicio de desenvolvimento do em-

brião. Entretanto, a partir de um dado momento surgem irre

gularidades fisiológicas levando eventualmente o embrião a 

morte e a semente aborta segundo relato de RAGHAVAM (1977). 
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HOHMA (1955) conseguiu "salvar" embriões con

siderados "não viáveis" provenientes de cruzamentos entre P. 

vu.tgatr..,t.6 e P. ac.uLLóo.t,tu.6 util izando a tecnica de cul tura "in 

vitro" do embrião. 

BRAAK & KOOISTRA (1975) usaram meio de cultu

ra para o crescimento de embriões hlbridos de especie Pha

.6eo.tu.6 para auxiliar a transferência de tolerância a baixas 

tempera turas. 

o embrião de feijão tem possibilidade de ser 

retirado do tecido materno e cultivado "in vitrol! em condi

ções assepticas originando plantas intactas e ferteis segun

do confirmação de CROCOMO et alii (1979). são varios os 

fatores que interferem na nutrição, no crescimento e diferen 

c i a ç ã o dos e i x o s em b r i o n á r i os 11 i n v i t r o 11 e d e vem s e r bem 

conhecidos se a técnica for utilizada para cultiva-los fora do 

meio natural que é o óvulo, conforme relato de CROCOMO & 

CABRAL (1986). 

BANDEL (1979) cita que células fora da estru

tura da planta não sofreram a influência de todas as demais 

celulas do organismo mas somente daquelas que se encont~m m 

cultura. 

CABRAL (1985) demonstrou a possibilidade de cul 

tivo "in vitrol! de embriões advindos de cruzamentos interes-

peclficos entre espécies de Pha.6eo.tu.6, levando a formação 

de plantas hlbridas. O objetivo de seu trabalho era reali

zar a fertilização entre P. vu.tgatr..,t.6 (~), P. ac.uti..6ottU.6 (ti), 

e P. v u.tg atr..,t.6 (~J e P. .tunatu.6 ( o"). 
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P. vufga~~~ L. cultivados na região semi-ari

do do Nordeste e em outras regiões semi aridas dos Estados 

Unidos e Mexico e P. aQut~óof~u~ A. Gray foram usados como 

fontes de resistência a tais condições climaticas. 

Foi obtido sucesso no cruzamento de P. vufga

fL~~ e P. ac.u.t.i6of~u..ó conseguindo-se uma planta hlbrida com a 

transferência para P. vufgafL~~ da caracterTstica do sistema 

radicular pivotante com mais de 90 centTmetros de comprimen

to encontrada na esp~cie P. ac.utióofiu~. 

Diversos eixos embrionarios provenientes da 

polinização cruzada de outras esp~cies de Pha~eofu~ não con

seguiram se desenvolver no meio de cultura constituindo~se es 

te fator limitante no fluxograma de obtenção da planta hTbrl 

da. Outro grande obstaculo foi a passagem das plântulas do 

meio de cultura para o vaso. ALVAREZ et alii (1981) ja ha

viam relatado perda de 50% das plantas transplantadas. 

Muitos estudos foram feitos sobre o desenvol

vimento embrionario de Pha~eofu~, a sua morfologia e os fato 

res que podem influenciar seu desenvolvimento. 

MARTIN et alii (1980) estudaram o perlodo em

brionario no desenvolvimento de sementes de Pha~eofu~ vufga

fL~~, o qual durou 55 dias. 

MORRIS (1978) observou que extratos de semen

tes imaturas de Pha~eofu~ vufga~~~ continham quantidades de 

um regulador de crescimento com propriedades cromatograficas 

e fisiológicas semelhantes às do acido abclsico (ABA). 



7. 

PADMANABAHAN (1967) usou embriões de sementes 

de Pha.6e.olu..6 vu.lgaJt.-i.6"in vitrol! para estudar relações hos

pedeiras-parasitas. 

GALLO et alii (1978) estudaram a simbiose de 

plântulas de Pha.6e.olu.~ vu.lgaJti.6 obtidas de eixos embrionã 

rios cultivados "in vitro" inoculadas com Rh.-izob.-iu.m pha,6e.o

li; os nódulos formados dessas plantas "in vitro" foram ca

racterizadas por uma alta atividade de nitrogenase que foi 

medida pela técnica da redução de acetileno. 

SACCHI (1986) estudou alguns aspectos bioqui

micos e histológicos do desenvolvimento de embriões de fei

jão (Pha.6e..olu..6 vu.lgaJt.,t,6) "in vitral! e concluiu que a idade 

minima de embrião imaturo de feijão (Pha.6e..olu..6 vu.lgaJt.-i.6) ca

paz d e o r i g i n a r p 1 a n tas i n t a c tas 11 i n v i t r o I! é de 1 3 d i a s e 

que o desenvolvimento de eixos embrionãrios retirados de se

mentes maduras de feijão pode ser acompanhada pelas varia

ções nos niveis de proteina soluvel, atividade de peroxidase 

e pelo perfil eletroforético das isoperoxidases. 

O Centro Internacional de Agricultura Tropi

cal (CIAT, 1987), divulgou num documento de trabalho que es

tavam adiantados os procedimentos de recuperaçao de embriões 

em cruzamento de P. vu.lgaJt.,t,f> com P. ac'u.LtÓol.,tu..6 e P. lu.Vla

.tu..6 e recomendou p a r a f u tu r as p esq ui s a s a p os s i b i 1 i da d e de se 

realizar polinizações I!in vitrol!. 

CABRAL (1989) conseguiu sementes hibridas de 

cruzamento de feijão Pha.6e..olu..6 vu.lgaJti.6 cultivar Gordo com 
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linhagens segregantes de Pha6eolu6 aQuti6oliu~. O mesmo au

tor realizou cruzamentos de Pha6eolu6 vulgani6 cultivar Gor

do com linhagens segregantes de Pha6eolu6 lunatu6, porém ob

teve plantas cujas flores não chegavam a originar vagens. 

2.2. Eventos bioqulmicos da germinação 

LABOURIA.U (1983) escreveu acerca de estudos bi~ 

quimi cos da germi nação que da mesma forma que a i nda sucede com 

a palavra "dormência", o termo "germinação" também é muitas vezes em

pregado em acepção um pouco elãstica. Hã estudos bioquimicos 

muito precisos sobre metabolismo, cujos objetos experimentais 

são, de fato, plântulas provenientes de sementes jã germina

das e não sementes germinantes. Outros trabalhos abrangem o 

que se passa no embrião antes e depois da emergência: em al

guns desses trabalhos a epoca da emergência estã assinalada; 

em outros, não. Nos casos em que está claramente expresso tra 

tar-se de plântulas, isto é, do produto do desenvolvimento de 

sementes já germinadas, nada se perde do trabalho: a infor

mação simplesmente se transfere para o capitulo, correlato, 

do desenvolvimento pós-germinativo. Nos dois outros casos, 

porém (e especialmente no últimoL, a informação só é útil pa

ra o estudo da germinação na medida em que se demonstra que 

o fenômeno em estudo não sofre alteração significativa após a 

emergência. O postulado, implitico em muitos trabalhos, de 

que isso sempre se observa, não ê necessariamente verdadei-
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ro, como se pode observar a propósito da absorção de agua 

e das trocas gasosas da semente. Segundo LABOURIAU (1983) 

esses fenômenos sofrem alteração muito significativa apos a 

emergência e como eles são, em alto grau, bãsicos, e presumi 

ve1 que disso possam resultar mudanças importantes em muitos 

outros efeitos fisiológicos quando o embrião emerge de den

tro dos envoltórios seminais. 

Desde o secu10 passado, as observações de 

Boussingult (in STILES, 1950) demonstraram que o peso seco 

das sementes diminui progressivamente durante a ger-

minação. Também, o calor de combustão das sementes, me-

dido em amostras sucessivas por meio de um calorlmetro, tam-

bem decresce durante a germi nação (MALHOTRA, 1934). Esses dois 

tipos de bem estabelecidas evidencias demonstram que o 

processo global de germinação e um processo ende!:. 

gônico, que consome energia. Deste fato e do segundo Princlpio 

da Termodinâmica decorre que o processo de germinação não e 

espontâneo, necessitando de contribuição de energia exter

na. C o n t u do, p a r te da, e n e rg i a c o n s um i da p r o vem da p r õ p r i a 

semente, pois como se sabe, as sementes mortas (pelo calor, 

por irradiação ou por envelhecimento) não germinam, mesmo 

quando contêm reservas intactas e não submetidas ãs condi-

çoes ambientais que permitem a germinação de sementes viã-
1I 

veis da mesma espécie conforme afirma LABOURIAU (1983). 

Um resultado comum é que o inlcio da embebi

çao é logo seguido de rãpido aumento das velocidades de con-
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sumo de O2 e de produção de CO 2 (STILES & LEACH. 1932; 

LEACH & DENT, 1935; BARNELL. 1937; LEOPOLD & GUERNESEY, 1954; 

EVENARI et ali;' 1955; SPRAGG& YErYH~, 1959; STILES, 1960). E~ 

se incremento da atividade respiratõria concentra-se especial. 

mente no eixo embrionário (BARNELL. 1937; BROWN, 1943; STI

LES, 1960; YEMM, 1965). A coincidência sugere que o proces

s o d e g e rm i na ç ã o e s t ã e s t r e i ta m e n t e 1 i g a d o a o m e ta b o 1 i s m o r e ~ 

piratõrio da semente, tanto mais que essa correlação se rep~ 

te nos resultados de numerosos e variados estudos, dentre os 

quais ressaltam os seguintes: 

- a exposição das sementes a temperaturas in~ 

dequadas para a germinação também reduz significativamente a 

velocidade de respiração (DAVIS, 1930; BARTON, 1945). 

- a irradiação com luz ultra-violeta em doses 

que estimulam o crescimento embrionário tambem estimulam a 

respiração da semente. 

- a diminuição e a elevação da pressão artificial de 

02 do ar afetam a respiração e a germinação do mesmo sentido 

(MORINAGA, 1926; WILSON, 1928; TANG, 1931). 

Dal o interesse em entender os mecanismos p~ 

los quais se inicia o metabolismo respiratõrio, pouco apõs o 

começo da embebição. 

BEWLEY & BLACK (1978) enumeraram 4 fases para 

caracterizar o consumo de oxigênio dos embriões durante a ger 

minação: l~ fase - grande consumo de OXigêniO: a respiração 

aumenta linearmente com o grau de hidratação do tecido. Isto 
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e atribuido a ativação das enzimas; 2~ fase: estabili 

-za-se o consumo de 02' A hidratação e completada e 

todas as enzimas respiratórias pre-existentes já estão em 

atividade. Estima-se tambem que devido a embebição do em-

brião e do tecido de reserva da semente (coti ledones no fei-

jão) dispondo temporariamente de condições anaerõbicas, rea-

lizam fermentações porque a ativação das vias glicoliticas 

são mais rápidas do que o desenvolvimento de mitocôndrias; 3~ 

fase: existe um novo aumento na respiração no embrião. Au

menta a atividade enzimática por mitocôndrias recem -criadas 

para atender a proliferação celular. O numero de mitocôn

drias no tecido de reserva tambem aumenta associada com a mo 

bilização das reservas; a 4~ fase so ocorre nos tecidos de 

reserva e coincide com sua senescência. Os niveis respira-

tõrios das fases 1 ã 4 variam de especie para especie para 

cada fator como a taxa de embebição, permeabilidade do oxi

gênio, taxas metabõlicas e condições ambientais como a tem-

peratura. 

Os resultados dos estudos sobre a respiração das semen 

tes germinantes, consistem em que depois da fase inicial de aumen 

to impressionante de velocidade de respiração intervem uma fa 

se de estabilização, seguida de novo aumento acelerado -apos 

a emergência. Tambem tem sido repatidamente observado que a velo 

cidade de consumo de oxigênio se estabiliza antes da veloci

dade de produção de C02' Essas diferenças cineticas entre o 

consumo de O2 e a produção de CO 2 tambem aparecem nos experi-
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mentos em que se estudam os efeitos, da supressao dos tegume~ 

tos (decorticação) e do aumento da pressão parcial do 02 no 

metabolismo respiratório da semente~germinante. Em ambos 

os casos, a velocidade de consumo de 02 aumenta considerave1 

mente, enquanto a velocidade de produção de CO 2 praticamen

te não e afetada. 

Em suma, o estudo cinetico da respiração traz 

três aspectos de grande interesse para a análise do me

tabolismo energetico da semente germinante: 1) o da investi

gação dos mecanismos pelos quais se inicia o metabolismo res 

piratõrio pouco apos o começo da embebição; 2) a necessidade 

de esclarecer o sentido bioquimico das diferenças cineticas 

entre a absorção do 02 e a produção de CO 2 ; e 3) a inadagação 

de como se dá o acoplamento entre o metabolismo respiratõrio 

e os processos parciais da germinação. 

Em consequência da defazagem entre estabi1i

zaçao da velocidade de consumo de 02 e a da velocidade de produção 

de C02 e coeficiente respiratõrio sobe de um valor prõximo de 1 a um ni

ve1 entre 2 e 3. Isso indica que os substratos respiratõrios 

nesta segunda fase de respiração das sementes germinantes,pa~ 

sam de carboidratos a ácidos, denunciando a existência de 

uma etapa fermentativa. 

Todas as informações acima consideradas esta

be1·ecem que o metabolismo oxidativo das sementes germinantes 

comporta vários caminhos metabõ1 icos que competem pelos 

mesmos substratos e que podem suceder uns aos outros no de-
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curso do tempo de germinação ou en diferentes regiões do em

brião (GOODARD & MEEUSE, 1950). 

Em 1952, Stumpf, em 1959 Axelrod e Beevers e 

em 1959 HACKELL detectaram os substratos e as enzimas da "gl..:!. 

c51ise". Os resultados da marcação da glicose nos carbonos 1 

e 6 (AXELROD & BEEVERS, 1956), a presença de NADPe não de i'Y\Droini 

cio da germinação de trigo e de arroz MAYER & SHAIM (1974), 

bem como a alta atividade da desidrogenase da g1icose-6 fos

f a to de s d e o i n i c i o da g e rm i na ç ã o 01A Y E R e tal i i, 1 966 ), i n d i 

cam a ocorrência da "via das pentoses". 

TAYLOR (.1942) ji atestava a fermentação al

coólica como fonte de energia em cariopses de arroz que ger

minaram em atmosfera de N2 . GOKSOYR (1953) encontrou etanol 

em sementes germinantes de ervilha antes da emergência sina

lizando a existência de fermentação. 

BONNER (1948) foi o primeiro pesquisador a 

evidenciar a ocorrência de "ciclo de Krebs" nas plantas. HA

BER & TOLBERT (1958) utilizando 14C verificou que existia o 

"ciclo de Krebs". Vãrias enzimas e coenzimas desse ciclo fo-

ram detectadas em sementes germinantes conforme o trabalho de 

HACKETT (1959). 

Hoje, tem-se então conhecimento que d i ve r-

sos processos se realizam concomitantemente durante a germi-

naçao. 

SINNOTT (1960) e RICHARDS (1969) e n c o ntraram 
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uma proporcionalidade entre as velocidades especlficas, de 

um lado, do processo que libera energia pelo metabolismo oxi 

dativo e, de outro, do processo de desenvolvimento do em-

brião. Esse tipo de relação entre velocidades especificas 

de processos parciais e denominado relação alometrica e oco~ 

r e em mui tos p a d r õ e s d e c r e s c i m e n t o d e p 1 a n tas . O que a ex i ~ 

tência desse tipo de relação sugere e que há lIacoplamen-

to ll entre o metabolismo oxidativo e o crescimento embrioná 

rio na semente germinante. 
1i O estudo do metabolismo energetico da semente 

germinante mostra claramente que todos os caminhos metabõli 

cos convergem para um mesmo resultado final, que e a slntese dos 

compostos ricos em energia (ATP, GTP, CTP, UTP e as s em e 1 ha 

dos). Esses compostos constituem, assim, um exemplo bastan-

te claro daquilo que se convencionou denominar o "fundo meta 

bõlico comum" (em inglês "pool") dos fosfatos ricos em ener

gia. A manutenção desse fundo comum e um aspecto extremame~ 

te importante da fisiologia da germinação. Por um lado, po~ 

/ 

que esses compostos ricos em energia sao os atores de quase 

todos os acoplamentos qulmicos. Por outro lado, porque sao 

precursores da biosslntese dos ácidos nucleicos segundo LA-
II 

BOURIAU (1983). 

Outro fundo comum de grande importância -e o 

dos nucleotldeos piridlnicos (NAD, NADH, NADP, NAOPH). Como 

se sabe (cf. CHING, 1972; BEWLEY & BLACK, 1978), o fator de-

cisivo na competição entre a glicôlise e o "shunt" de pentose (para o 
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substrato comum glicose-l-fosfato) e o valor da relação r = 

(NADP + NADPH)j(NAD + NADH), sendo r < 1 para a glicólise e 

r > 1 para o " s hunt". Em muitas sementes ocorre, simultane.! 

mente, r > nos órgãos de reserva e r < 1 no eixo embriona 

rio (YAMAMOTO, 1963). Também as formas reduzidas (NADH, NADPH) 

predominam sobre as formas oxidadas (NAD, NADP) como fator 

de crescimento de muitas sementes (YAMAMOTO, 1963). 

Para cada região do eixo embrionario, tanto o 

crescimento como o acumulo de produtos de anabolismo seguem 

um modelo sigmoidal conforme foi inicialmente demonstra

do nas sementes germinantes de Vigna ~e~qu;pedali~ (OOTA et 

alii, 1953). Esse modelo e caracteristico dos fenômenos 

dotados de controle por retroal imentação ("feedback") (ATKI!! 

SON, 1966). Dai o interesse em procurar os mecanismos pelos 

quais se poderia estabelecer esse tipo de controle dos fun

dos metabólicos comuns. Devido ã evidente importância da ca 

talise enzimatica no acoplamento entre metabolismo e cresci

mento na semente germinante, uma possivel expressão desse fe 

nômeno estaria na biossintese de proteinas. 

2.3. Protelnas de reserva 

2.3.1. Classificação 

A semente, em relação a outras partes do vege 

tal, possue altos niveis de protelna. Dois grupos de plan-
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tas, os cereais e as leguminosas sao importantes por aprese~ 

tar proteina em suas sementes que irão compor a dieta de ani 

mais inclusive o homem. 

Os cera i s, de um modo gera 1, pos suem 10% da 

massa de materia seca sob a forma de proteina. Em sementes 

ma d u r a s d e mui tos v eg e ta i suma q u a n t i da d e m a i o r d e p r o te' na 

foi encontrada, por exemplo, soja, que possue 35-40%. 

Em feijões Pha~eolu~ vulgani~ foi encontra-

do em sementes com cerca de 40% de amido e 20 a 30% de pro

terna por grama de massa de materia fresca CMORAES & ANGELUC 

DI, 1971 e CROCOMO, 1976t. 

Nas sementes proteináceas, as prote,nas se 

acumulam durante a maturação sob a forma de corpos proteicos 

ou graos de aleurona, freqUentemente cristalinos e com in

clusões de fitina e de oxalato de cálcio. Muitas vezes con

têm tambem fosfolipideos, triglicerideos, proteinases e fos

fatases acidas. 

As proteinas de sementes sao de dois tipos: 

proteinas metabólicas podendo ser de carater enzimatico 

ou estrutural, são necessarias para funcionamento normal da 

celula inclusive a sintese do segundo tipo que são proteinas 

de reserva e proteinas de reserva, bem como os carboidratos e 

e lipideos sao sintetizados durante o desenvolvimento da se

mente. 

OSBORNE (1908) classificou as proteinas vege

tais com base na solubilidade em água e em várias soluções, 

em quatro grandes grupos. 
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Ate hoje esta classificação e usada. Protelnas solúveis em 

agua sao chamadas de albumina. Protelnas solúveis em solu-

çoes salinas são as globulinas. As solúveis 

ou soluções basicas sao chamadas glutelnas. 

agua, porem solúveis em etanol 70 a 80% 

na s . 

em meio acido 

Insolúveis em 

sao as poliami-

Em Pha~~ofu~ vufgan~~ a maior parte das pro-

telnas de reserva estão sob a forma de globulina e podem se 

subdividir em legumina e vincilina segundo OSBORNE & CAMPBELL 

(1896). As protelnas do tipo globulina em Pha~~ofu~ vufgan~~ 

tem sido pesquisada por autores como McLEESTER et alii (1973), 

BARKER et alii (1976), e CROCOr10 (1982). 

2.3.2.Mobilização 

Ao iniciar-se a germinação, esses corpos pro

teicos se fragmentam, seja por autólise devida às suas pro

prias proteases (YATSU & JACKS, 1968), seja por efeito de 

outras enzimas da celula, reativadas por hidratação ou sinte

tizadas de novo (HARRIS & CHRISPEELS, 1975 em MAYER, 1977). 

Os produtos dessas hidrôlises, conforme a enzima atuante, sao 

peptldeos ou aminoacidos. Os pept,dios, por sua vez, sao 

hidrolizados a aminoácidos pelas peptidases. 

Em Pha~~ofu~ vufgan~~ o componente proteico 



18. 

-e cerca de 20-30% de matéria fresca dos quais 55-60% 

sao protelnas de reserva (LEE & CROCO MO , 1 979). 

Esses autores também identificaram 2 tipos de vici 1inas deno

minadas I e 11 e um tipo de 1egumina, o restante 20-25% de a1 

bumina e 10-15% de glutaminas. A análise da composição dos 

aminoácidos dessas protelnas indica que a 1egumina por po~ 

suir mais aminoácidos sulfurosos émais importante para a 

alimentação que a v.ici1ina. LEE & CROCOMO (1980) iso1andoao 

longo do tempo da germinação suas subunidades com auxl1io 

de tecnicas de e1etroforese em ge1 de po1iacrilamida verifi

caram que a diminuição de protelnas durante a germinação ocor 

re na seguinte ordem: primeiro e hidro1izado a legumina se

guida da vici1ina I e finalmente a vici1ina 11, indicandoque 

a 1egumina e hidro1isada imediatamente após o inlcio da ger-

minação. JOU & STOTZKY (1970) afirmaram que globulina e pro

telnas básicas no feijão diminuem rapidamente durante os 11 

dias iniciais da germinação,enquanto que o decrescimo de a1-

buminas ocorre somente nos 2 primeiros dias. LEE & CROCOMO 

(1980) comprovaram que a diminuição de protelnas nos coti1e

dones após o 3Q dia foi causada pela baixa taxa de globu

lina, o que já tinha sido estudado por BEEVERS & SPLITTSTOES 

SER (1968), CATSIMPOOLAS et alii (1968) e BEEVERS (1968) tam-

bem verificaram que a atividade especifica das proteases 

em extratos de coti1edones de ervilha aumenta durante age! 

minação. Novas bandas obtidas ao longo do tempo da germi

naçao pela tecnica de eletroforese usando extratos de coti-
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ledones revelaram o aparecimento de outras proteinas que 

podem ter ou nao caráter de enzimas proteoliticas. 

:FILNER, 1969). Isto foi confirmado por LEE & CROCOMO (1980) 

que encontraram novas bandas de protelnas aos lO dias de germ..:!. 

naçao sugerindo a sintese de novas protelnas neste estágio. 

As enzimas envolvidas na mobilização de pro

teinas de reserva das sementes durante a germinação podem ser 

classificadas como endopeptidases ou exopeptidases, conforme 

a h i d r Õ 1 i s e que s e ver i f i que i n t e r n a ou e x t e r n a m e n t e n o c o r -

po proteico. Alem disso, existem tambem dipeptidases espe

cificas que s6 hidrolisam dipeptideos durante a germinação. 

RVAN (1973) e DECHARV (1970) realizaram revisões bibliográ

ficas sobre estas enzimas bem como seus inibidores. 

Endopeptidases estão presentes em sementes em 

germinação ou nao. MOUNFIELD (1936) mostrou que a ativida

de da endopeptidase em sementes de trigo em germinação perm~ 

nece constante nos 2 primeiros dias aumentando rapidamente 

do 29 ao 49 dia e continuando a aumen~ar ate o 79 dia. Ku

dryashova (1960)~ verificou um aumento dessas enzimas em Pha 

~eolu~ luna~u~ durante a germinação, porem Tazawa (19S6)*ob

servou um aumento da atividade da enzima seguida de uma di

m"inuição em soja. Frequentemente os trabalhos mostram um au 

mento da atividade da endopeptidase a partir do 29 dia de 

germinação. Alguns estudos mostram que o aumento foi segui

do de diminuição. 

* Citados por RYAN (1973). 
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L E E S & T H O MP S O N (1 975) e s tu d a r a m a d i s tr i bu i 

çao de colinesterase em cotil~dones de Pha~eolu~ vulgani~ 

e seu efeito na germinação. A atividade desta enzima tri 

plica entre o 29 e 39 dia após a germinação e continua 

alta at~ o 69 dia, diminuindo coincidentemente com o aparecl 

mento de sintomas morfo1õgicos visiveis de senescência do te 

cido. Esta enzima, presume-se, serve para regular acetilco-

1 i na en'dõgena. 

Guardio1a & Sutcliffe (1971)*removeram os ei

xos embrionarios das sementes após 4 a 5 dias do inicio da ge.!:, 

minação e determinaram os niveis de protelna total, nitrogê

nio soluve1 em TCA e atividade da endopeptidase em co

tiledones de ervilha. Concluiram que o con

trole da hidrõlise proteica em coti1~done de ervilha nao e 

mediado pelo nivel de proteases nem pela quantidade de com

postos nitrogenados acumulados. A atividade da protease pa

rece ser controlada pelo eixo embrionário e esta relaciona

da com a senescência dos cotil~dones e transporte de nitro

gênio para os eixos. 

PEN~ER & ASHTON (196~ estudaram o 

controle hormonal da atividade da endopeptidase em cotiledo-

ne de abõbora e observaram que a atividade aumentou nos co 

til~dones durante os 3 primeiros dias e diminui posteriorme~ 

te. A presença de eixos embrionários durante as 32 primei

ras horas de germinação parecem ser pre-requisitos para a ma 

xima atividade proteo1itica. A presença de citocinina na 

*Citados por LEES& THOMPSON (1975). 
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solução nutritiva reproduziu o efeito dos eixos embrionários 

mas oitros hormônios não induziram este aumento. Conc1uiram, 

assim, que a sintese de endopeptidase em coti1edones de abô

bora em germinação e controlada hormona1mente pelo eixo em

brionário. 

Vomo & Varner (1973)* mediram a taxa de amino

ácidos e acharam valores maiores em coti1edones excisados do 

que em coti1edones intactos em ervilhas. Eles tambem deter

minaram que a atividade da endopeptidase não aumentada em co

ti1edones excisados enquanto em coti1êdones intactos a ati

vidade desta enzima tornava-se maior. Coti1edones excisados 

colocados em solução de caseina hidrolizada desenvolvem menor 

atividade de endopeptidase que aqueles colocados em água. Is

to sugeriu que o acúmulo de aminoácidos regula a atividade da 

endopeptidase. 

VARNER et alii (1968) germinaram sementes de 

ervilha em vermiculita e acompanharam a atividade de pirofos

fatase, adenosina trifo~fatase e amilase nos cotiledones e 

verificaram que os eventos metabólicos que ocorrem nos coti-

1edones são controlados pelos eixos embrionarios. Na ausen

cia destes sinais, coti1êdones sofrem um rápido declinio na 

respiração e diminuem as atividades de suas enzimas. 

Aminopeptidases, carboxipeptidases e dipepti-

*Citado por MAVER (1977). 
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dases tem sido detectadas em sementes em germinação e nao 

germinadas. Algumas delas hoje já estão identificadas, po

dendo aumentar ou diminuir durante a germinação da semente, 

conforme a especie. 

Tem sido sugerido como mecanismo de controle 

destas enzimas proteoliticas: o controle hormonal de sintese 

de novo, inibidores endôgenos, zimogênios, compartimentação, 

pH, substrato especifiCO e inibição pelo produto. o estudo 

do controle de endopeptidases tem sido maior do que de exope

ptidases. 

2.3.3. Slntese 

Os experimentos de incubação das sementes em 

presença de inibidores da sintese de proteinas mostram clara

mente que o embrião da semente hidratada não cresce sem uma 

fase, previa, de sintese de proteinas (WALTON & 500FI, 1979 e 

KLEIN et al i i, 1971). A primeira pergunta que ocorre a res

peito ê se, antes da hidratação da semente, existem todos ou 

sô alguns dos (numerosos e variados) ingredientes indispen

sáveis a esse processo. Começou-se a fazer experimentos com 

sementes ainda não embebidas para verificar se eram capazes 

d ' , - 'd d 14C e lncorporar amlnoaCl os marca os com . Os resultados in 

dicaram que em sementes de amendoim e nas cariopeses de tri

go, existem quase todos os componentes necessãrios, exceto a 

ativação de RNA mensageiro que foi experimentalmente subs 
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titu;do pela administração de um mensageiro artificial de 

ácido poluirid;lico por MARCUS & FEELEY (1964). DURE & WA

TERS (1965) provaram que alem de ribossomas, RNA-transporta

dor espec;ficos, respectivos cofatores e RNA funcionais já 

estavam na semente antes da embebição. MARCUS et alii (1966) 

analisando extratos de sementes embebidas encontrou a forma

ção de polissomos 10 minutos depois de iniciada a embebição. 

A s;ntese de proteina precede bastante o reinicio da trans

crição de novos RNAs mensageiros. GORDON & PAYNE (1976) ve

rificaram que as proteinas sintetizadas a partir dos RNAs men 

sageiros de vida longa (conservados desde o fim da matura

ção da semente) possuiam peso molecular pequeno. CUMMING & 

LANE (1979) mostraram diferenças nestas prote;nas e sao pre

dominantemente proteinas ribossômicas. Esses dados comple

mentam a explicação do fato de haver grande incremento da sin 

tese de RNA ribossomal. 

A capacidade dos ribossomos de germem de tri

go, preparadas de material seco, de efetuar a tradução de va

rios mensageiros constitue até uma demonstração de que o pa

pel dos ribossomos na tradução e bastante inespecifico para 

os mensageiros. Preparações desses ribossomos. com 

dientes necessários, nao so traduzem mensageiros de 

produzindo as respectivas proteinas (KLEIN et alii, 

ingre

v;rus, 

1972 e 

SHIH & KAESBERG, 1973), mas também traduzem o mensageiro da 

globulina de coelho, produzindo a hemoglobina correspondente 

(EFRON & MARCUS, 1973) e as de n6dulos radiculares de legu-



minosas, produzindo duas leghemoglobinas (VERMA et 

1974) . 
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a 1 i i , 

W A L B a T (1 9 7 ~) o b s e r v a n d o o d e s e n v o 1 v i m e n to em 

brionário de duas especies de Pha~eofu~, determinaram as ta

xas de sintese de RNA usando adenosina tr.itiada como precur-

soro Ribossomos de sementes nutridas com uridina tritiada 

durante a embriogênese foram encontradas nos polissomos du

rante a germinação. 

Os polissomos formados durante as seis primei 

ras horas da germinação utilizaram ribossomos formados na em 

briogênese. As duas especies de Pha~eofu~ não mostraram di 

ferenças nas taxas de sintese de macromoleculas. 

LEWIS & PATE (1973) usaram asparagina como 

fonte de nitrogênio e mostraram que o coti1edone crescido ne~ 

tas condições tinha capacidade de sintetizar e interconverter 

aminoácidos. 

MILLERD et ali; (1975) mostraram que coti1edones 

imaturos de ervilha quando separados dos eixos embrionários 

continuaram a crescer por vários dias em meio liquido con

tendo nitrogênio e sintetizaram consideráveis quantidades de 

clorofila, amido, DNA, RNA e protelna. A protelna foi sin

tetizada de aminoácidos endõgenos mas o suprimento de amino

ácidos exõgenos aumentou a sintese de protelnas. Quan

do os coti1edones foram destacados um dia antes do apareci 

menta de vici1ina, esta substância foi detectada um dia de-

pois. Isto indica que a informação genetica para vici1ina 
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estava expressa em cada cotiledone cultivado. Estes resul-

tados não se reproduziram em presença de reguladores de cres

cimento na sintese de legumina. 

2.4. Enzima Redutase do Nitrato 

2.4.1. Tipos de enzimas 

A nitrato redutase (RN) e uma enzima que cata

liza a redução de nitrato a nitrito. 

Esta reação pode ser representada por duas 

meias reaçoes: 

NADH + RN (oxidado) ~ NAD + H + RN (reduzido) 

N0 3 + H+ + RN (reduzido) ~ N0 2 + OH + RN (oxidado) 

Resultando assim na reaçao: NADH + N0 3 ~ NAD + N0 2 + OH. 

Hoje são conhecidos três tipos de RN. 

A forma mais comum encontrada em plantas supe

riores e a RN monoespecifica de NADH (EC: 1-6-6-1), a que foi 

i so 1 ada de ted dos de vãri os vegeta i s (NOTTON et ali i , 1977: WRIl.Y, 1982). 

O outro tipo de RN isolado de folhas de 

soja e bioespecifico, trata-se da NAD(P)H:RN (EC 1-6-6-2) 
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que aceita elétrons do NAOH ou do NAOPH. Esta forma tem sido 

encontrada em numerosos tecidos .NASON & EVANS, 1953 e CAMPBELL, 1976). 

O terceiro tipo de RN é aquele descrito nos re 

centes estudos de atividade IIconstitutivall ou IInão induzivel ll 

de soja e feijão (ASLAN, 1982 e RYAN et alii, 1982). 

TIMPO & NEYRA (1983) colocando Pha~eoLu~ vuL

ga~i~ para crescer em meios com diferentes fontes de nitrogê

nio (N 2 , NH
4

, uréia e N0 3 ) encontrou atividade da enzima em 

presença de N2 , NH 4 e uréia e denominou-a RN constitutiva pa

ra diferenciá-la daquela RN induzida por N0 3 conforme já ti

nha feito BEEVER et alii (1965). Observou também que a RN 

constitutiva pode participar do processo de indução pelo N0 3 . 

Conforme CAMPBELL & SMARELLI (1986) A RN pos

sui coenzimas de caráter redox. Estas coenzimas são flavina 

ade~ina dinucleotideo (FAO) citocromo b557 e molibdênio .. Um 

cofator ligado ao m~libdênio tem sido também 

do. 

identifica 

A atividade fisiológica da RN parece ocorrer 

com o transporte do eletron doado pelo NAOH. (ou NAOPH) se

guindo uma cadeia formada pelo FAO, citocromo b e Mo. Um gru

po tiol tem papel de importância no s~tio de 1 igação do NAOH. 

Uma reaçao parcial de desidrogenase pode ocorrer pela 

redução da molécula de ferrocianeto entre NAOH e o FAO, a re

dução do citocromo C entre o FAO e o citocromo b. A ativida

de de redução parcial pode ser representada pela doação de 
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FADH 2 para citocromo b e de metil viologen reduzida (MV) pa

ra o Mo conforme mostrado na Figura 1. 

A enzima RN ê composta por uma cadeia poliptidica si!!!, 

ples formando uma proteina multifuncional. Isto ê, ela se 

compoe de dominios distintos quando a cadeia pOlipeptica se fe-

cha se compactando, formando sub-partes separadas, que nao se 

comunicam. Um modelo entre outros, já propôe que cada dominio aprese.!}. 

te vários grupos prosteticos. Este modelo, deduzido do tra-

balho de REDINBAUGH & CAMPBELL (1983) ex~lica as propriedades 

cataliticas e estruturais da NR, bem como, a regulação da e.!}. 

zima. Operacionalmente, existe dois n;veis de regulação para 

ser considerado, a quantidade da enzima e o n;vel de atividade. 

NADH NO;,OW 

. MV' 
FeCNo FADH2 

FeCN, 

Figura 1. r·1odelo esquemático das propriedades cataliticas da redutase de 
nitrato, segundo CAMPBELL & SMARELLI (1986). 

2.4.2. Tipos de ensaios 

Existem três tipos de ensaios para a avaliação da 

atividade da redutase do nitrato: 1 - ensaio de toda planta; 2 - en 

s a i o em t e c i d o i n t a c to; 3 - e n s a i o 11 i n v i t r o 11 • C a da um d e s -
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ses ensaios medem diferentes aspectos da atividade de redu

çao do nitrato. 

o ensaio de toda a planta e na verdade um 

ensaio "in vivo", quantifica todo o nitrato absorvido e 

reduzido e -e frequentemente acoplado a medidas do au-

mento do nitrogênio reduzido em toda a planta. 

-O ensaio em ttLido intacto que e conhecido co-

mo ensaio "in vivo" (segundo alguns autores erradamente, 

CAMPBELL & SMARELLI (1986)) mede a produção de nitrato em 

plantas ou pedaços de tecidos na ausência e presença de ni

trato. Este ensaio é muito usado e tem formas muito modifica 

das (HEVER, 1978 e LAWRENCE, 1982). t dependente da presença 

de surfactantes ou solventes orgânicos e tem sido usado 

como medida de nitrato disponivel na planta quando na au-

sência de nitrato no meio (ASLAM, 1981). 

O ensaio "in vitro" -e feito em preparaçao iso 

lada de NR e se constitui numa medida mais direta da capacid~ 

de total de redução do nitrato, quando nenhum doador de elé

trons para a redução do nitrato for limitante. 

Com algumas exceções, e usado o tampão fosfa

to 5 mM, pH 7,5. Por esse metodo pode ser avaliada: 1) a 

atividade parcial da RN (SMARELLI & CAMPBELL, 1985 e JOLLY et 

alii, 1976); 2) avaliar os doadores especificos de elétrons 

(monoespecifico NADH ou bioespecifico NADPH (JOLLY, 1976 e 

ORIBUEL-IEANZA, 1980). 
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JAWORSKI (1971), trabal hando com soja pode 

demonstrar que os ensaios lIin vivo ll além de terem metodolo 

gia muito simples fornecem melhores resultados do que os en-

saios lIin vitro ll pois nesse método a atividade da enzima de

caia durante o preparo de extrato. Foi este autor também que 

no mesmo trabalho selecionou entre outros solventes orgânicos 

o propanol como fator para facilitar a permeabilidade da mem-

brana celular. 

KLEPPER et alii (1971) também compararam as 

eficiências das determinações "in vivo ll e lIin vitro ll e apon-

taram o processo lIin vivo ll como o que apresentou mais confia-

bilidade. Os indicios do estado da célula quanto a sua 

capacidade de dispor de carboidratos durante a redução, evi

denciam que a luz tem poder inibitório sobre a redu-

çao. 

STREETER et alii (1972) nao encontraram dife-

rença na atividade da RN quando trabalharam com ensaios lIin 

vivo ll e lIin vitro ll porem reconheceram que a primeira -e de 

mais fácil execuçao, além de ser mais rápida. 

RADIN (1973) fazendo ensaios lIin vivo ll com 

folhas de algodão determinou que o oxigênio diminui a ativi-

dade da enzima enquanto que com nitrogênio isso nao ocor-

re. 

CHANTAROTWONG et alii (1976) publicaram que 

até a partir da concentração de 5 nm de nitrato a indução da 
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enzima se mantem constante e encontraram uma correlação expo

nencial entre as atividades lIin vivo ll e lIin vitro ll da RN. 

BRUNET! & HAGEMAN (1976) tamb~m acharam corre

lações entre a atividade lIin vivo" e lIin vitro ll
• A ativida-

de conseguida no metodo lIin vitro" foi maior, comparada com 

o m~todo lIin vivo ll
• Neste último o uso de NADH aumentou a 

atividade da enzima. 

HAGEMAN et alii (1976) citaram um trabalho de 

PURVIS (1972), de que a atividade RN está relacionada somente 

com o nivel de nitrato no tecido mas com o conteúdo protei

co do grao. Diferenças genotipicas entre variedades foram 

responsáveis por diferentes respostas da enzima a uma mesma 

quantidade de nitrato disponivel. 

HAGEMAN et alii (1976), comparando os m~todos 

lIin vivo ll e lIin vitro ll determinaram que apesar 

apresentar uma menor atividade ~ mais barato e 

nos tempo. 

do primeiro 

dispende me-

Neste mesmo trabalho, concluiram que a RN se 

constitui num fator de seleção no melhoramento genetico de va 

riedades e que atraves de cruzamentos especificos torna - se 

possivel conseguir-se variedades com alta atividade de RN. 

NICHOLAS et alii (1967a) fazendo ensaios lIin 

vivo ll de plantas iluminadas, verificaram que a concentração 

de 100 mM de tampão fosfato a pH 7,5 foi ôtima como meio de 

trabalho para enzima. 
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JONES (1979) observou que o 'propanol e a in

filtração ã vacuo diminuem a concentração de nitrato endóg~ 

no, nao exercendo seu efeito inibitôrio na enzima. 

SOARES et alii (1985) sugerem que a avaliação 

do decrescimo de nitrato por parte de um tecido seja o parametro pa

ra determinar a redução de nitrato "in vivo". Segundo a au

tora, este e o único meto do que permite a determi nação de redução 

do nitrato "in vivo" nos tecidos sob qualquer condições fi

siológicas. 

BLANDEL & BLAN (1975) apontam a medida de ati 

vidade da NR "in vivo" em folhas como um metodo que permite: 

1 - um teste rapido para o diagnóstico de carência de molib

dênio; 2 - apreciar o nivel ótimo de fertilizante nitrogen~ 

do em função das necessidades da planta e das condições de 

meio ambiente e solo. 

G A L LO (1 980) c o n c 1 u i u que a mel h o r me to d 01 og i a 

p a r a s e a v a 1 i a r a e n z i m a em c o n d i ç õ e s 11 i n v i t r o 11 e a d e i n c u 

bar o ensaio enzimático utilizando-se tampão fosfato na con-

centração de O,05M, contendo tambem nitrato na concentração de 

O,05M,0 pH do meio deve ser ao redor de 7.3. A mistura de 

reaçao deve ser incubada em banho maria ã temperatura de 

309C e ao abrigo da luz. 

JONES & MHUIMHNEACHAIN (1985) concluiram 

há uma queda da atividade da enzima NR quando da fase 

extração devido a uma dissociação da enzima. 

que 

de 

Vários fatores tem sido apontados como inati-
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vantes da enzima tais como: compostos fenõlicos (STULEN, 

1971), proteases especificas ou não (WALLACE, 1973), e ina

tivadores ligados a enzima (TAMAYA & OHIRA, 1977). Caseina 

tem possibilitado a estabilidade da enzima nos testes "in 

vitro". 

2.4.3. Regulação 

A atividade de RN de folhas em plantas supe

riores e de outros organismos aumenta sensivelmente em 

presença de nitrato. Isto e chamado de indução da enzi

ma RN pelo nitrato e e um dos poucos exemplos conhecidos 

de indução pelo substrado em plantas superiores. 

Nas plantas superiores, especialmente as pla~ 

tas c u 1 t i v a das, a a t i v i d a d e d a R N P a r e c e s e r i n f 1 u e n c i a d a ta n 

to pela disponibilidade de nitrato quanto por vários outros 

fatores. As plantas não se comportam de maneira semelhante. 

Umas podem ter na amônia e nos aminoácidos os repressores da 

atividade da NR conforme observou STWART & RHODES (1977) en

quanto outras nao. 

A regulação da atividade da RN pode ser divi

dida em dois aspectos: 1) controle da quantidade de enzima e 

2) controle da atividade da enzima ativa. 

O equilibrio entre dois processos opostos, o da 

sintese lide novo" da RN e da degradação da RN ativa, controla 

o nivel total da enzima (BEEVER & HAGEMAN, 1980). 
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o nivel de atividade da enzima pode ser in-

fluenciado por ativadores e inibidores e isto tem sido fre

quentemente demonstrado pelos estudos do aumento da ativida

de durante a indução pelo nitrato conforme estudos de NAIK 

et alii (1986)e SRIVASTAVA (1980). 

O controle da atividade dependerá da disponi

bilidade do substrato e cofatores (nitrato e NADH ou NADPH). 

A indução e a atividade pode ser influencia 

da por inumeros fatores a saber: luz, nutrição mineral, hor

mônios vegetais, fonte de N, estresse hidrico, temperatura, 

idade da planta, antimetabõlitos e fonte de energia (sacaro

se, ácidos orgânicos) (BEEVERS & HAGEMAN, 1980 e NAIK, 1986). 

Amônia parece reprimir a indução da atividade 

da NR em raizes conforme experimentos de OAKS (1979) e RODIN 

(1975), enquanto que contribui para aumentar a atividade em 

cotiledones verdes, botões florais, plântulas e folhas, con

forme citações de BEEVERS & HAGEMAN (1980), NAIK (1986), OAKS 

(1979), RADIM (1975) e MEHTA (1982). 

Estas diferenças podem ser devidas a diferentes absor 

sorçoes de nitrato em presença ou ausência de amônia, mas nem todos 

estudos encontravam que a amônia inibe a absorção de nitrato 

( ~1 A C K O W N, 1 9 8 2 ) . 

A planta inteira tem se mostrado um sistema 

complexo para o estudo da indução da RN devido a muitos fato 

res interagindo no processo. DUKE (1979) usou como modelo 

raizes de milho cultivadas em meio sem agar como vários pe~ 
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quisadores sugeriram, ou seja, estudar as células vegetais 

c u 1 t i v a das 11 i n v i t r o 11 (F I L N E R, 1 9 7 1; F O L N E R, 1 96 6 ; H USE MA N N , 

1977 e MOHANTY & FLETCHER, 1976). 

HAGEMAN & FLESCHER (1960) verificaram que em 

presença de luz e várias concentrações de nitrato a ativida

de da RN é dependente de nitrato. Propuseram também que um 

dos mecanismos que evitaria a intoxicação de plantas por amo

nia seria a regulação e controle da atividade da RN. 

BEEVER et alii (1965) estabeleceram por seus 

estudos que a concentração de 10- 1 M de nitrato é6tima para 

induzir a RN. Concentrações elevadas exercem inibição desta 

indução em coti1édones de beterraba. 

A referida indução pelo nitrato apresenta 

uma fase IIl ag ll de 30 minutos. O nitrito mostrou-se negativo 

na indução enquanto que a amônia parecia exercer um 

inibitório. 

efeito 

CHANTAROTWANG et a1ii (1976) também observou 

que a RN é induzida por concentrações crescentes de ni

trato entre O e 5 nm, nao aumentando a indução a pa~ 

tir desta concentração. Quanto a velocidade de absorção 

do nitrato, verificaram que estava mais submetida a fatores 

intr;nsecos ã planta do que com a indução da enzi-

ma. 
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A luz nao promoveu um efeito indutor direto 

sob a RN, porem, sua falta provocou uma diminuição de subs

trato necessários aquela indução. A temperatura ótima para 

a indução varia entre 35 e 40QC. Na ausência de luz o nitra

ro tende a se acumular no vacuolo (CAMPBELL & SMARELLI, 1986). 

A luz ativa o movimento dos ions pela membra-

na do tonoplasto. Assim, o nitrato no interior de vacuolos 

nao promoveria o efeito indutor da enzima. A sintese "de no

vo" durante a indução da enzima foi comprovada quando se adi

cionou inibidores da sintese proteica e observou-se decresci-

mo na indução. Pesquisadores se preocuparam em estabelecer 

relação entre a atividade da RN e a luz e observaram que pla~ 

tas em presença de luz absorviam mais nitrato do que plantas 

no escuro evidenciando a proporcionalidade do aumento de 

transporte de eletrons na fotossintese com a maior ativida

de da RN. Isto ficou comprovado quando plantas, na au-

sência de CO 2 , diminuíram consideravelmente a absorção 

de ni trato ~ com menor disponibilidade de equeleto carbônico. 

INGLE (1968) estudando a indução da RN, veri

ficou que o processo de síntese proteica e de RNA sendo ini

bidas por actinomicina O, puramicina e ciclohezimida provoca 

diminuição na indução. Entretanto, a síntese RNA ribossómi 

ca e solúvel não foi estimulada pelo pelo nitrato bem como a indu 

ção de RNA não foi acompanhada pelo aumento de proteínas, indicando que 

provavelmente durante a indução as proteínas sintetizadas sejam modulado 

res da atividade da enzima e não a própria enzima. 
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SLUITERS-SCHOLTEN (1973) verificou que a ati-

vidade da NADH-nitrato oxiredutase (EC 1-6-6-2) era baixa em 

folhas de feijão crescido no escuro, o que não ocorreu quando as 

folhas foram iluminadas. Nestas condições, sõ havia indução 

da enzima na presença de nitrato. 

Estes dados foram confirmados por WALLACE & 

STEVENS (1973), atraves de experimentos usando inibidores da 

sintese de protelna verificou que sintese de novo da RN. O 

tempo medio da RNA mensageiro para a enzima e de 20 minutos. 

Os autores tambem concluiram que temperaturas elevadas dimi

nuem a atividade da RN,sendo que a enzima e mais estavel na 

raiz do que na folha e que as plantas mais velhas tem maior 

tempo "turnover" do que as partes mais novas. 

FRITH (1972) verificou que a atividada de NR 

e maior quando o crescimento das plantas se da em solução co.!!. 

tendo somente nitrato como fonte de nitrogênio em raizes e 

folhas de maçã. Ao contrario, quando a solução -amoniacal e 

usada, e em ra lzes que não estavam juntos na sol ução nu tr i ti va a a ti-

vidade tambem se apresentam pequena. 

K A O A N e tal i i (1 97 4) i sol a r a m uma p r o t e i n a qu e 

inativava a redutase do nitrato em raizes de arroz. 

RADIN (1977) estudando a relação entre as ta-

xas de amoniacidos e a indução da RN verificou que glicina, 

asparagina e glutamina inibiram a indução da enzima, enquan

to acido aspartico e acido glutâmico proporcionaram a indução. 

A leucina exerceu um efeito contra a inibição. Todos os tes

tes foram realizados em raizes de algodão. 
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OAKS et alii (1977) também obtiveram dados in 

dicando que glutamina e aspargina causam inibição da RN. Ca 

seina hidrolizada tem efeito similar. No mesmo trabalho com 

milho, encontraram que a inibição é maior em raizes maduras 

do que em raizes jovens. 

SHANER & BOYER (1970) trabalhando com milho, 

observaram que atividade da RN é regulada pelo fluxo de ni

trato pois que plantas crescidas com carência de ãgua tinham 

pequena atividade da RN e vice-versa. 

M8RILLA et alii (1973) constataram uma dimi

nuição da atividade da RN em função do decréscimo do poten

cial hidrico. Houve também uma queda no conteudo de polir

ribossomos nestas células. Um aumento na quantidade de po

lirribossomos e subsequentemente, da ~tivi~ade de NR, ocor

reu após o restabelecimento dos niveis normais de agua em 

plantas de milho. 

SHANER & BOYER (1976a) correlacionara~ a ta

xa de transpiração diretamente com a atividade da RN. Quanto 

maior a transpiração, maior o fluxo de nitrato, com conse

quente aumento na atividade da enzima em folhas. 

MAGALHAES et alii (1976) analisaram o efeito 

da temperatura sobre o metabolismo de nitrato e expansão da 

folha e constataram que, entre as enzimas participantes da 

assimilação do nitrogênio, a RN é a mais termolãbil ~ pois, 

com o aumento de 30 para 409, após o terceiro dia, aumenta a 

inativação e a desnaturação da enzima. Apesar do aumento do 



fluxo de nitrato. 

le na folha. 

38. 

Isto evita que nitrito ou amônia se acumu 

SASAKWA & YAMAMOTQ (1977b) detectaram que a 

deficiência nutricional acarreta redução na atividade da RN. 

Plantas com deficiência de Mg e Fe não variam a absorção de 

nitrato, porêm, tem baixa atividade da RN. 

As deficiências de N, P, K e Ca promovem tan

to a queda na absorção de nitrat~ como a da atividade de NR. 

Quanto as deficiências de micronutrientes, se mostraram exc~ 

lentes inibidores da absorção de nitrato, porêm, nao provoca 

ram alteração na atividade da RN, indicando que a ativida 

de da NR não se relacionava com a concentração de nitrato na 

planta. 

FERNANDES & FREIRE (1976) indicaram a viabili 

dade de fazer uma avaliação do teor de nitrogênio da planta 

atravês da atividade basal da RN baseado nos dados da ativi

dade da RN de B~ach;a~ia sp. ser diretamente proporcional ao 

teor de nitrato do solo. 

SASAKAWA & YAMAMOTO (1977a) compararam 

plantas normais, com aquelas em que havia a remoção do en

dosperma da semente, e observaram a uma diminuição da ativida 

de de RN destas. Quando se oferecia açucar sob a forma de 

glicose ao embrião os nlveis da atividade de RN aumentavam. 

Plântulas na ausência de luz, so cresciam em solução de gli

cose, indicando que a glicose substituiu o oferecimento de 

1 u z. 



PURANIK & STIVASTAVA, 1983 

o oferecimento de sacaras e para feijões em 

causou substancial aumento na atividade da 

mas um pequeno aumento na proteina total. 

39. 

observaram que 

germinação 

RN em folhas~ 

quimicos 

GALLO, 1980 estudando parâmetros 

que regulam a atividade de RN em 

fisicos e 

feijões Pha 

~eolu~ vulga4i~ L., verificou que a enzima possui ati

vidade variável com a idade, sendo esta maior no pe

riodo que precede o florescimento. Plantas crescidas no es

curo não apresentaram atividade da enzima, porem, a adição 

de intermediarios da glicõlise promovem aumento da ati

vidade. 

A enzima foi induzivel pelo substrato e as 

raizes possuem sempre uma menor atividade. Não foram encon

tradas diferenças significativas em relação a atividade da 

RN quando foram comparadas cultivares de feijão da mesma es

pêcie. 

EVANS & NASAN (1953) usando como cofator NADPH 

e NADH, verificaram que o primeiro mostrou-se com mais pos

sibilidade de tornar a RN ativa e que a flavoproteina FDA nes 

te caso foi usada como grupo prostêtico. Metais pesados sao 

inibidores efetivos. 

BEEVER et alii (1964} purificaram parcialme~ 
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a enzima RN de 15 especies de plantas onde NADH foi usada co 

mo cofator. 

FILNER (1966) demonstraram que a RN extraida 

de celulas de fumo tem como cofator NADH 2 e que aminoácidos 

como arginina e lisina funcionam como repressores ou depres-' 

sores da RN. 

PANEQUE et alii (1965) demonstraram que FMN 

e FAD foram doadores de eletrons para a redução e propuseram 

uma mistura de duas diferentes enzimas: nitrato oxidoreduta 

se FMNH2 (FADH 2) e NADP redutase. 

LOSADA et alii (1965) ao isolarem cloroplastos 

de espinafre, tambem reconheceram que a flavina nucleotideo 

(FAD) e o unico carregador de eletrons dos grana dos cloro

plastos para o sistema nitrato-redutase. 

SHARADER et alii (1968) encontraram como cofa

tor da enzima tanto NADH como FMNH 2. A meia vida estabeleci 

da para a enzima foi de 4 horas. Propuseram o nome da enzi

ma de NADH como sendo nitrato redutase (E.C. 1-6-6-1) devido 

a FMNH 2 estar em maior quantidade que NADH. Os estudos fo

ram feitos em milho, abóbora e espinafre. 

LEECE et alii (1972) encontraram RN em folhas 

de damasco e cereja e observaram que tanto NADPH e FMN foram 

os doadores de eletrons para a enzima. Para a extração lIin 

vitro ll era necessário usar um agente protetor porque fenóis 

de baixo peso molecular inibiram a atividada da enzima. 

SLUITERS & SCHOEL TEN (1975) traba 1 haram com 
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folha de feijão e verificaram aumento da atividade da enzima 

NADH-Nitrato oxiredutase (E.C. 1-6-6-2) pela luz. Verifica-

ram que este fato ocorria paralelo ao inicio de desenvolvimen 

to do cloroplasto. Resolveram administrar DCMU a planta ilu-

minada, não obtendo atividade da enzima RN. Entretanto, se 

nessas condições fosse adicionado sacarose, a atividade da en 

zima aumentava. 

Isto indicava, segundo os autores que o NADH, 

formado nas regiões fotossinteticas, era o doador de ele-

trons para a enzima. 

Resultados diferentes encontraram KANANGARA & 

WOOLHOUSE (1957) ao vericaremqueainduçãocausada pela luz em 

enzimas de folhas de Penitta 6tu~e~~en~ não poderia ser subs 

tituida pela sacarose. 

FRITH (1974) atraves de suas pesquisas, veri

ficou que inibidores fotossinteticos poderiam produzir inibi

ção da RN como consequencia da influência da deficiência de 

esqueletos carbônicos que causariam um aumento da amônia sob 

a forma livre que seriam transportadas das folhas para as rai 

zes. 

RANDALL (1969) estudando folhas de trigo, en-

controu pH ôtimo de 6,0 e 30Q a temperatura õtima. Análise 

lIin vitro ll da atividade de RN indicam um aumento quando as 

plantas cresceram em solução com Mo, porem, adição de Mo em 

plantas com crescimento normal não mostraram variações. Foi usa

do neste trabalho niveis de 0,005 ate 5 ~g Mo por planta. 
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SERRA et alii (1968) ofereceram nitrato como 

unica fonte de nitrogênio para algas Diatomaceas e verifica

ram que o tungstênio inibe a RN porque estabelecia uma compe

tição com o Mo pelo mesmo sitio da enzima e somente este ul

timo, permite o desempenho da enzima. 

HIGGINS et alii (1974) induziram a RN de rai

zes em hipocõtilos de feijão Pha~eolu~ au~eu~ apos a germina

çao pela adição de N0 3 . Verificaram a existência de uma fase 

"l ag " entre a adição de N0 3 e o estabelecimento da taxa cons

tante de aumento da atividade da enzima. Essa atividade so 

declinou 6 horas apõs a retirada de N0 3 . O reoferecimento de 

N0 3 causou um imediato aumento na taxa normal da enzima, sem 

a manifestação de uma fase "1 ag ". 

DISA et alii (1982) trabalhando com embriões 

de aveia e analisando a atividade da enzima RN no periodo de 

germinação até 76 horas, concluiram que existe um periodo 

de 20 horas iniciais onde a enzima não é induzida. Embriões 

germinados em KN0 3 (60mM) mostraram picos da atividade enzimã 

tica a 32, 44, 56 e 60 horas e correlacionavam este fato 

com a flutuação da quantidade de nitrato absorvida e dispo-

nibilidade no tecido, conforme ja tinha sido observado por 

WALLACE & PATE (1965) , STEER (1973)_ e ROBIN (1979). 

GUPTA et a 1 i i (1983) estudando a ge rm in aç ão de 

cevada, verificaram uma fase de 24 a 26 horas em que a RN 

não se apresentava induzivel~ mesmo em presença de nitrato. 

Logo em seguida, ha uma fase induzida. 
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As hipóteses para explicar este fato, segundo 

os autores, são: 1 - o nitrato absorvido não alcança o lugar 

da enzima; 2 - presença de fatores de inativação; 3 - ativa

ção da RN inativa por alguma mudança durante a fase não indu 

zlvel; 4 - algumas alterações metabólicas durante a fase não 

induzlvel para o surgimento da enzima sob a forma induzlvel; 

5 - o RNA mensageiro da RN e sintetizado sô após esta fase; 

6 - o RNA mensageiro ê prê-formado,mas sua tradução ê difi 

cultada. Apôs a fase não induzlvel, a RN pode ser sintetiza

da pelo RNA mensageiro de estoque e mais tarde, um novo RNA 

mensageiro será necessário. 

DISA et alii (1985) aprofundando seus estudos 

sobre a fase "l ag " de 20 horas para iniciar-se a indução da RN 

em embriões durante a germinação, observaram que isto nao 

era devido a falta de nitrato no embrião ou a presença de al 

gum fator inativanete ou slntese de inativantes da enzima. 

A indução da RN ocorria por slntese de novo, que nao depen

dia da formação recente, mas do estoque de mRNA. Com o desen 

volvimento, novosmRNA seriam então produzidos. Durante a 

fase "l ag " foi essencial a slntese de certas protelnas que 

iriam favorecer a ocorrência da fase indutlvel. 

R i tm i c i d a d e d a a t i v i d a d e d a R N são r e 1 a t i v a s 

a ciclos de luz que influenciam no fluxo de nitrato no xile

ma e mobilização do estoque de nitrato, bem como disponibi

lidade de elétrons segundo BEEVERS & HAGEMAN (1980), SRIVAS

TAVA (1980), GUPTA et a1ii (1983). 
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2.4.4. Distribuição 

As folhas,na maioria das plantas, sao os si

tias de preferência para a redução do nitrato. 

As raizes contribuem pouco, mas provavel. 

mente, significantemente para 3 redução total do nitra 

to segundo RADIN (1977). Isto ê muito importante no estagio 

de plântula em desenvolvimento apos ter sido exauridas suas 

reservas e durante o crescimento, quando no tecido da raiz 

se localiza uma alta percentagem da atividade metabólica de 

to da p 1 a n ta. E V A N S & NAS O N (1 953 ), O A K S (1 979), R E O E N B A UGH & 

CAMPBELL (1977) e OJI et ali; (1982) encontraram estoque de 

NADH-NR em órgãos de reserva e ralzes das plantas. COVE 

(1982) em comunicação pessoal citada por CAMPBELL & SMAREL

LI (1986), sugeriu que a NAD PH:NR pode ser uma possibili

dade genetica de todas as plantas e que em muitas folhas seu 

potencial ê suprimido pela luz. Assim, pode ser expl icada 

a ocorrência mais comum desta enzima em plântulas e tecidos 

não verdes. LOBEDEVA & OCHKIVS'KA (1978) estudaram a ativi 

dade da enzima NR em sementes de Pha~eolu~ vulgahi~ durante 

72 horas de germinação. Não foi encontrada atividade em 

sementes secas. Após 3 horas de germinação hipocótilo e tes 

ta apresentavam atividade da enzima. A atividade de RN 

foi alta na testa e baixa nos cotil~dones somente após 24 ho 

ras de germinação. 

WALLACE & PATE (1964) verificaram que em te-
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cidos velhos, a diminuição da atividade de NR e provavelmen

te devido a queda no IIturnover ll da enzima ou que sltios ati-

vos da enzima estariam ocupados por inibidores. O 

poderia estimular a slntese da enzima inativa. Em 

nitrato 

ervilha 

tambem foi encontrado redutase do nitrato em ralzes, caules 

e folhas. HARPER & HAGEMAN (1972) observaram que no inlcio 

do ciclo de vida da planta a atividade era pequena, aumentan 

do no meio do ciclo e diminuindo novamente no final do ci

clo. Folhas mais novas e mais velhas apresentam menores ati 

vidades. O nitrato aumenta do inicio ao fim do ciclo, o mes 

mo acontecendo com a fixação de nitrogênio de plantas de so

ja, colocadas em solução deficiente de nitrogênio. 

DALLING et alii (1972) estudaram a localização 

da nitrato redutase e nitrito redutase. A primeira enzima 

foi extralda de raizes de aveia e nao está asso-

ciada a nenhuma organela da raiz ou da folha. A NR estava 

disposta no citosol. Frequentemente a localização da 

nitrato redutase e nocitoplasma, enquanto a nitrito redutase 

está dentro do cloroplasto. Assim, o nitrito formado no ci

toplasma passa para o interior do cloroplasto. SWADER & 

STOCKING (1971) não conseguiram reduzir o nitrato em presen

ça de luz, lIin vitro ll
, contando com cloroplastos isolados, 

provando que a NR não existe naquela organela. BALTHAN(1976) 

localizou nas cêlulas do mesôfilo de várias especies C4 , ta~ 

to a NR como outras enzimas responsãveis pela assimilação do 

nitrato. YAMAYA & OHIRA (1976; 1977; 1978) encontraram em 
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raízes de arroz, que a atividade era de 10 a 20 vezes maior 

que nas folhas. A atividade em raizes jovens chegava a 30 ve 

zes maior do que em raizes maduras. Plantas de pepino cres

cendo em presença de nitrato, não apresentaram atividade da e~ 

zima nos cotiledones, porem, se apresentaram nas raízes mesmo 

quando a planta cresceu no escuro (AMINDARI et alii, 1978). 

Em presença de luz a atividade da RN em folhas ficou bem di

minuída. BADIN et alii (1978) observaram que a presença de 

açucares em raízes mantem a atividade de NR. O teor de açu

car não alterou a absorção de nitrato. FRANCO et alii (1979) 

verificaram que nos estágios iniciais de desenvolvimento fo

liar a atividade da RN foi máxima e que a atividade da RN por 

planta foi maior após o florescimento. ANDREWS et alii 

(1984) mediram a atividade da RN em folha, caule e raiz de 

vários legumes entre eles Pha~eofu~ vufga~~~ e encontraram que 

mais de 20% do total da atividade da RN ocorria no caule. SRI 

VASTAVA (1975) observou que folhas de Pha~eofuô vufga~~~ em 

germinação, tem níveis mais altos de atividade da enzima do 

que raízes e caule e o nível da enzima em folhas muito jo

vens foi baixo, aumentando aos 10 ou 11 dias de crescimen

to. A quantidade de enzima em folhas de plantas om 7 dias 

de excisão foi cerca de 2,5 vezes maior que em folhas de pla~ 

tas intactas. O oferecimento de nitrato causou um aumento 

considerável no nitrogênio orgânico da planta intacta apos 

9 dias de crescimento, quando o suprimento de nitrogênio pro

veniente dos cotiledones e presumivelmente baixo. SANDERSON 
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& COCKING (1964) encontraram diferentes Kms para NADH e N0 3 
das RNs obtidas de raizes e folhas de plantas novas de toma

te. RADIN (1975) provou que a adição de aminoácidos provoca 

diferentes repostas da enzima em raizes e folhas de algo-

dão. Estas observações indicam que as enzimas dos dois te

c i dos são d i f e r e n te s . F E R R A N O e tal i i (1 982) o b s e r v a r a m qu e 

a RN da raiz de espinafre e inativada pelo anticor porqueé prepa 

rado a partir da RN da folha, mas no teste de Ouchterlony as 

duas protelnas parecem ser parcialmente relacionadas. Resul 

tados semelhantes tem sido obtidos com RN de folhas e ralzes 

de trigo. O aumento de NO; provoca a elevação nas taxas da 

atividade de RN em ralzes e folhas. Uma rápida queda da RN 

após a remoção do NO; pode ocasionar uma inativação rever

sivel conforme relataram ARYON et al ii (1983) em trigo, SOMERS 

et alii (1983) em cevada e YAMAYA & OHIRA (1978) em arroz ou 

uma degradação irreversivel da enzima, conforme observaram 

WALLACE (1973) em milho e YAMAYA et alii (1980) em arroz. 

Proteinas com capacidade de inativar a RN tem 

sido encontrada em diferentes tecidos ligados especificame~ 

te a RN conforme JOLLY & TOLBERT (1978) trabalhando com so

ja, LEONG & SHEN (1980), trabalhando com arroz. Não foi es

tabelecido claramente ainda na literatura o papel da ina

tivação proporcionada por essas proteinas e a regulação da 

enzima, conforme OARKS & HIREL (1985). 

Existem muitos exemplos na literatura da reg~ 

lação da atividade ou indução da RN feita pela amônia ou ami 
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noácidos comprovados por GUERRERO et alii (1981) e SRIVASTA

VA (1980). Os aminoácidos dificilmente apresentam algum efei 

to na redução do NO; em testes lIin vivo ll . 

FERRARI et alii (1973) demonstraram em celu-

las de fumo que e~istem dois II poo l s ll ou reserva metabólica cE. 

mum de N0 3 . ° II poo lll indutor do período curto e o II poo lll 

substrato, de período longo. ° N0 3 acumulado no II poo lll subs

trato foi utilizado pela pl~nta mas nao substituiu o N0 3 do 

II poo lll indutor ou metabólico no sentido da indução da sínte

se de novo ou de aumentar a atividade já existente da enzi-

ma. A queda da absorção de N0 3 era seguida da queda de ati-

vidade apesar do nível do N0 3 nas células permanecer em 

veis altos. Fernandes (1975) citado por FERNANDES (1974) ve-

rificou que em arroz o acumulo de altos níveis de N0 3 sem 

que houvesse concomitância no aumento do IIpoolll de N-aminoáci 

dos livres ou no conteudo de N-proteico nas plantas. Isto le-

vou o autor a propor um IImecanismo de sequestro de nitrato 11 

para explicar o deslocamento de N0 3 do II poo lll metabólico para 

o substrato e sugerir que uma redução na disponibilidade de 

esq u e 1 e tos d e c a r b o nos e r i a o f a t o r r e s p o n s â v e 1 p e 1 o a c i on ame.!! 

to deste mecanismo, nao sendo a atividade do sistema RN .por 

si so, o fator limitante deste processo. Assim, a redução do 

N e acompanhada das disponibilidades de esqueletos carbõni

coso Logo, a atividade de RN em qualquer momento e resulta

do das condições fisiológicas gerais da planta. 
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2.4.5. A enzima e a produção da cultura 

Pesquisas realizadas com diversos cul ti vares 

de feijão mostraram que, dentro de uma mesma espécie, podem Q 

co rre r r es p o s ta s diferentes ã adubação nitrogenada (JUNQUEIR/\ NETO, 1977 

e SILVA, 1988). No caso do trigo a produção de nitrogênio por 

grão é determinada, primeiramente pela quantidade de nitro

gênio acumulado durante a fase vegetativa e do direcionamento 

destas reservas para a formação do grão. Sabe-se, hoje, que 

os cultivares diferem entre si pela eficiência na redistribui 

ção de nitrogênio. JOHNSON et alii (1967) e BEECH & NORMAN 

(1968) encontraram diferenças significativas no lndice de ni

trogênio da colheita dada pela relação do nitrogênio da co

lheita dada pela relação do nitrogênio do grão pelo total de 

nitrogênio da planta entre cultivares de trigo. ROMANI (1983) 

encontrou diferença na quantidade de nitrogênio total do grão 

de vinte diferentes cultivares de Pha~eolu~ vulga~~6. As di

ferenças existentes entre os cultivares na capacidade de acu-

mulo de nitrogênio reduzido durante o crescimento 

foi atribuido a diferentes atividades da enzima RN 

H A G D1 A N, 1 9 7 O; O E C K A R O e tal i i, 1 9 7 3; E I L R I C H A N O & 

1973 e PALLING et alii, 1975). 

vegetativo 

(CROY & 

HAGEMAN, 

O uso d e c r i tê r i os b i o qui m i c o s e f i si o 1 õgi cos 

como auxiliares dos programas de seleção de cereais melhora-

dos foi proposto por CROY & HAGEMAN (1970). Analisando-se 36 

cultivares de trigo, observou-se que 15 deles exibiram alta 
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atividade de RN no verao. Quando foi fornecido nitrato aume~ 

tou em 9 o numero de cultivares de alta atividade da enzima. 

13 desse numero total na mesma epoca eram os melhores produ

tores de prbteina nos graos. A atividade da RN de cultivares 

é alterada quando ocorrem variação da temperatura noturna (de 

139 para 189C) e diurna (de 249 para 309C). Foi encontrada 

relação positiva entre a atividade da enzima e os genótipos 

de proteina soluvel da folha no inverno e os genotipos de pr~ 

teina no grão no inverno. O autor defende o ponto de vis

ta de que é possivel selecionar genótipos de alta ativida

de de RN com um potencial genético que pode ser avaliado em 

plantas jovens crescendo em casa de vegetação, com necessário 

fornecimento de nitrogênio. Entretanto, a avaliação do po

tencial, ao longo das estações do ano, seria necessariamente 

feito em condições de campo devido as variações 

A avaliação dos diversos genotipos de atividade 

ambientais. 

de nitrato 

redutase é somente um dos muitos tipos de criterios bioqu;mi-

cos, que são necessários para a produção da planta. DALLING 

& LOYN (1985) estabeleceram comparações em 25 cultivares de 

trigo e encontraram relação significativa entre a atividade 

da enzima RN de plantas jovens germinadas em casa de vegeta

çao e a quantidade de N no grão de plantas com 7 meses no 

campo. 

Como pode ser visto na literatura, a semente 

durante a germinação, passa de um estãgio de repouso para um 
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estãgio dinâmico. O metabolismo aumenta rapidamente, quer 

nos cotiledones, quer nos eixos embrionários. Tudo indica 

que a m a i o r i a de s s e s e v e n tos se j am c o n t r o 1 a dos p e 1 o e i x o em

brionário em germinação. 

A literatura consultada afirma que sao neces

sários mais estudos para o entendimento de como e controlado 

o metabolismo nesta fase da vida da planta. Este tipo de 

elucidação facilitarã bastante a manipulação "in vitro" de 

embriões resgatados, como aqueles oriundos de cruzamentos in

terespeclficos, isolados dos cotiledones. 

Por sua importância no metabol ismo de nitrog~ 

nio e sua ampla integração com outros eventos metabólicos co 

mo glicolise, respiração e fotosslntese, foi escolhida a en

zima redutase do nitrato como uma referência ao desempenho 

dos eixos embrionários mantidos lIin vitro". 
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3 I i1ATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Obtenção de sementes 

Nos ensaios deste trabalho foram utiliza 

das sementes de feijão das especies: Pha.-õe.o.f.u-õ vu.f.ga.Jt.-é..6 (cu]. 

tivares: Gordo e Masterpiece); Pha..6e.o.f.u-õ a.Qut~6o.f.~u-õ (culti

var Tepari Branco), e Pha..6e.o.f.u-õ .f.una.tu.6 (cultivar CIAT). As 

sementes foram cedidas pela Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária (IPA), Recife, PE, exceto a cultivar r1asterpie

ce oriunda do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão 

(CNPAF-EMBRAPA), GO'iânia, Goiás. 

Primeiramente, as sementes foram planta-

das em vasos de barro com capacidade de 8 kg de solo. O solo 

utilizado foi do tipo Latossolo Vermelho Escuro, textura me

dia (conforme CABRAL, 1985), proveniente da Fazenda Experimen

tal de Sertãozinho, pertencente a Escola Superior de Agricu! 

tura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP) em Piracicaba, SP. Para 

a c o r r e ç a o d e s t e solo f o i u t il i z a d o 1, 5 t / h a d e c a 1 c á r e o ( M 2, 

nercal Agricola), apresentando CaO = 45%; MgO = 15% e PRNT = 
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118%. Considerou-se que a camada de ate 20 cm de profundid~ 

de, hectare equivaleria em peso a 2,8 x 106 kg de solo 

para efeito de cálculo da quantidade de adubo ou corretivo a 

ser adicionado. A adubação foi realizada utilizando-se uma formulação~lOO 

kgdeN: 200 kg de P205 : 100 kg K20 (Sulfato de Amônia, Supe!. 

fosfato Simples, Cloreto de Potássio), acrescentada de 30 t/ 

ha de materia orgânica (esterco de curral). O calcáreo. o 

adubo superfosfato simples e o esterco foram incorporados ao 

solo na mesma ocasião. 

O sulfato de amônio e o cloreto de potássio 

foram incorporados juntos, parcelados cerca de 10.20 e 30 

dias após o plantio, conforme CABRAL (1985). Os cuidados fi 

tossanitários foram tomados segundo orierrtação de VIEIRA 

(1967) para ácaros branco e rajad~ (Po{ypagota~~o~emu~ {atu~ 

Banks e Tet~a~IJc.h.u~ u~t.ic.ae Koch) e oidio (E~IJ.ó-<..phe pO{lJgo~-<.. 

DC). Os vasos foram colocados em casa de vegetação localiza 

da no Centro de Energia Nuclear na Agricultura. CENA -USP, 

Piracicaba, SP com temperatura media diruna de 289C e noturna de 199C. 

Após obter-se sementes suficientes procedeu-se ao plantio no 

campo. 

A 2~ fase do plantio foi rea 1 i zada na 

área experimental de campo do Centro de Biotecnologia Agrlco-

la (CEBTEC - FEALQ - USP)~ Piracicaba.SP, em solo de textura me

dia na parte superior/argilosa segundo VIDAL TORRADO (1989). O 

clima da região e CWA pela classificação climática de KBppen 

ou seja, subtropical umida com estiagem no inverno (CAMARGO 
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et alii, 1974), e altitude de 57 m. Fez-se o plantio na 

primeira quinzena de agosto em parcelas de 27m x 5m (uma pa~ 

cela para cada cultivar) com 6 linhas por parcela com espaç~ 

mento de 1m entre as linhas, 0,5m entre as plantas e 2m en

tre as parcelas. A adubação de plantio foi de 50 kg/ha de 

N, 100 kg/ha de P205 e 50 kg/ha de K20,usando-se 1,75 kg de 

adubo da formulação 4-14-8 por linha e 20 kg/ha do produto 

FTE-BR-12 como fonte de micronutrientes (Zn, Cu, B, Mn, Mo e 

Cl) usando-se 0,05 kg por linha. A adubação de cobertura 

foi feita 30 dias apos a germinação com 275 9 de sulfato 

de amônia por linha e 135 9 de sulfato duplo de potãssio e 

magnesio). 

° pH médio do solo era de 6,0 nao necessitan

do uso de corretivos. Cuidados fitossanitãrios foram toma

dos segundo VIEIRA (1967) para combate a ãcaros branco e ra

jada (Polyphagota~~onemu~ latu~ Banks e T~t~anyehu~ u~tieae 

Koch) e oidio (E~y~iphe polygoni DC) e vTrus do mosaico co

mum do feijoeiro (VMCF) e vTrus do mosaico dourado do fei

joeiro (VMDF). 

A produção em kg de graos por planta e kg de 

graos por hectare pesadas após 4 meses da colheita são mos

trados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Produção de feijão na ârea experimental de campo 
do Centro de Biotecnologia Agr;cola (CEBTEC). 

Cultivar 

Gordo 
Masterpiece 
Tepari Branco 
ClAT 

(*) A relação entre a 

kg de graos por 

planta 

0,0268 
0,0194 
0,0270 
0,0236 

kg de graos por 

hectare(**) 

1240 
1318 

972(*) 
950 

produção por planta e a produção por 
hectare não foi a mesma em todas as cultivares devido a 
perdas de vãrias plantas atacadas pelo v;rus mosaico do~ 
rado. 

(**) O cãlculo por hectare foi conseguido por projeção do re 
sultado medio de 5 talhões de 3m x 1,5m. 

3.2. Cultivo "in vitro" 

3.2.1. Constituição do meio de cultura 

Foram utilizados três meios de cultura. O pri 

meiro, estabel ecido por CABRAL (1985), com nitrato e amônia que ne~ 

te trabalho foi denominado meio completo e simbolizado pela letra "C". O 

segundo meio e o meio completo, porem, contendo como fonte de 

nitrogênio somente 1000 mg/L de KN0 3 (sem (NH4)2S04) foi deno 

minado neste trabalho como meio com nitrato e simbolizado p~ 
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la letra "N". O terceiro e o meio completo sem nenhuma fon

te de N sob a forma de (NH4)2S04 ou KN0 3 , neste caso, a qua~ 

tidade de KCl foi aumentada para 500 mg/L para suprir o for

necimento de potássio e foi chamado nesse trabalho de meio 

sem nitrogênio e simbolizado pela letra "S". Os três meios 

estão apresentados na Tabela 2. O pH final foi ajustado a 

5,6. 20 ml do meio de cultura foram transferidos para fras

cos Erlenmeyer de 125 ml de capacidade, e em seguida esteri

lizado em autoclave a 1 atmosfera de pressão por 20 minu

tos. 

3.2.2. Inoculação de embriões 

As sementes foram submetidas a uma desinfec 

çao inicial por imersão em solução 20% (v/v) do produto co

mercial "Q-Boa" (hipoclorito de sódio) por um perlodo de 

5 minutos. Eram em seguida, imersa em água deionizada para 

lavagem do hipoclorito e colocadas em água deionizada para 

embebição. Os embriões foram extraidos das sementes apos 18 

horas de embebição. Estes embriões foram extraldos com bis

turi depois de aberta a semente, evitando-se o contato ma

nual. Após extraldas, eram colocados em água esterilizada. 

A desinfecção era feita na câmara de fluxo laminar sob con

dições assepticas mergulhando-os em solução de 20% (v/v) do 

produto comercial "Q-Boa" (solução de hipoclorito de sódio) 

por um perlodo de 5 mi nutos, após o que os embri ões eram imer 
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Tabela 2. Meios de cultura para cultivo de embriões de fei

jão usados neste trabalho (pH = 5,6). 

Meio C(*') Meio N Meio S 

A. Sais minerais (mg/L) 

(NH 4) 2504 100,00 Ausente Ausente 

KN03 800,00 1000,00 Ausente 
KCl 200,00 200,00 500,00 
CaC12 135,00 135,00 135,00 

MgS04' 7H2O 250,00 250,00 250,00 

NaH2P04 173,00 173,00 173,00 

Na2P04 37 ,70 37,70 37,70 

Na2 EDTA 37,30 37,30 37,30 
Fe504·7H20 27,80 27,80 27,80 
r~nS04' 4H20 4,50 4,50 4,50 
KI 0,05 0,05 0,05 
Na2~·1004· 2H20 0,25 0,25 0,25 
CUS04· 5H 20 0,25 0,25 0,25 
CaC12·6H20 0,25 0,25 0,25 
ZnS04. 7H20 2,40 2,40 2,40 

B. Constituintes orgãnicos 
Sacarose (g/L) 30,00 30,00 30,00 
Inosi tol (mg/L) 100,00 100,00 100,00 
Tiamina-HCl (mg/L) 8,00 8,00 8,00 
Acido nicot;nico (mg/L) 5,00 5,00 5,00 
Piridoxina-HCl (mg/L) 0,60 0,60 0,60 
Niaciamida (mg/L) 1,25 1 ,25 1 ,25 
D-pantotenato (mg/L) 1 ,00 1 ,00 1 ,00 
Case;na hidro1izada (g/L) 2,00 2,00 2,00 

Glutamina (mg/L) 25,00 25,00 25,00 
Agar (g/L) 8,00 8,00 8,00 

* Meio estabelecido por CABRAL ( 1985) . 
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sos em água deionizada esteril para remoça0 de hipoclorito. Dal eram 

retirados por uma peça elaborada especificamente para esse 

fim com fio de aço inox para ortodontia marca Labordent nQ 

0,60, têmpera dura. A ponta da peça lembra um ancinho com 

1,5 cm 2 de área e com capacidade de inocular no meio de cul

tura sólido de uma só vez em media, 15 embriões. Os embriões 

inoculados eram mantidos em sala a 25/21QC com fotoperlo

do de 18/6 horas (luz/escuro) e uma intensidade luminosa de 

aproximadamente 2000 luxo 

No 3 Q, 7 Q, 109 e 1 4 Q d i a s e r a m s e p a r a dos 7 fra s 

cos e feita análise dos embriões mais desenvolvidos. 

3.3. Germinação de sementes 

Inicialmente, as sementes eram submetidas a 

uma desinfecção previa com imersão em solução 20% (v/v) do 

produto IIQ-Boa ll (solução de hipoclorito de sódio) por um pe

rlodo de 5 minutos. Eram em seguida lavadas em água deioni-

zada esteril para a retirada do hipoclorito e colocadas em 

água deionizada esteril para embebição. Após 18 horas de 

embebição as sementes eram envolvidas em papel toalha crespa 

e colocadas em um becker de 2 litros de capacidade, de tal 

maneira que a parte inferior deste cilindro de papel ficasse 

em contato com a água e a parte superior onde se encontra

vam as sementes se localizasse próximo do bordo do becker.As 
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sim, todas as sementes mantiveram-se umedecidas e germinaram 

em boas condições. 

Um grupo de sementes foi colocado para ser 

umidecido em agua. Outro grupo em solução de KN0 3 800 mg/ 

L. 

As sementes germinaram na mesma sala e em con 

dições ambientais semelhantes aquelas do cultivo lIin vitro ll 

dos embriões já descritos anteriormente neste trabalho. 

3.4. Determinação da atividade da enzima redutase 

do nitrato 

o ensaio lIin vivo ll da atividade da enzima redu-

tase do nitrato foi feito utilizando o metodo deSTREETER & BOLTERS 

(1972) com modificações. 

Os embriões foram cortados com bisturi em pequenos pe

daços (de 1mm) e 0,2g deste tecido foi incubado em tampão fosfato 5mM, 

pH 7, contendo 1 % de propanol (v/v) e KN0 3 O,lM. O controle nao 

conti nha KN0 3 , o que foi substituido por água. Os frascos contendo 

os tecidos foram ta!l1pados com rolha de borracha, evacuados durante 2 m i nu 

tos para se retirar o ar dos tecidos e facilitar a infiltra

çao do tampão. A seguir, foram incubados em banho-maria du 

rante 30 minutos a 309C. Após esse tempo, os tubos foram 

agitadas em agitador tipo Vortex, destampados e foi retirada 

uma aliquota de 1 ml do meio de incubação com pipeta automá~ 
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tica, e em 1 ml de sulfanilamida 1% em 1 ,5N HCl foi adiciona 

do para par.alisar a reação e 1 ml de cloreto de naftil a 

0~02% em ãgua destilada~ que promove o aparecimento da cor. 

O conteúdo de nitrito formado foi determinado pela leitura 

da absorbância a 540nm em espectrofotômetro Coleman modelo 285. 

A atividade da nitrato redutase foi expressa em wM de nitri

to formado e 1 i berado para o meio extrator por hora e por gr~ 

ma de materia fresca. Procedeu-se com cada frasco a testes para de

tecção de posslvel contaminação da seguinte maneira: colocava-se 3 ml 

de ãgua deionizada autoclavada assim que os fracos com os 

embriões era aberto. Agitava-se, de modo que a ãgua atingi~ 

se todos os embriões e toda a superflcie do meio. Os em

briões eram rejeitados para a anãlise quando: 1 - a agua co

locada no frasco após a agitação não se mantivesse limpida 

(sem nenuma turvação); 2 - se após as reações para determina 

ção da atividade da NR com uma allquota de 1 ml desta agua 

do frasco apresentasse alguma cor. 

A determinação da atividade da NR nas plantas 

provenientes das sementes germinadas foram submetidas a mesma 

rotina descrita para a dosagem em embriões cultivados "in vi 

trol!. Neste caso, o teste para detecção de posslvel contami 

naçao era feito com 3 ml de ãgua de lavagem dos tecidos sele 

cionados para serem cortados e analisados. 
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3.5. Determinação de protelna soluvel 

A determinação de protelna solúvel foi feita 

pelo processode LOWRY et alii (1951). O ensaio foi realizado 

a partir de 0,2g de tecido,que foram homogeneizados em uma 

concentração final de TCA 6,6%. Após 3 horas em temperatu

ra de 39C foi procedida uma cent~ifugação por 20 minutos, a 

109C, a 3000 rpm em centr;fuga refrigerada IEC modelo B -20. 

O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso em 

2 ml de solução de NaOH lN. Após filtração em gaze foi re

tirada uma aliquota de 1 ml do filtrado para análise. Os 

resultados foram expressos em mg de prote;na solúvel por gr~ 

ma de massa de materia fresca. 

3.6. Determinação do nitrogênio total 

A determinação do nitrogênio total foi feita 

pelo processode Kjeldahl. 

3.7. Determinação da percentagem de massa de materia seca 

Cerca de 80 embriões eram retirados dos meios 

de cultura ou das sementes em germinação nas mesmas datas das 

análises bioqu;micas. Eram lavados e secos em lenço de pa-
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pel e com emprego de balança de precisão determinava~se a 

massa de matéria fresca. Os embriões eram então colocados 

em estufa de secagem por 5 dias a 50QC e pesados novamente, 

para se encontrar a massa de matéria seca. Comparando-se os 

dois valores estabelecia-se o percentual de matéria seca. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise de eixos embrionários cultivados lIin vitro ll 

4.1.1. Percentuais de massa da matéria seca 

A F i g. 2 r e 9 i s t r a p e r c e n tua i s d e mas s a d e m~ 

teria seca dos eixos embrionários, separados das sementes a

pós 18 horas de embebição em água e embriões que foram culti 

va dos 11 i n v i t r o 11 nos m e i os sem n i t r o 9 ê n i o (S), c o m nitrato 

e amônia (C) e somente com nitrato (N) durante 3, 7, 10 e 14 

dias. 

Observou-se em todas os cultivares que no pe

rlodo de 18 ate 72 horas houve uma grande absorção de agua 

pelos eixos embrionários que fez com que o valor percentual 

da massa de materia seca diminuisse. O decréscimo nesse pe

rlodo foi maior nas cultivares da especie Pha,~e_o.tu,~ vu.tgCl/tú. 

Quando se observou o desempenho do 39 ao 149 dia o cultivar 

Gordo manteve-se praticamente estável no meio S e C e com dis 

creto aumento no meio N. A cultivar Masterpiece elevou seu 

percentual de massa de materia seca a partir do 79 dia. 
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A cultivar ClAT foi a que apresentou comport~ 

mento no meio C muito próximo das cultivares Gordo e Master

piece. Porém, no meio N seu desempenho acompanhou a culti

var Tepari Branco. 

A diminuição progressiva do peso seco das se

mentes durante a germinação foi demonstrada por Boussingault 

citado por STlLES (1950). 

o outro fato que é bem ressaltado nesta figu

ra e que a cultivar Tepari Branco, apropriada para ambientes 

secos, apresentou maior periodo para que ocorresse a absorção 

de água pelo embrião em comparação com as demais cultivares. 

As diferenças de embebição, bem como outros fatores que va

riam entre as cultivares, e confirmado pelo relato de BEWLEY 

& BLACK (1984). 

Os resultados foram apresentados em percenta

gem de massa de matéria seca ~ não em massa de matéria fres 

ca porque procurou-se eliminar variações determinadas pela 

maior ou menor absorção de agua pelos tecidos vegetais ao 

longo do experimento. 

A diminuição da massa de matéria seca demons

tra que a germinação é um processo endergônico, ou seja, con 

some energia. 
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4.1.2. Niveis de nitrogênio total, protelna solúvel 

e atividade da enzima redutase do nitrato 

(EC 1-6-6-1) por grama de massa de materia seca 

A Tabela 3 apresenta os nlveis por grama de 

massa de materia seca de eixos embrionários de nitrogênio to 

tal, protelna soluvel e atividade da enzima redutase nitrato 

e atividade especlfica desta enzima de embriões separados 

das sementes apos 1 8 hora s de embebição em 

-agua. 

Estes dados foram importantes para determinar 

o momento zero em que os embriões foram inoculados asseptic~ 

mente no meio de cultura "in vitro". Destaca-se a baixa ativida 

de espe~lfica da enzima redutase do nitrato. 

A Fig. 3 mostra os nlveis alcançados por 

grama de massa de matéria seca de eixos embrionários para o 

parâmetros nitrogênio total quando esses embriões foram cul-

tivados lIin vitro ll nos meios 5, C e N do 39 ao 149 dia. 

Comparando-se a Tabela 3 com a Fig. 3 perc~ 

be-se que houve um decréscimo acentuado na quantidade de ni

trogênio total nas 72 horas iniciais de cultivo semelhante ao 

que ocorreu com o percentual de matéria seca, conforme visto 

na F i g. 2. 

Ficou também evidente, a tendência da queda 

na quantidade de nitrogênio total em função da matéria seca. 

Isso se deveu, em parte, a absorção de outros nu'tr i entes, 
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pois esta queda nao ocorreu no percentual de matéria seca a 

partir do 39 dia, exceto na cultivar Tepari Branco. Isto não 

deve ser confundido com menor absorção de N pelo embrião,co~ 

forme será discutido mais adiante neste trabalho. 

A Fig.3 também mostra que embriões cresci 

dos no meio C e N continham maior teor de nitrogênio em com-

paraçao com o meio S e neste particular o resultado a pre-

sentou-se uniforme para todas as cultivares. 

A Fig. 4 expõe os parâmetros de protelna s~ 

luvel por grama de massa de matéria seca. Verificou-se uma 

uniformidade na diminuição dos valores durante os 14 

dias de crescimento dos embriões, com maior intensidade no 

meio S. Aqui também esses resultados não devem ser entendi 

dos como menor quantidade de protelna soluvel no embrião,co

mo será visto neste trabalho. 

Quando se compararam os dados da Fig. 4 com 

aqueles da Fig. 3 observou-se, ao contrário do nitrogênio 

total, que a protelna solúvel nao sofreu queda nos seus nl-

veis nas 72 horas iniciais, o que ocorreu entretanto 

os 39 e 79 dias. 

entre 

O que mereceu apreciação e que, nestas 72 ho-

ras iniciais de cultivo do embrião, houve um aumento nos cul 

tivares Gordo e Masterpiece da ordem de 100% na quantidade de 

proteina soluvel, independente do meio em que ocorria o cul

tivo. Nos cultivares Tepari Branco e CIAT este aumento foi 

pouco pronun~iado. 
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dias. Media de 3 repetições por tratamento. 



71. 

Estes resultados sugerem duas hipóteses: 1.pr~ 

telnas do embrião não se encontravam sob a forma soluvel, mas 

em consequência da absorção de água, no periodo de 72 ho

ras, estas proteinas pre-existentes passaram a forma soluvel. 

2. houve sintese de proteina nas 72 horas iniciais da germi

nação. Isto pode ser confrontado com os resultados de WAL-

TON & SOOFTI (1969) e KLEIH et alii (1971) atestando que o 

embrião da semente hidratada não pode crescer sem uma fase 

previa de sintese proteica. MARCUS & FEELEY (1965) e MARCUS 

et alii (1966) encontraram for.mação de polissomos 10 minutos 

depois de iniciada a embebição. DURE & WATERS (1965) propus~ 

ram que todo o aparato metabólico para a sintese proteica já 

se encontra na semente antes da embebição. 

O aumento ocorrido no periodo de 72 horas nao 

se verificou na cultivar Tepari Branco, resultados esses que 

estão de acordo com a grande taxa de matéria seca que essa 

cultivar conserva ao longo do experimento, conforme menciona 

do neste trabalho. 

A Fig. 5 apresenta a atividade da enzima Ri'J 

expressa em ~moles de N0 2 por grama de massa de materia seca 

por hora. Pela Tabela 1, notou-se que a atividade da RN -e 

bem reduzida nos eixos embrionãrios mantidos em água duran-

te 18 horas. Quando colocados no meio de cultura, a ativi

dade dessa enzima nos embriões sofreu acrescimo nos meios C 

e N, principalmente nesse ~ltimo. No meio S foram observa

das variações bem discretas. 
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Provavelmente tenha ocorrido efeito indutor 

do nitrato sobre a enzima. No meio S esse composto não está 

presente, o que teria determinado baixos niveis na ativida

de, em comparaçao com os obtidos no meio C e N. 

Estes resultados estão de acordo com os tra

balhos de FRITH (1972), SHANER & BOYER (1970), SASAKAWA & YA 

MA M O TO (1 977 ), H I G G I N S e tal i i (1 974), B E E V E R S e tal i i (1 975) , 

LAHAVET et alii (1976) e GALLO (1980), que realizaram estu

dos sob r e a i n d u ç ã o d a R N em p r e s e n ç a d e n i t r a to. 

A cultivar Tepari Branco foi, ao longo do ex-

perimento, a que mais demorou a apresentar niveis elevados 

de atividade da enzima. 

Em muitas oportunidades, quando se seleciona um 

parâmetro (como a atividade de uma enzima) em uma determina

da condição (como a massa de materia seca ou a massa de mate 

ria fresca), os resultados podem conduzir a falsas interpre

tações. Isto pode ocorrer tambem quando se apresenta a ati

vidade especifica de uma enzima. Em algumas situações, a 

proteina solúvel não e a melhor referência. Este foi o caso 

relatado por MELO (1989), que para expressar com mais fideli 

dade a atividade especifica da enzima do peroxissoma, utili

zou a atividade de outra enzima, a redutase do hidroxipiruv~ 

to. 

A maioria das citações bibliográficas, quan

do utilizam o ensaio lIin vivo ll expressam a atividade da NR 

por grama de massa de materia fresca (ou peso fresco). No 
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presente trabalho, entretanto, esta atividade foi apresenta

da em função da massa de materia seca para melhor se tentar 

estabelecer comparações destes parãmetros entre as cultiva

res que apresentaram n;veis diversos de absorção de água. Me~ 

mo assim, como o percentual de massa de materia seca em al

guns casos se mostraram elevados, o que poderia gerar uma i~ 

terpretação equivocada da evolução de comportamento da enzi 

ma no per;odo, buscou-se mais uma alternativa para a expres

são desta atividade relacionando-a com cada embrião. 

4.1.3. Niveis de nitrogênio, protelna soluvel e 

atividade da enzima redutase do nitrato 

(EC 1-6-6-1), por unidade de embrião 

Para melhor acompanhar os parâmetros nitrogê

nio total, prote;na soluvel e atividade da enzima RN, foram 

efetuados cálculos para aferir o desempenho por unidade de 

eixo embrionário (Fig. 6, 7 e 8). 

Antes de qualquer análise, tornou-se necessa

rio conhecer a massa de materia fresca de cada embrião ao ser 

retirado da semente sem embebição, o que e mostrado na Tabe-

1 a 4. 

Nota-se na Tabela 4 que a cultivar Tepari Bra~ 

co possui cerca de 50% da massa das demais cultivares tomados 

individualmente. Isto acarretou baixos n;veis em todos os 

parâmetros analisados por embrião desta cultivar. 
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Tabela 4. Peso por embrião ao ser retirado da semente sem 
em beb i çã o. 

Cultivar 

Gordo 
Masterpiece 
Tepari Branco 
CIAT 

Massa em mg 

5,36 

5,54 

2,28 

5,38 

Os dados referentes a cada embrião deixam an-

tever uma semelhança no comportamento dos cultivares Gordo, 

Masterpiece e CIAT. O cultivar Tepari Branco sempre aprese~ 

tou menor valor em todas as análises (nitrogênio, proteina 

solúvel e atividade da enzima) relacionada a menor massa des 

te tipo de eixo embrionário (Tabela 4). 

Com relação ao nitrogênio total, houve aumen

to nos 3 meios até o 79 dia. Nos meios N e S observou-se de 

clinio nos dias subsequentes. Ja no meio C, constatou-se au 

mento ao longo de todo o periodo, indicando absorção conti

nua desse elemento, como pode ser visto na Fig. 6. Por ou

tro lado, comparando-se a quantidade de N total no meio C me 

dida por grama de massa de matêria seca (Fig. 3) e por em

brião (Fig. 6), constata-se que no primeiro caso houve um 

d e c r é s c i mo n a t a x a d e n i t r o 9 ê n i o, e n q u a n t o que n a a n á 1 i s e po r 

embrião, verifica-se um aumento sensivel desses valores ao 
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longo do experimento. Esses resultados comprovam os de BEE

VERS (1983), os quais indicam um aumento do nitrogênio total 

nos eixos embrionários de ervilha em germinação a partir do 

39 dia. Este aumento na taxa de nitrogênio pode justificar 

também a s;ntese de prote;na que ocorre neste per;odo, con

forme já descrito nesse trabalho. 

Este aumento não ocorreu no meio N, provavelme.!! 

te pela falta de disponibilidade de amônia. 

A Fig. 7 mostra os.niveis de prote;na sol~

ve 1 p o r em b r i ã o . A cu 1 t i v a r Mas t e r p i e c e d e c r e s c eu no 79 d i a , 

tendendo em seguida, a aumentar A cv. Gordo mantem altos ni-

u veis com pequenos decréscimos a partir do 79 dia. A cv. Te

pari Branco sempre mostrou n;veis ascendentes e CIAT conser

vou-se sem alteração no meio N e em decl;nio no meio C. 

No meio S os n;veis de protelna sol~vel foram 

baixos comparados com os outros meios. Neste caso, não foi 

registrada nenhuma tendência diferente daquela obtida quando 

os dados foram relacionados a grama de matéria 

4) . 

seca (Fig. 

Essa tendência para diminuição da protelna so 

l~vel pode, por hipótese, ser explicada pela imobilização das prot21nas. 

CUMING & ÇANE (1979) mostraram que as protei

nas sintetizadas a partir de RNAm de "vida longa", encontra

dos nos embriões no inicio da germinação, são prote;nas pre

dominantemente destinadas a formação de ribossomos. GORDON & 

PAYNE (1976) há haviam verificado que essas prote;nas pos

suem peso molecular pequeno. 



80. 

A Fig. 8 mostra os altos niveis da ativida 

de de NR em meio N a partir do 109 dia em todas os cultivares. 

No meio C destacou-se com maior atividade a cultivar Gordo. 

Houve uma ascendência dos niveis nos cultivares Tepari Bran

co e Masterpiece no decorrer do experimento. Notou-se que 

com o passar do tempo, a atividade tende a aumentar de acor

do com o trabalho de HARPER & HAGEMAN (1972). 

No meio S foram observados niveis bem baixos 

da atividade da enzima em todos os cultivares. 

As variações destes dados são seme1 hantes ãqu~ 

las obtid~s na ani1ise por grama de massa de mat~ria seca. 

A preocupação de se apresentar os resultados re 

ferindo-os a cada embrião foi importante, principalmente, na 

anil ise dos parâmetros: 1) nitrogênio total, quando foi pos

sive1 observar-se um aumento na taxa deste elemento; 2) pro

teina sol~ve1, que possibilitou a constatação da ocorr~ncia 

de sintese de proteina no periodo. 

4.1.4. Atividade especifica da enzima redutase do 

nitrato (Le. 1-6-6-1) em eixos embrionários 

lIin vitro ll 

A Fig. 9 foi construida para reunir os valo 

res das atividades especificas da enzima redutase do nitra

to. 
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A similaridade dos dados entre as cultivares 

mostrou que ocorreu uma tend~ncia de aumento dos valores da 

atividade especifica ao longo do periodo analisado. Isto p~ 

de ser explicado pela grande necessidade que o tecido tem de 

formas reduzidas de nitrog~nio para a sintese de aminoácidos. 

Este aumento da atividade da NR ao longo do e~ 

perimento sugere que existe um aumento paralelo do metaboli~ 

mo oxidativo. Como se sabe, a enzima para funcionar necess1 

ta de NADH. YAMAMOTO (1963) achou que a relação NADP +NADPH/ 

N A O + N A O H e i g u a 1 a TI < 1, i n d i c a n d o a o c o r r ~ n c i a p r e d om i na.!! 

temente da glicólise no eixo embrionário. LABOURIAU (1983) 

afirma que os caminhos metabólicos convergentes para a sinte 

se de compostos ricos em energia (ATP, GTP, CTP, UTP) e um 

exemplo de um II pOO lll importante para a manutenção das rea-

ções ocorridas na germinação e no caso deste trabalho, a re

dução do nitrog~nio. Nestas condições, a enzima pode aumen

tar sua atividade .. '1. diminuição na quantidade de protelnas solQ. 

veis no citoplasma, se refletiu nos valores das atividades 

especificas. Isto justifica plenamente o aumento da ativida 

de especifica de todas as cultivares no meio S onde se veri

ficou uma pequena e constante atividade da enzima. 

Os dados discutidos acima são relativos aos 

eixos embrionários que foram crescidos somente com auxflio 

de seus próprios componentes qufmicos e de substâncias absor 

vidas do meio de cultura. Essas condições são artificiais, 

entretanto, reproduzem as mesmas situações,ãs quais os em-
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briões hibridos, resultantes do cruzamento interespecificos, 

devem ser expostos objetivando seu crescimento lIin vitro". 

Importa agora, relacionar o desempenho "in vi

tro" com aquele em que os eixos embrionários germinam ligados 

aos cotiledones. 

4.2. Anilise de eixos embrionirios retirados de sementes 

germinadas em igua e em solução de nitrato 

Foram analisados os eixos embrionários separ~ 

dos dos cotiledones nos 39, 79 e 109 dias. Nos 7Q e 10Q dias 

foram feitas anál ises de raiz e de folha separadamente. No 149 

dia não foram feitos testes porque a esta altura do experi

mento, muitas plantas já apresentavam sinais de murchamento, 

provavelmente pela falta de nutrientes para a parte que já 

haviam adquirido. 

4.2.1. Percentuais de massa de materia seca 

As Figuras 10 e 11 mostram os percentuais de massa de 

materia seca em eixos embrionários extraidos das sementes a

pôs germinarem em água ou em solução de nitrato. 

Nesse caso, tambem ocorreu uma queda da per

centagem da massa de materia seca no inicio da germinação. 

A partir do 3Q dia, em todos os cultivares, nao houve varia

ções do parâmetro considerado. 
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No tecido foliar, algumas variações no senti

do da diminuição da taxa de materia seca, podem ser indicio 

da expansão da folha em alongamento com grande ganho de água. 

A folha apresentou nivel mais elevado de massa de materia se 

ca do que a raiz. 

As raizes nao manifestaram variações conside

ráveis de materia seca. 

Na comparaçao de cultivo em água e em N0 3 nao 

foram constatadas diferenças dignas de comentários. 

4.2.2. Nitrogênio total, proteina soluvel e atividade 

da enzima redutase do nitrato (E.C. 1-6-6-1), 

por grama de massa de matéria seca 

Nas Fig. 12 e 13 são apresentados os resultados de 

nitrogênio total por gr.ama de materia seca de eixos embrio

nários retiradas de sementes germinadas em agua e em nitra-

to. 

Comparando estes resultados com aqueles da T~ 

bela 3 houve, ate o 39 dia, uma queda na quantidade de N total tal 

como ocorreu lIin vitro ll (vide Fig. 3). Com relação ã pla~ 

ta inteira, as variações não foram significativas a partir 

do 39 dia em ambos os meios. A folha foi o tecido que apre

sentou maior quantidade de nitrogênio. 

Os eixos embrionários, quando germinaram com 

os cotiledones em solução de nitrato, apresentaram niveis de 
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Fig. 12. Quantidade de nitrogênio total (mg de N total por g 

de massa de matéria seca). Eixos embrionários reti 

rados de sementes germi nadas em água no 39, 79 e 109 

dias. Médias de 2 repetições por tratamento. 
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nitrogênio mais elevados e nao evidenciaram queda das taxas 

de nitrogênio ate o 109 dia de experimento como aconteceu no 

crescimento lIin vitro ll
• Este fato, comprova o trabalho de 

FOLKES & YEMM (1958), os quais estimaram que o eixo embrioná 

rio recebe ate 75% de aminoácidos exigidos para a síntese de 

suas proteinas a partir da hidrô1ise de protelnas de seu te

cido de reserva. 

Nas Fig. 14 e 15 sao apresentadas as quantidadesde 

proteina solúvel por grama de massa de materia seca. 

Não foram apresentados os resultados relati

vos a planta inteira, aos 79 e 109 dias, para nao se incorrer 

em erro de analisar maior quantidade de tecido em relação a 

outro, uma vez que havia já ocorrido diferenciação da raiz, 

caule e folha. 

Ao contrário do que ocorreu nos eixos embrio

nários crescidos lIin vitro ll
, não houve redução dos niveis de 

proteina solúvel ao longo de 10 dias. As sementes crescidas 

em água não apresentavam tanta proteína solúvel quanto aque

las em solução de nitrato, principalmente a nível de raiz. 

Se ambas receberam aminoácidos do coti1edo-

n e e s ta d i f e r e n ç a p o de s e r i m pu ta da ã si n te s e de p r o t e i n a qu e 

ocorre quando o embrião tem disponibilidade de nitrato. 

As folhas apresentaram aproximadamente o do

bro da quantidade de proteina soluve1 do que as raízes. 

Comparando-se os resultados aqui apresentados 

de proteina soluve1 com aqueles que compõem a Tabela 3 e a 
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Fig. 4, nao foi verificado o aumento ocorrido nos cultiva

res Gordo e Masterpiece lIin vitro" no meio N. 

Nas Fig. 16 e 17 observa-se a atividade da NR 

em ~moles de N0 2 formado por grama de massa de materia seca. 

Em meio contendo N0 3 a atividade da NR em folha e em raiz -e 

bem maior do que aquela existente quando a semente germinou 

em água, conforme pode ser visto nos dados da Tabela 5, que 

relacionam as duas situações. 

Tabela 5 . Relação entre atividade de NR em eixos embrionár i o s 
extraidos de sementes germinadas em N0 3 e agua. 

N03/.n:gua 

Cul tivar 
3 dias Folha Raiz 

eixo 
embrionário 7 10 7 10 

Gordo 18,9 11 ,1 41 ,O 187,0 65,9 
Masterpiece 12,6 25,2 18,3 35,9 183,7 
Tepari Branco 19,2 18,5 12,5 47,9 64,2 
CIAT 24,5 30,8 38,6 55,6 45,2 

CHANTAROTWANG et a 1 i i (1976), SLUITERS-SCHOL

TEN (1973), FRITH (1972), SHANER & BOYER (1970), SHARNER & 

BOYER (1976), GALLO (1980) e HIGGINS et alii (1974) são unâ-· 
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nimes em afirmar que a presença de nitrato promove um aumen-

to da atividade.enzimãtica da RN. Conforme CAMPBELL & SMAREL 

-LI (1986) divulgam, a RN e um dos rar.os exemplos c on heci dos 

em plantas superiores de indução pelo substrato. 

Este experimento não permite concluir se hou-

ve fase "lag" de 20 horas onde a enzima nao foi induzida,co.!!, 

f o rm e r e 1 a to d e H I G G I N S e tal i i (1 974), O I S A e tal i i (1 982) , 

WALLACE & PATE (1965); STEER (1973), ROBIN (1979) e GUPTA et 

alii (1983). 

Em todas as cultivares,a atividade da enzima 

nas folhas foi bem maior do que nas raizes. 

Quando estes resultados são confrontados com 

aqueles conseguidos por eixos embrionários cultivados "in vi 

tro", no meio N (onde foram verificadas atividades elevadas), 

observou-se que a atividade da R~ ê sempre mais alta nos eixos 

embrionários extraidos de sementes germinadas em meio com N03. 

Isto pode indicar que: 1) e formada maior quantidade de NR 

nestes eixos embrionários; 2) há melhores condições de funci~ 

namento para enzima NR (como maior quantidade de NADH, FAD, 

ATP) quando os eixos permanecem ligados aos cotiledones. 

A primeira hipótese está de acordo com os tra 

b a 1 h o s de WA L B O T (1 97 2), que ver i f i c o u a f o rm a ç ã o de p o 1 i s s ~ 

mos após 6 horas do inicio da germinação, a partir de ribos-

somos formados na embriogênese e aqueles de KOZLOWSKI (1972) 

segundo o qual, as proteinas de reserva sao transformadas em 

aminoácidos que são transferidos para o embrião, o que já ti 
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nha sido estudado por BEEVERS & SPLITTSTOESSER (1968) e CAT

SIMPOOLAS et alii (1968). 

A segunda hipótese está corroborando os resul 

tados de HALLO (1980), quando adicionou compostos intermediã 

rios da glicõlise e promoveu aumento da atividade da NR. As

sim, tambem,foi verificado que a respiração aumenta linearme,!!. 

te com o grau de hidratação do tecido, alem das condições te~ 

porãrias de anaerobiose, segundo BEWLEY & BLACH (1984). BEE

VERS & ITAGEr1AN (1980), NAIK (1982) e PURANIK & S!HVAST.l\VA(1983) 

tambem asseguram que a disponibilidade de NADH, sacarose, ãcj 

dos orgânicos como fontes de energia, controlam a atividade 

da enzima RN. 

4.2.3. Nlveis de nitrogênio, protelna soluvel e 

atividade da enzima redutase do nitrato 

(E.C. 1-6-6-1), por unidade de tecido 

As Fig. 18 e 19 explicitam o parâmetro nitrogênio 

total, calculado em função da unidade de tecido considerado. 

A grande quantidade de tecido caulicular foi 

provavelmente responsável pelas maiores taxas de nitrogênio total. 

Folhas das cultivares Gordo e Masterpiece sem 

pre apresentaram taxas elevadas de nitrogênio total. 

A relação entre as taxas de nitrogênio total 

do eixo embrionário extraidas de sementes germinadas em N0 3 
(planta inteira) e daquelas crescidas lIin vitro ll no meio N, 

são mostradas na Tabela 6. Por estes dados, ficou explicit~ 
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do que quando o eixo embrionario esta ligado aos cotiledones 

obtem N mais facilmente ao longo do per;odo analisado, con-

forme ANSTON (1976); GUARDIOLA & STICLIFFE (1971) e PENMER & 

ANSTON (1966 e 1967). 

Tabela 6. Relação entre a taxa de nitrogênio total de eixos 
embrionarios extra;das das sementes germinadas em 
N0 3 (planta inteira) e eixos embrionãrios cresci
dos II i n v i t r 0 11 no m e i o N. 

Cultivar 3 dias 7 dias 1 O d i as 

Gordo 2 , 1 18 ,3 36,0 
Masterpiece 7 , O 29,9 30,0 
Tepari Branco 4 , 1 16 ,4 1 9 ,2 
CIAT 1 ,9 1 1 ,7 27 ,4 

Nas Fig. 20 e 21 são mostrados os dados de protei 

na soluvel, calculadas em funçao da unidade de tecido. Nes

te caso, os resultados confirmam aqueles ja obtidos em fun

ção da massa de materia seca e a maior quantidade de protel

na soluve1 na folha do que na raiz. 

Na Tabela 7 esta relacionada a quantidade de 

prote;na soluvel de raiz e folha de sementes germinadas em 

N03 no 10Q dia apos a semeadura e eixos embrionarios cultiva 

dos lIin vitro ll no meio N no 10Q dia após a inoculação (anã1.l 

ses fettas por tecido). 



"'" 

100. 

Ficou assim demonstrado, que o nitrato induz a RN 

da semente em germinação em maior escala na folha do que em 

raiz. Na folha, há maior quantidade de enzima, conforme RI-

TENOUR et alii (1967), RTHAN (1976), FRANCO et alii (1979), 

CHAUTAROTWANG et alii (1976). 

A relação entre a atividade da enzima NR de 

tecido de folhas e raizes de sementes germinadas em N0 3 no 

1 09 d i a a pós a s em e a d u r a e e i x o s em b r i o n á r i o s cu 1 t i v a dos "i n 

vitro ll no meio N no 109 dia após a incubação (análises fei-

tas por tecido), foi mostrada na Tabela 8. Constatou-se que 

a cultivar Masterpiece apresenta a mais baixa relação. 

Tabela 8. Relação entre a atividade da enzima redutase da ni 
trado de raiz e folhas de sementes germinadas em 
N0 3 no 109 dia após a incubação (análises feitas 
por tecido). 

Cultivar Relação Relação 
F o 1 h a / em b r i ã o R a i z / em b r i ã o 

Gordo 3 ,7 1 ,2 
Masterpiece 0,9 0,3 
Te pa r i Branco 7 ,2 2,2 
CIAT 2,0 1 ,4 

Ao contrário do nitrogênio total e da protel

na soluvel, as atividades da enzima NR não foram, nos tecidos 

de folha e raiz, oriundos de sementes germinadas em solução 
1 
I, 

I 
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de N0 3 , diferentes daquelas detectadas em embriões cultiva

dos lIin vitro ll no meio N. Essa observação foi feita quando 

se tomou por base a análise por unidade de tecido, ou seja, 

atividade da NR de 1 folha, de 1 raiz e de 1 eixo embrioná

rio. No periodo de 10 dias, eixos embrionários e tecidos lIin 

vitro ll ainda não tinham tecido diferenciado em quantidade su 

ficiente para análise da atividade enzimática. Por isso, to 

do o eixo embrionário foi analisado e tomado como um tecido 

unitário. Este fato, pode trazer algum prejuizo na análise 

desta relação. 

Os baixos valores apresentados na Tabela 8 p~ 

dem ser explicados, com base nos dados citados por SRIVASTA

VA (1975), que encontrou atividade bem alta da enzima em fo-

1 has de plantas cujos cotil~dones foram excisados. ° embrião 

n e s t a f a se 11 i n v i t r o 11, a i n da não e s t ã d i f e r e n c i a do, mas a pr~ 

senta alta atividade da NR. 

4.2.4. Atividade especifica da enzima redutase de 

nitrato (EC 1-6-6-1) em eixos embrionários 

retirados de sementes após a germinação 

As Fig. 25 e 25 mostram as atividades especlficas da 

enzima NR de eixos embrionários extraidos de sementes germi

nadas em água e em solução de N0 3 • 

A atividade especifica em folhas sempre foi 

maior do que em raizes e em meio contendo N0 3. 
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Tabela 7. Relação entre a quantidade de protelna de folha e 
raiz de sementes germinadas em N0 3 no 10Q dia após 
a semeadura e eixos embrionãrios cultivados "in vi 
t r o 11 n o m e i o N nos 1 O d i a s a pós a i n c u b a ç ã o (a n ã 12. 
ses feitas por tecido). 

Relação Relação 
F o 1 h a / em br i ã o Raiz/embrião 

Gordo 14 ,3 2,7 

Masterpiece 14 , 1 4 ,8 

Tepari Branco 9,5 4,7 

CIAT 1 5 ,7 4,7 

Ficou evidente, por estes parâmetros, que a 

contribuição do coti1edone para o aumento da taxa de protei

na soluvel nos embriões e efetiva, conforme KOZLOWSKI (1972), 

BEEVER et a1ii (1968) e CATSIMPOOLOS et alii (1968). 

t oportuno lembrar que a planta inteira, ori

unda da germinação da semente, não foi analisada por moti 

vos jã mencionados, entretanto, se isso tivesse sido feito, 

por certo estes valores estariam arficialmente alterados. 

As Fig. 22 e 23 foram elaboradas com dados da ati 

vidade da enzima RN por unidade de tecido dos eixos embrionã 

rios extraidos de sementes germinadas em ãgua e em solução 
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A Ta bel a 9 r e 1 a c i o n a a s a t i v i da d e s e s p e c if i ca s 

de folhas e ralzes de sementes germinadas em N0 3 e eixos em

brionários cultivados lIin vitro ll no meio N. 

Nela, pode ser observado que nos eixos embrio 

nários cultivados lIin vitro ll no meio N, a atividade especi

fica e menor do que nos eixos embrionários ligados aos coti

ledones ate o 79 dia de experimento. No 109 dia, verificou

se que as atividades especificas tendem a se igualar. Este tr~ 

balho não e possivel afirmar que esta relação continuará sem 

alteração. 

Tabela 9. Relação entre as atividades especificas de NR de 
folha e de raiz de sementes germinadas em N0 3 e ei 
xos embrionários cultivados lIin vitro ll no meio N. 

Relação embrião Re lação Relação Relação 

Cultivar germi nado: eixo em- Folha: Raiz: 
br i o nã r i o "i n v i tr o " embrião embrião 

79 109 79 109 

Gordo 7,94 2,00 1 ,25 3,70 1 ,60 
Masterpiece 2,05 1 ,50 0,08 1 , 1 O 1 ,46 
Tepari Branco 4,20 3 ,10 0,98 3,40 1 ,97 
CIAT 2,50 2,80 1 ,06 2,80 1 ,20 

A alternativa de expressar os resultados por 

unidade de tecido nos embriões que germinaram com os cotile

danes não demonstrou nenhuma diferença da tendência de au-
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mento dos n,veis ao longo do per,odo, conforme observado qua.!!. 

do os dados eram relacionados com a massa de materia seca. 

A análise global dos dados apresentados nes

se trabalho permite afirmar que no in,cio do experimento, os 

eixos embrionários, após 18 horas de embebição em água, já 

apresentam atividade da enzima redutase do nitrato. Isso po

d e s e rum i n d , c i o d e que o em b r i ã o n e s s e p e r i o d o j á t e n h a uma 

taxa m,nima de enzima. Essa enzima, parece ser uma das pri-

meiras a mostrar atividade no contexto metabólico. 

Do instante inicial do experimento,ate 72 ho

ras de crescimento lIin vitro ll
, há uma queda bem maior na ta

xa de nitrogênio e de protelna soluvel,quando comparadas com 

eixos embrionários germinados na semente. No primeiro caso, 

as fontes de nitrogênio e demais nutrientes, estão no meio 

de cultura. O processo de absorção de outros elementos e 

água ocorrem continuamente. A sintese de moleculas orgâni

cas se dá a partir de carbono proveniente do meio sob a for

ma de sacarose, já que nesta fase de desenvolvimento não exis 

te ainda o processo fotossintetico. 

Os resultados tambem confirmam que, no resga-

t e d e em b r i Õ e s, u til i z a n d o a c u 1 t u r a 11 i n v i t r o 11, um maior 

tempo para a germinação e consumido,comparado com a germina

ção da semente intacta. 

Nos eixos embrionários, que se desenvolveram na 

semente, a mobilização de compostos nitrOgenados provenientes 

do cotiledone fez com que a taxa de nitrogênio não decresces 
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se a ;ndices tão baixos como se verificou na cultura lIin 

v i tr o 11 • 

Um melhor oferecimento de esqueletos carbôni-

cos pode justificar uma maior atividade da NR, uma vez que a 

amônia formada no final da redução total do nitrato (depois 

da ação da nitrito redutase) poderia ser neles incorporados, 

não exercendo seu efeito inibitôrio a NR. 

A folha apresentou-se como ideal para a ativi 

dade da enzima. O processo fotossintetico explica este fato 

por ser responsãvel pela s;ntese de esqueletos carbônicos; por 

sua vez, a glicôlise pode oferecer NADH para o funcionamen-

to da enzima. 

As avaliações da atividade da enzima, consegui 

das neste trabalho não devem ser tomadas como criterio bio-

quimico correlacionado com o desenvolvimento da planta manti 

da a campo (conforme CROY & HAGEMAN, 1970), mas sim, indica-

tivas de que as quatro cultivares mostraram atividades da en 

zima com variações muito semelhantes nas diversas condições 

às quais foram submetidas. 
'1/ 
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S. CONCLUSOES 

Os resultados obtidos no presente trabalho pe~ 

mitem concluir que: 

1 - Os quatro cultivares mostraram atividades 

da enzima RN com variações muito semelhantes nas diversas 

condições as quais foram submetidas, indicando compatibilid~ 

de geneticamente neste aspecto entre os cultivares aqui estu 

da do s . 

2 - Em todos os tecidos, a enzima RN mostrou

se inditivel pelo substrato. 

3 - A cultivar Tepari Branco ê mais tardia na 

embebição do embrião "in vitro" em relação aos demais culti

vares analisados. 

4 - Os cotilêdones forneceram aos embriões me 

lhores condições para a expressa0 da atividade da RN. Eixos 

embrionârios crescidos "in vitro" possuem menor atividade da 

enzima RN do que embriões que germinam na semente "in vivo". 

5 - Há uma pequena atividade da enzima RN em 

embriões retirados de sementes embebifas em âgua por 18 horas. 
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6 - A unidade de embrião se constituiu no me

lhor critério para a avaliação dos niveis de nitrogênio to

tal e protelna solúvel para efeito de comparação entre os 

cultivares. 

7 - O aumento da atividade especifica da enzi 

ma redutase de nitrato mostrou ser um bom parâmetro para o 

acompanhamento do desenvolvimento dos eixos embrionários lIin 

vitro ll
• 
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