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 TOLERÂNCIA À DESSECAÇÃO E INTEGRIDADE DO DNA EM VARIEDADES DE 

CEVADA 

 
Resumo 
 

O objetivo desse estudo foi avaliar a tolerância à dessecação e a integridade do 

DNA em sementes de Hordeum vulgare (Cevada) submetidas a vários métodos de 

secagem até atingir diferentes graus de umidade. As sementes foram submetidas à 

secagem em Sílica gel, Estufa com circulação/renovação de ar forçada e em 

Câmara de secagem, o grau de umidade das sementes variou entre 3 e 6.8% nos 

diferentes métodos de secagem. Os efeitos da desidratação foram verificados por 

meio de testes de germinação e da integridade do DNA. A metodologia mais 

indicada para dessecação das sementes de cevada foi através da Câmara de 

secagem no qual atingiu uma média de grau de umidade 6.5%, germinação de 95%, 

IVG de 81.88mm, CR de 7.88mm, CPA de 9.63 e CT 19.41 mostrando-se mais 

vigoroso após esse procedimento de secagem, apresentando tolerância a 

dessecação. Porém não foi possível verificar degradação no DNA através da 

extração em gel de agarose devido à intensidade dos rastros das bandas formadas. 

 

Palavras-chave: sementes ortodoxas, viabilidade, germoplasma. 

 
Introdução 
 

Atualmente, a cevada é o quarto cereal em ordem de importância econômica, 

representando 10% do total de grãos produzidos mundialmente. No Brasil, desde 

1930, a cevada vem sendo cultivada apenas para uso cervejeiro. A demanda para 

esta finalidade é de quase 600.000 toneladas. Apenas um terço desta demanda está 

sendo produzida no país, sendo o restante importado, existindo, portanto, potencial 

enorme para crescimento da produção interna (PEREIRA, 2013). 

A conservação da variabilidade genética de espécies vegetais está entre uma 

das principais preocupações globais, e o banco de sementes é uma das formas de 

preservar a diversidade vegetal (SCHOEN; BROWN, 2001, p. 960-966, apud 

MASETTO et al., 2008a, p. 176). 

Porém as plantas produzem sementes que se comportam distintamente em 

resposta à desidratação e ao armazenamento. Aquelas que produzem sementes 

que podem ser secas contendo conteúdos muito baixos de água e armazenadas por 



longos períodos são denominadas ortodoxas e aquelas que não podem ser seca se 

armazenadas por longos períodos são tidas como recalcitrantes (ROBERTS, 1973, 

p. 449-451, apud CARVALHO et al., 2006a, p. 16).  

Sementes de espécies ortodoxas toleram redução expressiva no seu conteúdo 

de água podendo atingir valores inferiores a 10% o que pode torná-las inativas. 

Neste estado denominado quiescência a semente resiste a condições adversas do 

ambiente, podendo voltar à atividade metabólica quando reidratadas, essas 

espécies são classificadas como tolerantes à dessecação, pois tem a capacidade de 

se manter viáveis após a remoção de 80 a 90% da água (HOEKSTRA; GOLOVINIA; 

BUITINK, 2001, p. 431-438, apud GUIMARÃES; DIAS; LOUREIRO, 2008a, p. 32).   

Para desenvolver melhorias no processo de dessecação e armazenamento de 

sementes é necessário estudar seu comportamento quanto à tolerância à 

dessecação, sensibilidade, capacidade de armazenamento e outros fatores 

intrínsecos à dessecação (MASETTO et al., 2008b, p. 176). Como por exemplo, a 

manutenção da integridade do DNA e/ou a capacidade para a sua reparação após 

reidratação é um requisito fundamental para a tolerância à dessecação 

(PAMMENTER; BERJAK, 1999, p. 13-37, apud MASETTO et al., 2008c, p. 176).  

Portanto, a perda da integridade do DNA é uma das causas da perda de 

viabilidade das sementes ortodoxas submetidas à desidratação. Por esta razão, o 

presente estudo será realizado para caracterizar a sensibilidade à dessecação de 

sementes de cevada avaliada pela integridade do DNA. 

 
Objetivos 
 

 Avaliar o efeito do processo de dessecação e reidratação na qualidade fisiológica 

de sementes de cevada, através de testes de germinação e integridade do DNA.  

 
Metodologia  
 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Sementes da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia. Utilizou- se quatro lotes de cevada fornecida pela 

mesma. As sementes de cevada foram mantidas em saco Kraft em germinador a 

25°C durante 48 horas. Essa condição permitiu que todas as sementes atingissem 

uma umidade uniforme, que foi usado como controle. 

 O grau de umidade foi determinado com quatro repetições de 20 sementes para 

cada lote, adotando de estufa 105 ± 3º C, durante 24 horas, conforme descrito nas 



Regras para Análise de Sementes o método (BRASIL, 2009a, p. 307). A partir do 

lote controle, as sementes foram dessecadas usando-se três abordagens: Sílica Gel 

Azul (1-4MM) em caixa gerbox com 70g da sílica durante 7 dias; em Estufa de 

Circulação/Renovação de ar TE-394/3 Tecnal durante 13 dias a 60°C; em Câmara 

de Secagem temperatura 20 a 24°C, umidade 12 a 18% em saco Kraft durante 14 

dias.  

 Teste de germinação conduzido com quatro repetições de 25 sementes, em rolo 

de papel Germitest umedecidos com quantidade de água 2 vezes o peso do papel a 

20º C em germinador Biomatic. As avaliações foram efetuadas com dois, quatro e 

sete dias após a semeadura, conforme estabelecido pelas Regras de Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009b, p. 147). O resultado do teste de germinação foi 

expresso pela porcentagem de plântulas normais em relação ao número total de 

sementes por repetição. 

O índice de Velocidade de germinação foi obtido de acordo com a fórmula 

proposta por Maguire (1962 p. 176-177, apud ALVARENGA, 2009a, p. 29). 

Para avaliação dos comprimentos das plântulas foi utilizada uma régua graduada 

em milímetros foram determinados os comprimentos da raiz principal, da parte aérea 

e o total das plântulas consideradas normais. O comprimento médio da plântula e de 

suas partes foi obtido somando as medidas tomadas de cada plântula normal em 

cada repetição e dividido pelo número de sementes avaliadas, os resultados 

expressos em milímetros com duas casas decimais. 

O teste de integridade do DNA foi realizado com as sementes secas e também 

com sementes reidratadas, com o objetivo de identificar a ação do mecanismo de 

reparo do DNA. Para a condução desta etapa, metade das sementes de cada lote foi 

mantida em papel germitest umedecido (água correspondente a 2 vezes o peso do 

papel) por 30, 60, 120, 240 e 360 horas. 

Para verificação da integridade do DNA realizou-se a eletroforese em gel de 

agarose 1,5% do DNA extraído diretamente das sementes. O DNA foi visualizado 

usando-se o corante EZ-Vision. A extração de DNA foi realizada conforme descrito 

por (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1995, p. 127). A análise da integridade do DNA é 

feita de forma visual, de acordo com a intensidade do rastro e das bandas formadas.  

 
Desenvolvimento 
 



Para armazenamento de sementes na COLBASE (Coleção de Base de 

Germoplasma- Sementes) Embrapa, é necessária a desidratação das sementes 

entre 3% e 7%, pois a longevidade da semente está direcionada com seu teor de 

água. E sua viabilidade deve ser superior a 75% e monitorado em intervalos de 10 

anos Solange (2010a, p.12). 

O efeito das condições de armazenamento sobre a qualidade da cevada é 

importância considerável para a indústria de cevada, o armazenamento 

pode reduzir a qualidade de cevada (WOODS; FAVIER; BRIGGS, 1994; WHITE; 

HULASARI; JAYAS, 1999, apud REUSS; CASSELLS; GREEN, 2003, p. 44). 

Barbedo (1998a, p. 148) afirma que conhecimentos das fases de intolerância e 

de resistência à dessecação são fundamentais para o entendimento dos 

mecanismos controladores dos processos de formação e maturação de sementes e 

dos processos envolvidos na germinação. 

Hoeskstra et al. (2001, apud GUIMARÃES; DIAS; LOUREIRO, 2008b. p. 32) 

estabelece que quando as espécies ortodoxas atingem valores inferiores a 10% de 

seu peso torna muitas de suas organelas celulares desorganizadas e inativas, 

porém podem voltar à atividade metabólica quando em condições favoráveis, ou 

seja, quando reidratadas. 

Osborne & Boubriak (1994, p. 175-185, apud BARBEDO, 1998b, p. 152) 

verificaram que apenas o DNA das células de embriões tolerantes a dessecação 

mantinha sua integridade durante a secagem. No entendimento de Castro & Hilhorst 

(2004, apud GUIMARÃES; DIAS; LOUREIRO, 2008c. p. 32) a germinação dentro da 

semente ocorre em geral por alongamento ou expansão das células, seguida pela 

diferenciação e pelo crescimento da plântula. A iniciação desse ciclo celular envolve 

a síntese de DNA e a regeneração do citoesqueleto. Para reparo do DNA e uma 

reestruturação do citoesqueleto é necessário embebição das sementes.  

A embebição das sementes permitirá à reorganização e ativação dos processos 

celulares que antes estava inativo devido ao processo de dessecação. Em algumas 

espécies a embebição poderá aumentar a velocidade de germinação das sementes 

Guimarães; Dias; Loureiro (2008d, p.31). 

O potencial fisiológico das sementes é avaliado pelo teste padrão de 

germinação Marcos (2001, p. 63-75, apud ALVARENGA, 2009b, p.22). O teste de 

velocidade de germinação baseia-se que os lotes que apresentarem maior 



velocidade de germinação é mais vigoroso. A realização e determinação do 

comprimento médio das plântulas normais e de suas partes, tendo em vista as 

amostras que apresentaram os maiores valores médios são consideradas como 

mais vigorosas Nakagawa (1999, p. 2.1-2.24, apud ALVARENGA, 2009c, p. 23-24). 

É de fundamental importância estabelecer procedimentos e metodologias 

capazes de otimizar a conservação de cevada, garantindo que as sementes 

permaneçam viáveis por longos períodos, mantendo-se a alta qualidade fisiológica. 

 
Resultados 
 

Os dados referentes ao grau de umidade das sementes de cevada lotes 1, 2, 3 e 4 e 

seus respectivos tratamentos encontram-se na Tabela 1. Marcos (1987. p. 11-39, 

apud ALVARENGA, 2009d, p. 35) determina que a uniformização do teor de água é 

imprescindível para padronização de procedimentos e obtenção dos resultados. 

 As sementes apresentaram teor de água inicial 4.4% a 5.9% no lote 

denominado controle, após a uniformização do teor de água variaram de 13.4% a 

14.4% lote denominado controle úmido. Após os testes de dessecação variaram 

entre 6.1% a 6.8% na Câmara de Secagem, 3.0% a 3.6% em Estuda de 

Circulação/Renovação de ar e 6.1% a 6.5% em Sílica Gel. Apenas o tratamento de 

dessecação em Estufa de Circulação/Renovação de ar ficou abaixo dos 5% de teor 

de água estabelecido como o limite de dessecação por Roberts (1973). 

 No entendimento de Marcos (2005. p. 495) as sementes úmidas dentro de 

seu limite, podem apresentar germinação e o desenvolvimento inicial das plântulas 

mais rápido. Porém não houve dano significativo em relação à geminação, pois é 

estabelecido que a viabilidade inicial das sementes para conservação em longo 

prazo seja de 75% de acordo Solange (2010b, p.12). 

 
Tabela 1. Valores médios do grau de Umidade, determinado em porcentagem. 

 

TRATAMENTOS 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

     
CONTROLE 6.3 5.9 4.6 4.4 

CONTROLE* 14.2 13.4 14.4 14.2 

CÂMARA 6.1 6.5 6.8 6.8 



ESTUFA 3.1 3.6 3.6 3.0 

SÍLICA 6.1 6.1 6.1 6.5 

*Controle Úmido.     

 

 A germinação de incorporação (GI) no banco de sementes foi 

respectivamente 98% lote 1, 98% lote 2, 94% lote 3 e 100% lote 4. O último 

monitoramento da viabilidade das sementes apresentou 93% lote 1, 90% lote 2, 96% 

lote 3 e 94% lote 4 considerado com Germinação atual (GA). Os tratamentos que 

apresentaram melhores índices de germinação foram lote 1 Câmara 99% e Sílica 

99%, lote 2 Estufa 99%, lote 3 Câmara 98% e lote 4 Sílica 96% índice apresentados 

na Tabela 2.  

Após a dessecação os índices de germinação tiveram um aumento de 6% em 

relação à GA no tratamento Câmara, 3% tratamento Estufa, 6% no tratamento Sílica 

no lote 1. No lote 2 redução de 7% no tratamento Câmara, aumento 1% no 

tratamento Estufa, redução de 1% no tratamento Sílica. No lote 3 aumento de 4% no 

tratamento Câmara, 2% no tratamento Estufa, redução de 2% no tratamento Sílica. 

No lote 4 redução de 2% no tratamento Câmara, 12% no tratamento Estufa e 2% no 

tratamento Sílica (Tabela 2). 

Em relação ao GI e aumento de 1% no tratamento Câmara, redução de 2% 

no tratamento Estufa, aumento de 1% no tratamento Sílica para o lote 1. No lote 2 

aumento de 1% no tratamento Câmara, 9% no tratamento Estufa, 7% no tratamento 

Sílica. No lote 3 aumento de 2% no tratamento Câmara, mesmo índice no 

tratamento Estufa, redução de 4% no tratamento Sílica. No lote 4 redução de 8% no 

tratamento Câmara, 18% no tratamento Estufa e 4% no tratamento Sílica Tabela 2. 

 O índice de velocidade de germinação foi mais vigoroso no lote 1 para o 

tratamento Câmara com 87.64, no lote 2 para o tratamento Estufa com 83.39, no lote 

3 para o tratamento Câmara com 85, no lote 4 para o tratamento Sílica, índices 

apresentados na Tabela 2. 

 O teste de comprimento das plântulas e de suas partes também foram 

eficientes para avaliação da viabilidade Tabela 2. Os resultados do lote 1 foram mais 

vigorosos no comprimento de Radícula (CR) para o tratamento Estufa 7.54mm, no 



Comprimento de Parte Aérea (CPA) para o tratamento Sílica 8.54mm e no 

Comprimento Total (CT) para o tratamento Estufa com 15.94mm. 

No lote 2 (CR) para o tratamento Sílica 1.13mm, (CPA) para o tratamento 

Câmara 10.36mm e (CT) para o tratamento Câmara com 22.01mm. No lote 3 (CR) 

para o tratamento Câmara 11.75mm, (CPA) para o tratamento Câmara 9.45mm e 

(CT) para o tratamento Câmara com 21.20mm. No lote 4 (CR) para o tratamento 

Estufa 9.81mm, (CPA) para o tratamento Câmara 10.45 e (CT) para o tratamento 

Câmara com 20.14. 

 

Tabela 2. Valores médios de Germinação (G), Índice de Velocidade de Germinação (IVG), 

Comprimento Radícula (CR), Comprimento de Parte Aérea e Comprimento Total (CT). 

LOTES G 
% 

IVG 
 

CR 
mm 

CPA 
mm 

CT 
mm 

      
1 CONTROLE 98 88.14 5.88 8.79 14.68 

1 CONTROLE * 96 86.21 6.97 10.66 17.63 

1 CÂMARA 99 87.64 6.06 8.26 14.32 

1 ESTUFA 96 83.46 7.54 8.39 15.94 

1 SÍLICA 99 84.39 6.22 8.54 14.76 

2 CONTROLE 100 86.85 10.74 10.46 21.20 

2 CONTROLE * 97 86.35 11.46 11.69 23.16 

2 CÂMARA 91 80 11.65 10.36 22.01 

2 ESTUFA 99 83.39 11.51 9.39 20.90 

2 SÍLICA 97 82.35 12.13 9.62 21.76 

3 CONTROLE 
 

96 83.64 12.19 9.84 22.03 

3 CONTROLE * 96 84.71 9.60 10.08 19.68 

3 CÂMARA 98 85 11.75 9.45 21.20 

3 ESTUFA 96 82.46 9.66 9.19 18.85 

3 SÍLICA 92 84.14 10.31 9.13 19.44 

4 CONTROLE 93 78.21 9.13 10.26 19.39 



4 CONTROLE * 94 79.92 10.12 13.27 23.39 

4 CÂMARA 92 74.89 9.68 10.45 20.14 

4 ESTUFA 82 69.46 9.81 9.40 19.21 

4 SÍLICA 96 79.46 9.22 8.83 18.06 

*Controle Úmido. 
 

     

 

Após análise dos resultados foi verificado que o melhor método para dessecação 

das sementes de cevada foi através da Câmara de secagem no qual atingiu 

resultados determinado como mais vigorosos através do teste de germinação Tabela 

3. Porém foi verificado também que o tratamento de dessecação realizado na Estufa 

de Renovação/Circulação de ar atingiu os menores índices, e que o mesmo pode ter 

danificado o processo de crescimento normal da plântula. 

Os danos causados pelo processo de secagem podem ser atribuídos à ausência 

ou ineficiência dos processos e mecanismos que protegem as sementes tolerantes, 

no estado desidratado e o funcionamento dos mecanismos de reparação durante a 

re-hidratação (PAMMENTER; BERJAK, 1999, apud MASETTO et al. 2008d). 

Através da verificação de integridade do DNA em gel de agarose não foi possível 

detectar danos por meio da intensidade dos rastros das bandas formadas Figura 1. 

Entretanto é necessário realização de novo estudo para realizar essa determinação. 

 
Tabela 3. Valores médios referentes a todos os tratamentos para Germinação (G), Índice de 
Velocidade de Germinação (IVG), Comprimento Radícula (CR), Comprimento de Parte Aérea e 
Comprimento Total (CT). 
 

LOTES UMIDADE 
(%) 

GERMINAÇÃO IVG 
mm 

CR 
mm 

CPA 
mm 

CT 
mm 

       
CONTROLE 5.3 97 64.65 9.48 9.83 19.32 

CONTROLE * 14.05 95.75 84.29 9.53 11.42 20.96 

CÂMARA  6.55 95 81.88 9.78 9.63 19.41 

ESTUFA 3.32 93.25 79.69 9.63 9.09 18.72 

SÍLICA 6.2 96 82.58 9.47 9.03 18.50 

*Controle Úmido. 
 

      

 



Figura 1.  Gel de Agarose extração de DNA de Hordeum vulgare (Cevada) dos lotes 1, 2, 3 e 4 
Controle, Controle úmido, Estufa, Câmara de Secagem e Sílica gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 λ 50, λ 100, λ 150 e λ 200 controle de bandas de DNA, C1- controle 1; C2- controle 2; C3- controle 3; C4- 

controle 4; CU1- controle úmido 1, CU2- controle úmido 2; CU3- controle úmido 3; CU4- controle úmido 4; E1- 

Dessecação estufa lote 1; E2 - Dessecação estufa lote 2; E3 - Dessecação estufa lote 3; E4 - Dessecação estufa 

lote 4 – 30, 60, 120, 240 e 360, tempo de reidratação das sementes. CA1- Dessecação em Câmara de secagem 

lote 1; CA- Dessecação em Câmara de secagem lote 2; CA3- Dessecação em Câmara de secagem lote 3; CA4- 

Dessecação em Câmara de secagem lote 4 - 30, 60, 120, 240 e 360, tempo de reidratação das sementes. S1- 

Dessecação em Sílica gel lote 1; S2- Dessecação em Sílica gel lote 2; S3- Dessecação em Sílica gel lote 3; S4- 

Dessecação em Sílica gel lote 4; 

 
Considerações Finais 

 
Avaliando-se os resultados referentes aos três tipos de dessecação, verificou-se 

maior eficiência do teste de dessecação em Câmara de secagem onde apresentou 

maior vigorosidade, a secagem não causou danos no processo de reidratação e 

reorganização celular. 

Porém é necessária a verificação da integridade do DNA para análise de outros 

danos que possam ser causados pelo processo de dessecação. Através das 

análises realizadas não foi possível extrair conclusões. 
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