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RESUMO

MADUREIRA, Alana.  Teor de lignina em sementes e legumes de soja: relação 
com a deterioração por umidade, deiscência e análise da expressão gênica. 
102 f.  Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia  (Área de Concentração:  Produção vegetal),  Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). Pato Branco, 2021.

A cultura da soja (Glycine max (L.) Merril) apresenta grande importância econômica 
para o Brasil. A ocorrência de condições climáticas desfavoráveis na pré-colheita de 
sementes de soja,  após a maturidade fisiológica,  pode ocasionar  danos e afetar 
negativamente  a  qualidade  das  sementes.  O  objetivo  do  trabalho  foi  avaliar  a 
qualidade fisiológica de sementes de diferentes cultivares de soja com diferente teor 
de lignina no legume e tegumento submetidas a deterioração por umidade em pré-
colheita. Além disso, foram selecionadas quatro cultivares contrastantes para dano 
por umidade para determinar a expressão relativa de genes envolvidos na via de 
biossíntese  da  lignina,  deposição  de  pectina  e  na  resistência  a  deiscência  do 
legume. Foram conduzidos experimentos utilizando 17 cultivares de soja. No estádio 
fenológico R5.2, foram coletados os legumes e realizadas análises de expressão 
gênica,  onde  os  genes  alvos  estudados  foram:  F5H,  SCPL,  CAD,  POD,  ALDH,  
COMT, CCR e CSE  que codificam enzimas da via de biossíntese da lignina,  PE 
(deposição de pectina no legume) e os genes  SHAT1-5 e NST1A são fatores de 
transcrição relacionados à deiscência do legume. Em R8, foi realizada simulação de 
chuva onde ocorreu durante três dias consecutivos, tendo como acumulado 150 mm. 
Após maturação plena foi realizado o teste de germinação, tetrazólio, teor de lignina 
no  legume  e  no  tegumento.  A  quantificação  da  expressão  gênica  relativa  foi 
realizada pelo método do 2-∆∆ct, sendo o gene endógeno β actina como referência e a 
cultivar  BMX ZEUS como amostra  calibradora.  No conjunto  de 17 cultivares,  foi 
possível identificar as cultivares com maior teor de lignina, onde pode ser destacada 
a cultivar BRSMG715A com tegumento preto, seguida da cultivar BRSMG 800A com 
tegumento da cor marrom e a cultivar de tegumento amarelo, a cultivar BRS 388 RR. 
Em  relação  às  cultivares  com  maior  teor  de  lignina  nos  legumes,  podem  ser 
destacadas as cultivares M8210, BRS 388RR e BRS Jiripoca. Nas avaliações da 
qualidade fisiológica por meio da análise de tetrazólio, as cultivares com maior dano 
por umidade foram BMX ZEUS e BRS 511 e com menores danos foram BRS 388RR 
e BRS Jiripoca, e as cultivares que apresentaram maiores prejuízos com vigor e 
viabilidade foram as cultivares BMX ZEUS e BRS 511. As cultivares com menor 
qualidade  fisiológica  de sementes,  foram aquelas  com menor  teor  de  lignina  no 
tegumento e legume. Na análise de expressão gênica relativa foi observado que as 
cultivares  com maior  teor  de  lignina,  apresentaram maior  expressão relativa  dos 
genes  da  via  de  biossíntese  de  lignina  e  do  gene  SHAT1-5  de  resistência  à 
deiscência mais expressos na cultivar  BRS 388RR com maior  teor  de lignina,  e 
menos expressos na cultivar BRS 511 com menor teor de lignina.

Palavras-chave: Glycine  max  (L.)  Merril.  Teor  de  lignina.  RT-qPCR.  Qualidade 
fisiológica de sementes.



ABSTRACT

MADUREIRA, Alana.  Lignin content  in  soybean pod and seeds:  relationship with 
wheathering  deterioration,  dehiscence  and  gene  expression  analysis.  102 f. 
Dissertation (Masters in Agronomy) - Graduate Program in Agronomy (Concentration 
Area: Plant Production), Federal University of Technology – Paraná (UTFPR). Pato 
Branco, 2021.

The soybean crop (Glycine max (L.) Merril) has great economic importance for Brazil. 
The  occurrence  of  unfavorable  climatic  conditions  in  the  pre-harvest  of  soybean 
seeds, after physiological maturity,  can cause damage and negatively affect seed 
quality. The objective of this work was to evaluate the physiological quality of seeds 
of different soybean cultivars with different lignin content in the pod and seed coat 
submitted  to  wheathering  deterioration  in  pre-harvest.  In  addition,  four  cultivars 
contrasting to the  wheathering deterioration tolerance were selected to determine 
the relative  expression of  key genes involved  in  the  lignin  biosynthesis  pathway, 
pectin deposition and genes involved in resistance to pod dehiscence. Experiments 
were conducted using 17 soybean cultivars. In phenological stage R5.2, the pods 
were collected and to relative gene expression analyzes. The target genes of the 
lignin biosynthesis pathway (F5H, SCPL, CAD, POD, ALDH, COMT, CCR and CSE), 
pectin deposition (PE) and transcription factors related to pod dehiscence (SHAT1-5 
and NST1A). In R8, a rain simulation was carried out during three consecutive days , 
having  accumulated  150  mm.  After  full  maturation,  the  analysis  of  germination, 
tetrazolium, lignin  content  in the pod and seed coat  was performed. The relative 
expression was performed using the 2-∆∆ct method, with the endogenous β actin gene 
as reference and the cultivar BMX ZEUS as the calibrator sample. Within the set of 
17 cultivars, it was possible to classify the cultivars with the highest lignin content,  
where the cultivar BRSMG715A with black seed coat can be highlighted, followed by 
the cultivar BRSMG 800A with the brown seed coat and the cultivar with yellow seed 
coat being the cultivar BRS 388 RR, in relation to the cultivars with the highest lignin 
content  in  pod,  the  cultivars  M8210,  BRS  388RR  and  BRS  Jiripoca  can  be 
highlighted.  Regarding  the  physiological  quality  of  seed  evaluations  through 
tetrazolium analysis,  the cultivars  with  the greatest  damage by weathering  were 
BMX ZEUS and BRS 511 and with the least damage were BRS 388RR and BRS 
Jiripoca, and the cultivars that showed the greatest damage to vigor and viability 
were  the  cultivars  BMX  ZEUS  and  BRS  511.  The  cultivars  with  the  lowest 
physiological seed quality were those with the lowest lignin content in the seed coat 
and pod. Regarding the results of relative expression, it was observed that cultivars 
with higher lignin content had higher relative expression, and the other group with 
lower relative expression compared to BMX ZEUS cultivar, consequently the genes 
of the biosynthesis pathway of lignin and the dehiscence resistance gene SHAT1-5 
were more expressed in cultivar  BRS 388RR with  higher lignin content,  and less 
expressed in cultivar BRS 511 with lower lignin content

Keywords: Glycine max (L.) Merril. Lignin content. RT-qPCR. Physiological quality of 
seeds
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1 INTRODUÇÃO

A  soja  (Glycine  max (L.)  Merril)  possui  significativa  importância  na 

economia agrícola, os grãos são constituídos de aproximadamente 20% de óleo, 

38%  de  proteína,  34%  de  carboidrato,  além  de  fibras  (EMBRAPA,  2011).  São 

utilizados  na  produção  de  lubrificantes,  biodiesel,  alimentação  humana  e  animal 

(pastagem e forragem) (SEDIYAMA et al.,  2009).  A produção nacional  no último 

levantamento da safra 2020/2021 foi de 135,5 milhões de toneladas (CONAB, 2021).

Na  cultura  da soja,  problemas com a deterioração das sementes  a 

campo são desencadeados por fatores ambientais como precipitação, umidade do 

solo  e  ar  e  temperaturas,  os  quais  ocasionam  perdas  na  qualidade  fisiológica, 

afetando negativamente o estabelecimento  do estande de plantas e reduzindo a 

produtividade  (AMORIM  et  al.,  2011).  Além  dos  fatores  ambientais,  ,  as 

características  genéticas  podem  interferir  na  deterioração  de  sementes,  como 

deiscência,  que  se  refere  à  abertura  dos  legumes  ao  alcançar  a  maturidade 

fisiológica (DOS SANTOS e CECATTO, 2018), e esta interferência também pode 

apresentar perdas significativas para os produtores de soja (CHRISTIANSEN et al.,  

2002).  A  deiscência  dos  legumes  também  pode  ocorrer  antes  da  maturidade 

fisiológica das sementes, neste caso é chamado de abertura prematura dos legumes 

(DOS SANTOS e CECATTO, 2018). Aliado a este fato, a exposição das sementes a 

ocorrência continua chuva e orvalho, com a absorção de água pelas sementes e, 

pode desencadear o processo biológico de germinação nas mesmas (DOS SANTOS 

e CECATTO, 2018).

Nas últimas safras agrícolas brasileiras, estes problemas estão sendo 

observados, sendo que na safra 2020/2021 houve grave problema na produção da 

soja ocasionando perdas na produção nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e parte do Goiás e Tocantins. Para combater estes problemas de redução da 

qualidade  fisiológica  de  sementes  os  produtores  buscam  cultivares  que  toleram 

esses problemas climáticos (EMBRAPA, 2021). 

 Sendo  assim,  segundo  França  Neto  et  al.,  (2000;  2016)  existem 

cultivares com caracteres capazes de diminuir a absorção de água, assim podendo 

amenizar os danos causados por intempéries climáticas na fase de pré-colheita da 



soja. Conforme o mesmo autor os legumes que apresentam menor permeabilidade 

as  alterações  de  umidade  do  ambiente  fornecem proteção  extra  para  sementes 

contra  a  deterioração  no  campo.  Com  isso,  os  legumes  apresentam  diversas 

características que diferem entre genótipos, porém, algumas propriedades podem 

contribuir  para  melhorar  a  qualidade  das  sementes  de  soja,  como  a 

semipermeabilidade das suas paredes e o conteúdo de lignina (FRANÇA NETO et 

al., 1994). 

O teor de lignina pode ser determinante na redução da permeabilidade 

a água, resultando em menos deterioração das sementes a campo (OLIVEIRA et al., 

2014).  A  lignina  apresenta  natureza  hidrofóbica,  e  tem  importante  papel  no 

transporte  de  água  e  resistência  mecânica  de  vegetais,  atuando  diretamente  na 

permeabilidade e  proteção  dos  tecidos  contra  oscilações  ambientais  e  possíveis 

alterações  na  velocidade  de  absorção  de  água  (ZHAO;  DIXON,  2011).  Após  a 

celulose, é o polímero vegetal mais abundante, sendo encontrada na parede celular  

em maior quantidade (60 a 90%) (EGG MENDONÇA, 2001). Há uma complexidade 

das vias de biossíntese de lignina, a qual são atribuídas enzimas multifuncionais, e 

estas enzimas também correspondem a família de diferentes genes (XU et.al, 2009).

Existem  técnicas  que  possibilitam  avaliar  o  nível  de  expressão  de 

genes associados à qualidade de sementes, dentre elas, a mais utilizada é a reação 

de transcriptase reversa seguida de PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR). 

Comparada  com  outras  técnicas  como  a  PCR  semiquantitativa,  esta  permite  a 

detecção de um determinado ácido nucleico alvo de maneira rápida, especifica e 

muito sensível  (GACHON; SAINDRENAN, 2004). Sendo assim, a técnica permite 

analisar a expressão de genes associados à qualidade fisiológica, entre eles aqueles 

correspondentes  às  enzimas  da  via  de  biossíntese  lignina  e  responsáveis  pela 

deiscência.

Este trabalho objetivou caracterizar cultivares de soja em resposta a 

deterioração por umidade em pré-colheita e analisar a expressão gênica durante a 

fase de desenvolvimento do legume.

A dissertação está organizada em três tópicos. 

1) Revisão bibliográfica geral sobre o tema.

2)  Apresentação  dos  os  resultados  do  primeiro  assunto,  intitulado 



‘Caracterização  da  qualidade  de  sementes  de  cultivares  de  soja  com  teores 

contrastantes de lignina no legume e no tegumento submetidas à deterioração por 

umidade em pré-colheita’.

3) Apresentação dos resultados do segundo assunto, o qual intitula-se 

‘Expressão de genes envolvidos na via de biossíntese de lignina e relacionados à 

deiscência durante o desenvolvimento do legume da soja’.



2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cultura da soja 

A soja (Glycine max  (L.) Merril),  tem sua origem e domesticação do 

Nordeste da Ásia e China (CHUNG; SINGH,2008). No Brasil seu primeiro relato de 

cultivos foi em 1882, no estado da Bahia (BLACK, 2000). Porém, a expansão da soja 

em todo Brasil se deu nos anos 70, com o interesse crescente na indústria de óleo e  

a demanda do mercado internacional. Esse progresso ocorreu devido aos trabalhos 

desenvolvidos  pelos  programas  de  melhoramento  genético,  ao  introduzir  nas 

cultivares,  genes que atrasam o florescimento  sob fotoperíodos indutor,  ou seja, 

período juvenil longo (CAMPELO et al., 1999).

Atualmente a cultura da soja se destaca na economia mundial, devido 

ao uso dos grãos pelas indústrias químicas,  de alimentos e as agroindústrias,  e 

também como fonte alternativa de biocombustível (COSTA NETO e ROSI, 2000). 

Seu elevado teor de proteína faz dela a principal matéria prima na fabricação de 

rações para alimentação de animais (EMBRAPA, 2009).

 Devido aos avanços científicos e disponibilização de novas tecnologias 

a um aumento gradativo no crescimento da cultura no território brasileiro (HUTH, 

2015).  O  desenvolvimento  de  novas  cultivares  altamente  produtivas  pelos 

programas de melhoramento,  as  quais  são adaptadas  às  diversas  regiões,  está 

associado com o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao manejo de solo, 

ao  manejo  de  adubação  e  calagem,  manejo  de  pragas  e  doenças,  além  de 

identificação  e  solução  para  os  principais  fatores  responsáveis  por  perdas  no 

processo de colheita (FREITAS, 2011).

2.2 Qualidade de sementes de soja 

A  cultura  da  soja  depende  de  diversos  fatores  para  alcançar  altas 

produtividades,  muitos  destes  fatores  estão  diretamente  relacionados  com  a 



utilização  de  sementes  de  alta  qualidade  (HUTH  et  al.,  2016).  Para  serem 

consideradas de alta qualidade, as sementes de soja devem possuir características 

fisiológicas e sanitárias que proporcionem altas taxas de germinação e vigor, bem 

como possuir a garantia de pureza física e varietal, além de estar livre de impurezas 

contaminantes (FRANÇA NETO, 2007).

Na condução da cultura da soja para produção de sementes, vários 

fatores interferem na qualidade fisiológica,  seja  por  fatores de danos mecânicos, 

esses  causados  durante  o  processo  de  colheita,  ou  beneficiamento,  ou  danos 

causados por insetos e deterioração das sementes por intempéries (FRANÇA NETO 

et al.,  2005).  Com relação aos problemas de deterioração por intempéries estão 

associados  outros  fatores  que  interferem na qualidade  da semente,  que  são as 

condições  de  seca,  as  oscilações  de  temperatura  durante  a  fase  de  maturação 

agregado a fortes alterações das condições de umidade relativa do ar, favorecendo 

o  desenvolvimento  de sementes  com altos  índices de deterioração por  umidade 

(FRANÇA NETO et al., 2000).

Segundo França Neto e seus colaboradores (2005) a deterioração por 

umidade  durante  as  fases  de  maturação  da  cultura  da  soja,  está  diretamente 

relacionada à exposição das sementes há um clima quente e úmido. Esse dano 

ocorre devido à semente ficar exposta no campo por um longo período.

Com relação a deterioração por umidade a mesma é desencadeada 

por um processo específico de alterações físicas, pois como a soja é higroscópica, e 

têm o seu grau de umidade condicionado pelas condições de umidade do ambiente, 

as  sucessivas  expansões  e  contrações  do  volume  da  semente,  acarretam  a 

formação de enrugamento no tegumento, principalmente nas regiões oposta ao hilo 

(HUTH,  2015).  Com  isso  ocasiona  em  ruptura  do  tegumento  e  dos  tecidos 

embrionários, comprometendo o desempenho das membranas aos níveis celular e 

subcelular (FRANÇA NETO et al., 2000). 

Outro  fator  que  intensifica  a  deterioração  é  a  ocorrência  de  alguns 

fungos  de  campo  (HENNING,  2005),  como  Phomopsis  spp.,  Fusarium  spp., 

Cercospora  kikuchii  e  Colletotrichum  truncatum.  Dependendo  das  condições  de 

temperatura e umidade relativa do ar, o dano ocasionado por fungos pode evoluir 

intensamente, causando severas perdas de germinação e de vigor das sementes 



(MOREANO et al., 2011).

De acordo com França Neto  et  al.  (1993)  outros  fatores  de campo 

também colaboram com a qualidade da semente, como a ocorrência de veranicos 

associados com altas temperaturas durante a fase de enchimento de grãos. Esta 

condição resulta em sementes com elevado índices de enrugamento e com menor 

qualidade fisiológica (FRANÇA NETO et al., 2018).

O dano mecânico que causa o deterioramento da semente de soja, 

pode ocorrer de duas formas. A primeira ocorre quando as sementes estão secas, 

abaixo de 12% de umidade, e as mesmas tendem a apresentar o dano mecânico 

imediato, caracterizando por fissuras, rachadura e abertura. A segunda é o dano 

mecânico do tipo latente, quando as sementes estão mais úmidas, contendo acima 

de 14%, caracterizado por amassamentos (FRANÇA NETO et al., 2018). Com isso o 

teste  mais  indicado  para  detectar  ambos os  tipos  de  danos é  o  teste  tetrazólio 

(FRANÇA NETO et al., 1998).

Estudos  desenvolvidos  por  Holtz  e  Reis  (2013)  sobre  perdas  na 

colheita mecanizada de soja, demostraram que sementes expostas às condições de 

campo por período prolongado, durante a fase de maturação, obtiveram redução 

significativa  na  qualidade  fisiológica.  Segundo  Conley  (2012),  as  condições 

climáticas desfavoráveis que ocorrem na maturação da cultura, fazem com que o 

legume se reidrate por causa da precipitação e seque novamente, esses legumes 

podem abrir mais facilmente colaborando com a deterioração por umidade em pré-

colheita.

Outro fator que contribui para a deterioração da sementes de soja e 

acarreta sérios prejuízos à industria de sementes é o dano por percevejo, esses 

danos são irreversíveis, seu controle deve ser iniciado de imediato (FRANÇA NETO 

et al., 2016).  Pois os insetos se alimentam diretamente dos legumes, atingem os 

grãos,  afetando  seriamente  o  rendimento,  qualidade  fisiológica  e  sanitária  da 

sementes, se tornando um dos insetos -praga mais importante, deve ser monitorado 

com ênfase nos estádios R3 ao R6, períodos mais criticos (EMBRAPA, 2009). 

 



2.3 Tegumento da semente da soja

O tegumento da semente de soja é a camada externa da semente, 

originado a  partir  dos  integumentos do óvulo  (NEDEL,  2003).  A  sua estrutura  é 

composta pela epiderme da testa, formada pelas cutículas pelas células paliçádicas 

ou macroesclerideos, a hipoderme da testa, formada pelas células em ampulheta ou 

osteosclerídeos  e  as  células  parenquimatosas  (PESKE  e  PEREIRA,  1983; 

SWANSON et al., 1985).

As principais funções do tegumento são proporcionar a proteção do 

embrião contra danificações mecânicas e ataque de microrganismos, a regulação 

das trocas gasosas entre o embrião e o ambiente externo, do intercâmbio de água e 

a proteção durante a embebição, evitando a ruptura celular (DUKE, KAKEFUDA, 

1981; CARVALHO; NAKAGAWA, 2012; RADCHUK; BORISJUK, 2014).

Segundo a literatura, a lignificação do tegumento das sementes de soja 

conferem menos perda em sua qualidade no momento da colheita,  e  protege a 

parede celulósica do ataque de microrganismos,  conferindo melhor  qualidade as 

mesmas (OBANDO FLOR et al., 2004).

Em  um  estudo  desenvolvido  por  França  Neto  et  al.  (2007),  foram 

confirmadas  as  informações  descritas  acima.  Os  autores  observaram  que  a 

utilização de genótipos de soja com maiores níveis de lignina no tegumento das 

sementes, favorecem a produção de sementes de melhor qualidade, pois a lignina 

proporcionou maior resistência das sementes às injúrias mecânicas, e conferindo 

maior tolerância à deterioração por umidade (SANTOS et al., 2007).

2.4 Legume da soja 

O fruto da soja é um legume, originário do óvulo e é composto pelo 

pericarpo e a semente. O pericarpo é formado a partir  da parede do ovário e a  

semente  origina-se  do  óvulo  fecundado  pelo  pólen.  O  legume  apresenta 

comprimento, forma e cor variáveis para cada cultivar. A forma pode ser achatada, 

ovalada,  preta,  reta,  pouco  curvada,  até  quase  cilíndrica  conforme a  forma das 

sementes (VERNETTI, 1983).



A  morfologia  do  legume  da  soja  é  classificada  em  três  camadas 

celulares  funcionais,  o  exocarpo,  o  mesocarpo e o  endocarpo (BENNETT et  al., 

2011). O exocarpo compreende uma camada epidérmica unicelular com estômatos 

para  facilitar  a  troca  gasosa.  O  mesocarpo  é  composto  de  camada  de  células 

clorenquimáticas que são ricas em cloroplastos (SESSIONS e ZAMBRYSKI, 1995). 

O endocarpo consiste de duas camadas celulares distintos, uma camada superficial 

composta de grandes células de paredes finas e uma camada interna formada por 

pequenas  células  compactadas  como  resultado  de  várias  divisões  celulares 

anticlinais (SPENCE et al., 1996). 

Os legumes apresentam diversas características que diferem entre os 

genótipos, algumas propriedades podem contribuir para uma melhor qualidade das 

sementes de soja, como, a semipermeabilidade das suas paredes e o conteúdo de 

lignina (FRANÇA NETO et al., 1994). Com relação a resistência do legume de soja, 

depende das células fibrosas que são fortemente lignificas. Estudos demostram que 

as paredes secundarias das células fibrosas são fortemente espessadas em soja 

resistente  a  abertura,  enquanto  que  pouco  desenvolvidas  em  soja  suscetível  a 

abertura (DONG et al., 2014; DONG e WANG, 2015). Com isso paredes celulares 

com  mais  fibras  lignificadas  e  estrutura  celular  do  mesocarpo  mais  espessado 

desempenham  importante  papel  na  resistência  de  ruptura  do  legume  de  soja 

(ZHANG et al., 2018).

França  Neto  e  Krzyzanowski  (2000)  verificaram  que  legumes  que 

apresentam menor permeabilidade a alterações de umidade do ambiente, podem 

fornecer proteção extra para as sementes contra a deterioração no campo. Pereira 

et al. (1985) observaram relação entre a baixa permeabilidade exibida pelas paredes 

do legume e excelente qualidade fisiológica e sanitária das sementes, uma vez que 

a baixa permeabilidade do legume proporcionou maior  proteção as sementes no 

campo durante a fase final de maturação.

Em trabalhos realizados com feijão-de-vagem (Vigna unguiculata L.), 

onde foram avaliados a abertura de legume, demostrado que a presença elevada 

dos níveis  de celulose,  hemicelulose e lignina,  contribuíram com a resistência  a 

abertura do legume de diferentes genótipos de feijão-de-vagem (SUANUM et al.,  

2016).  Estes  mesmos autores  propuseram que locos de caracteres  quantitativos 



(QTL) que controlem o conteúdo de fibras do legume podem ser alvo importante 

para o estudo funcional, revelando os principais fatores que regulam a biossíntese e 

a abertura da fibra de legumes como o do feijão-de-vagem.

2.4.2 Mecanismos envolvidos na abertura do legume

É  considerada,  quebra  do  legume  da  soja  quando  há  abertura  do 

legume ao longo das suturas dorsal ou ventral e em seguida o desprendimento das 

sementes antes da colheita (BARA et al., 2013). Estas aberturas resultam de fatores 

externos, como contato com outros legumes, danos ocasionados por maquinários 

durante  a  colheita,  o  qual  separa  as  conexões  vasculares  através  da  zona  de 

deiscência da parede celular do legume (PETERSON et al., 1996).

As  causas  da  abertura  da  parede  celular  do  legume dependem de 

vários  fatores,  principalmente  das  condições  ambientais  durante  a  fase  de 

maturidade da cultura, da estrutura anatômica do legume, e da composição química 

da  parede  celular  do  legume,  as  quais  são  características  peculiares  de  cada 

genótipo  (TIWARI  E  BHATIA,  1995;  SRIVASTAVA et  al.,  1998;  GULLUOGLU E 

COLS. 2006, ZHANG E BOAHEN, 2010).

No  entanto,  entre  esses  fatores,  as  características  genotípicas 

desempenham papel importante na expressão de resistência a abertura de legume 

(BHOR et al., 2014). Estudos anteriores realizados por Caviness (1969) revelam que 

a  ruptura  dos  legumes  é  um  traço  hereditário  qualitativo.  Já  outros  autores 

demostram que estas heranças são governadas por múltiplos genes (CARPENTER 

E FEHR 1986;  TUKAMUHABWA et  al.,  2000;  SUJATA et  al.,  2012).  Um estudo 

desenvolvido  por  Esau  (1977)  mostrou  que  certas  estruturas  anatômicas  e 

morfológicas do legume da soja foram correlacionadas como fatores determinantes 

da resistência à ruptura de legumes. Outros autores observaram que os caracteres 

anatômicos  e  morfológicos  do  legume  são  fatores  que  se  correlacionam com a 

resistência a abertura do legume, como por exemplo, o comprimento e espessura 

da parede do legume (TIWARI e BHATIA,  1995).  Além disso, Bara et  al.  (2013) 

afirmaram  em  seus  estudos  que  a  espessura  da  parede  do  legume  foi  a 

característica mais confiável para a seleção de genótipos resistentes a abertura do 



legume.

 Segundo  Krisnawati  et  al.  (2017)  as  características  morfológicas  e 

fisiológicas do legume estão associadas  à  resistência  a  abertura,  indicando  que 

esses  caracteres  podem  serem  utilizados  como  indicadores  para  a  seleção  de 

genótipos resistentes a abertura de legume.

Variedades de soja com resistência à abertura de legumes são muito 

importantes para os sojicultores, principalmente em regiões de clima tropical, o qual 

favorece o desenvolvimento de deterioração de semente.

2.4.3 Parede celular do legume de soja.

A  parede  celular  precisa  ter  uma  estrutura  forte  o  suficiente  para 

manter  a  integridade das células  em resposta  à pressão interna do turgor,  mas 

maleável  o  suficiente  para  permitir  a  expansão  celular  limitada  e  dirigida 

(COSGROVE,  2016).  Durante  o  processo de maturação,  a  parede celular  perde 

estrutura  devido  à  degradação  dos  polissacarídeos  da  matriz  (pectina  e 

hemicelulose)  e  perde adesão entre os  polímeros na lamela média (RUIZ MAY, 

ROSE, 2013;  PANIGUA et  al.,  2014).  Portanto,  a  identificação das enzimas que 

sintetizam polissacarídeos da parede celular é necessária para abordar a regulação 

e função dos componentes da parede e os mecanismos de sua estrutura (SARRIA, 

et al, 2001).

Os pesquisadores de plantas há muito tempo estão interessados em 

detectar mecanismos celulares e moleculares que causam a perda ou abertura de 

legumes em leguminosas de grande valor comercial como a soja, feijão e ervilha 

(SUANUM et al., 2016). Agrawal et al. (2002), em seu trabalho sobre abertura de 

legumes,  demostram  a  existência  das  atividades  de  duas  enzimas  hidrolíticas 

(celulase  e  poligalacturonase)  e  duas  enzimas  oxidoredutases  (peroxidase  e 

polifenol oxidase) presentes nas zonas de deiscência dos legumes, que interferem 

no processo de resistência de abertura do legume. Já em outro estudo sobre os 

genes que interferem na deiscência de legumes, foi demonstrado através de ensaios 

enzimáticos, que endo-1, 4-β-glucanases e endo-poligalacturonase, se acumulam na 

zona de deiscência, principalmente durante a fase de maturação da cultura da soja, 



e não em fases iniciais de formação do legume (CHRISTIANSEN, et al., 2002).

As celulases são importantes enzimas hidrolíticas presentes na parede 

celular, cuja atividade foi demonstrada em vários tecidos de soja durante a abscisão 

foliar,  abscisão  de  frutos,  maturação  de  cotilédones  e  senescência  de  frutos 

(AGRAWAL et al. 2002). Segundo o mesmo autor, o aumento contínuo da atividade 

na zona de abertura da variedade suscetível indica claramente o envolvimento e o 

papel  da  celulase  na  abertura  do  legume  na  soja.  Igualmente  foi  encontrado  o 

aumento da atividade da celulase na zona de abertura de síliquas de Brassica napus 

L. por Meakin e Roberts (1980).

Em um estudo realizado em soja por Dong et al. (2014) foi evidenciado 

que  as  células  de  fibras  excessivamente  lignificadas  (FCC)  estão  envolvidas  no 

processo de resistência a abertura do legume, ou seja, quanto mais FCC, menor é a 

abertura do legume. Ainda,  os autores verificaram que a abertura do legume foi 

controlada por um fator de transcrição NAC denominado SHATTERING1-5 (SHAT1-

5),  ou  seja,  os  resultados  encontrados  por  Dong  et  al.  (2014)  sugerem  que  a 

superexpressão do gene SHAT1-5 resultou em legumes com paredes secundarias 

mais espessas.

Um importante QTL que controla a deiscência de legumes em soja é o 

QPDH1  (QTL  Pod  Dehiscence  1),  esse  QTL  foi  recentemente  clonado  e  foi 

identificado que ele codifica uma proteína dirigente (DIR), como uma possível função 

na biossíntese da lignina (SUZUKI et al.,  2010). Esta proteína dirigente modula a 

parede celular conforme demostrado em no estudo de Candelas et al., (2017).

Já em outro estudo, Funatsuki et al. (2014) relataram que a perda de 

função do gene Pod Dehiscence 1 (qPDH1), que codifica uma família de proteínas 

envolvidas na lignificação, é responsável pela abertura de legumes de soja, ou seja,  

menos lignificação no legume provoca mais abertura  do legume. A ausência da 

função de PDH1 promove a deiscência do legume aumentando a força e torção na 

parede do legume, que serve como uma força motriz para a deiscência do legume 

(FUNATSUKI et al., 2014)

Os principais componentes das fibras da parede celular secundária das 

plantas  são  a  celulose,  hemicelulose  e  ligninas  (SUANUM  et  al.,  2016).  A 

biossíntese  da  celulose  é  mediada  por  um  complexo  de  celuloses  sintases 



localizadas na membrana plasmática (MC FARLANE et al., 2014). As hemiceluloses 

são polissacarídeos que incluem xiloglucanos, xilanos, mananos e glucomananos e 

β- (1 → 3, 1 → 4) - glucanos. O xilano é um componente importante da parede 

celular secundária das plantas angiospermas. A biossíntese de xilano envolve várias 

enzimas,  incluindo  xilosiltransferases,  glucuroniltransferases,  metiltransferases, 

acetiltransferases, arabinosiltransferases e glicosiltransferases (ZHONG E YE 2010).

A  lignina  é  um  polímero  polifenólico  complexo,  gerado  através  da 

polimerização  de  monolignóis,  que  são  sintetizados  a  partir  das  vias  dos 

fenilpropanóides  (RIPPERT et  al.,  2009).  Enzimas  envolvidas  na  biossíntese  de 

lignina  são  fenilalanina  amônia  liase  (PAL),  cinamato-4  hidroxilase  (C4H),  4-

cumarate-CoA  ligase  (4CL),  4  hidroxicinamato  3-hidroxilase  (C3H),  5-adenosil-

metionina:  cafeato/5-hidroxi  (OMT),  ferrulato-5-hidroxilase  (F5H),  hidroxicinamoil 

COA  redutase  (CCR),  cinamil  álcool  desidrogenase  (CAD)  (BALDONI,  2010; 

BONAWITZ e CHAPPLE, 2010; BOUDET, 2000, 2003; DARLEY et al., 2001) (Figura 

2.1).

Ainda na Figura 2.1, observa-se que a enzima fenilalanina amônia liase 

(PAL) é uma das principais enzimas que atuam na formação dos percursores da 

lignina, catalisando a desaminação da fenilalanina a ácido transcinâmico (RAES et 

al., 2003). Já a cinamato-4 hidroxilase (C4H) controla a conversão do cinamato em 

p-cumarato. É o primeiro citocromo monoxigenase p450-dependente do caminho do 

fenilpropanóide. São catalisadas três reações de hidroxilação sucessivas no anel na 

formação do monolignol, começando pela enzima C4H, seguindo pela C3H e a F5H 

(DIXON et al., 2001).

Figura 2.1-Via de biossíntese da Lignina. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2021. 



Fonte: FARAJI, Mojdeh et al. 2018.

Outra  enzima  importante  na  rota  da  lignina  é  a  cinamil  álcool 

desidrogenase (CAD), a qual catalisa o último passo na biossíntese do monolignol, 

reduzindo os aldeídos e em álcoois correspondentes (BALDONI et al., 2010). Umas 

das funções da enzima CAD é a regulação da lignificação (KIEDROSKI et al., 1992).

Também faz  parte  da  biossíntese  da  lignina  a  4-hidroxicinamato  3-

hidroxilase  (C3H),  a  qual  foi  nomeada  originalmente  depois  de  sua  função  na 

hidroxilação  do  ácido  p-cumárico  (FRANKE et  al.,  2002).  Já  a  enzima  caffeoyl  

shikimate esterase  (CSE) é uma enzima central na via biossintética da lignina e a 

principal função é catalisar a síntese de cafeína (VANHOLME et al., 2013).

A enzima ALDH (coniferaldeído desidrogenase) representa um grupo 

de  enzimas  que  desintoxicam  os  aldeídos,  facilitando  sua  oxidação  a  ácidos 

carboxílicos, e demonstraram desempenhar um papel na resposta das plantas às 

tensões abióticas (WAN et al., 2017). E a enzima COMT (cafeato O-metiltransferase) 

catalisa a O-metilação do ácido cafeico e ácido hidroxiferúlico  na via biossintética 

(ATANASSOVA  et  al.,1995).  Já  a  enzima  ferulato-5  hidrolase  (F5H)  é  uma 

monooxigenase citocromo-P450-dependente (P450) que participa da biossíntese de 

monômeros da lignina siringila, através da 5-hidroxilação do coniferaldeído e/ou do 

álcool coniferílico (HUMPHREYS et al., 1999; Li et al., 2000; ).

Outra  enzima  importante  presente  na  parede  celular,  que  têm 

interferência  nos  processos  de  ruptura  de  legumes  e  colaborando  com  a 

deterioração por umidade em pré-colheita, é a enzima pectina metilesterase (PME).  

É uma enzima pectolítica é responsável pela hidrólise das substâncias pécticas, ou 

seja, rompem a cadeia péctica por reações de despolimerização (hidrolases e liases) 

ou de desesterificação (esterases) (ROMBOUTS e PILNIK, 1980). Ou seja, a PME 

atua na degradação da parede celular, efeito não desejado em legumes de soja, 

pois resulta em problemas com resistência estrutural da parede celular, que estão 

associados à deterioração e consequentemente a qualidade de sementes.

É de grande importância o estudo da expressão genica de diferentes 

genes  que  estão  associados  a  resistência  ou  a  suscetibilidade  de  genótipos  a 



abertura  de  legume  (BALDONI,  2010).  Com  isso  a  determinação  qualitativa  e 

quantitativa  dos  níveis  de  transcritos  de  células  vegetais  permite  que  genes, 

diferencialmente  expressos  possam  ser  identificados,  e  consequentemente,  sua 

função metabólica pode ser investigada (KUHN et al., 2001).



3 ASSUNTO 1: CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEMENTES DE 
CULTIVARES DE SOJA COM TEORES CONTRASTANTES DE LIGNINA NO 
LEGUME E NO TEGUMENTO SUBMETIDAS À DETERIORAÇÃO POR 
UMIDADE EM PRÉ-COLHEITA

3.1 Introdução ao assunto 1: Caracterização da qualidade de sementes de cultivares 
de  soja  com  teores  contrastantes  de  lignina  no  legume  e  no  tegumento 
submetidas à deterioração por umidade em pré-colheita.

A cultura da soja (Glycine max (L.) Merril) é uma das principais culturas 

a nível global, sendo o Brasil o maior produtor e exportador mundial de soja (WTO, 

2019). O sucesso da cultura se deve à expansão dentro do território nacional graça 

aos  esforços  do  melhoramento  genético  e  as  condições favoráveis.  Conforme o 

último levantamento, um aumento de 4,1% da área de plantio em comparação a 

última safra foi observado, atingindo 38,5 milhões de hectares (CONAB, 2021).

Para garantir uma produção e comercialização mais rentável é preciso 

investir  na  qualidade de semente.  A qual  se  define  como a soma dos atributos 

físicos,  genéticos  fisiológicos  e  sanitários,  que  afetam  a  capacidade  de 

desempenhar funções vitais, estando relacionados à germinação, vigor e viabilidade 

(POPINIGIS, 1985; GOGGI et al 2008).

Problemas com a deterioração das sementes a campo desencadeada 

por  fatores ambientais  como precipitação, umidade do solo e ar  e temperaturas, 

ocasionam  perdas  na  qualidade  fisiológica,  afetando  negativamente  o 

estabelecimento do estande de plantas e reduzindo a produtividade das lavouras em 

que essas sementes forem utilizadas (AMORIM et al., 2011). 

Outro fator  que pode interferir  na deterioração de sementes são as 

características sob controle genético, como a deiscência, que se refere à abertura 

dos  legumes ao  alcançar  a  maturidade  fisiológica  (DOS SANTOS e  CECATTO, 

2018).  A  deiscência  dos  legumes  também  pode  ocorrer  antes  da  maturidade 

fisiológica das sementes, neste caso é chamado de abertura prematura dos legumes 

(DOS SANTOS e CECATTO, 2018). Assim ocasionando prejuízo, pois as sementes 

ficam expostas a ocorrência contínua de chuva e orvalho, com a absorção de água 

pelas sementes e, o que pode desencadear o processo biológico de germinação nas 



mesmas (DOS SANTOS e CECATTO, 2018).

Legumes  apresentam  diversas  características  que  diferem  entre 

genótipos, e algumas propriedades podem contribuir para melhorar a qualidade das 

sementes de soja, a semipermeabilidade das suas paredes e o conteúdo de lignina 

(FRANÇA NETO et al., 1994).

Já  o  tegumento  da soja  apresenta  a  função de proteção durante  a 

embebição, evitando a ruptura celular e perda de substâncias intracelulares (DUKE; 

KAKEFUDA, 1981). Exerce também função importante no processo de germinação, 

pois é um fator regulador da absorção de água (MCDONALD; VERTUCCI; ROSS, 

1988). 

O  teor  de  lignina  também  pode  ser  determinante  na  redução  da 

permeabilidade a água, resultando em menor deterioração das sementes a campo 

(ABATI, 2020). A lignina apresenta natureza hidrofóbica, e tem importante papel no 

transporte  de  água  e  resistência  mecânica  de  vegetais,  atuando  diretamente  na 

permeabilidade e  proteção  dos  tecidos  contra  oscilações  ambientais  e  possíveis 

alterações na velocidade de absorção de água (ZHAO; DIXON, 2011).

Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência do teor de 

lignina  no legume e  tegumento  de diferentes  cultivares  de soja  e  caracterizar  a 

qualidade de semente por meio de análises de geminação, teste de tetrazólio para 

as  análises  de danos por  umidade,  danos por  percevejo,  dado mecânico,  vigor, 

viabilidade,  e  análises  de  deiscência  do  legume  em maturação  plena,  a  fim  de 

identificar  as  cultivares  contrastantes  para  deterioração  por  umidade  em  pré-

colheita.

3.2 Procedimentos  metodológicos do assunto  1:  Caracterização da qualidade de 
sementes de cultivares de soja com teores contrastantes de lignina no legume e 
no tegumento submetidas à deterioração por umidade em pré-colheita.

3.2.1 Caracterização do Experimento

O  experimento  foi  conduzido  na  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa 



Agropecuária,  Embrapa  Soja,  localizada  na  cidade  de  Londrina,  no  estado  do 

Paraná, coordenadas geográfica 23º11’39’’ LS e 51º10’40” LW e com altitude de 598 

m. Nos Laboratórios de Biotecnologia Vegetal e Genética Molecular e Laboratório de 

Fisiologia, Tecnologia e Química de Sementes.

As sementes das (Tabela 3.1), foram produzidas em condições de casa 

de vegetação,  modelo Van der  Hoeven®,  com controle parcial  de temperatura e 

umidade  relativa  do  ar.  As  condições  ambientais  foram  monitoradas  com 

equipamento Data Logger.

Tabela 3.1 – Cultivares de soja utilizada no experimento e suas respectivas características de tipo de  
tecnologia,  hábito  de crescimento,  ciclo,  grupo de maturação,  pubescência  e  ano de 
lançamento. EMBRAPA SOJA,  LONDRINA – PR. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 
2021.

Cultivar
Tipo 

¹
Hábito 

² Ciclo Grupo Pubescência
Cor 

tegumento
Ano 

Lançamento

BRS 1010 IPRO I Ind. Precoce 6.1 Cinza Amarela 2011

BRS 1001 IPRO I Ind. Precoce 6.2 a 6.9 Cinza Amarela 2014

BRS Jiripoca C Det. Médio 8.4 Cinza Amarela 2000

BRSMT Pintado C Det. Médio 8.5 Cinza Amarela 1998

BRS 388 RR RR Ind. Precoce 6.4 a 7.1 Cinza Amarela 2013

BRS 284 C Ind Precoce 6.3 a 7.1 Cinza Amarela 2007

BRS 511 C Ind. Precoce 6.4 a 6.9 Cinza Amarela 2017

BRS 1003 IPRO I Ind. Precoce 6.3 a 7.0 Cinza Amarela 2014

BRSMG 715A 3 C Ind Médio 6.3 a 7.0 Marrom Média Preta 2014

BRSMG 800A 3 C Det. Médio 8.0 Cinza Marrom 2010

BRSMG 410 C Ind Médio 7.1 Cinza Amarela -

Garra/63I64RSF IPRO I Ind Precoce 6.3 Cinza Amarela 2015

Desafio/8473RSF RR Ind Médio 7.4 Cinza Amarela 2011

Zeus/55I57RSF IPRO I Ind. Superpre 5.5 Marrom clara Amarela 2017

DM 6563RSF IPRO I Ind. Precoce 6.3 Cinza Amarela 2012

M 8210 IPRO I Det. Médio 8.2 Marrom Amarela 2011

NA 5909 RR RR Ind. Precoce 5.9 Cinza Amarela 2008

¹Tipo de Tecnologia: I: intata, C: convencional, RR: e Roundup Ready ® 
² Hábito de Crescimento: Ind: Indeterminado e Det. Determinado.
³ A: indicada para alimentação humana.
Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

A  semeadura  foi  realizada  em  vasos  de  nove  litros,  com  solo 

classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico de textura argilosa (BHERING; 

SANTOS, 2008), devidamente corrigido de acordo com a necessidade da cultura. A 

semeadura foi  efetuada em onze de novembro de 2019,  após a inoculação das 



sementes, em profundidades de três a cinco cm. Para a inoculação foi utilizado o 

inoculante  líquido  comercial  BIOAGRO  NG®  com  a  bactéria  (Bradyrhizobium 

japonicum), estirpe SEMIA 5079 e 5080 (5x109 células viáveis mL 1), na dose de 

100  mL  do  produto  comercial  para  cada  50  kg-1 de  semente,  horas  antes  da 

semeadura.  Foi  realizado  o  tratamento  de  semente  com  o  fungicida  comercial 

Derosal Plus® (Carbendazin + Thiram) na dose de 200 mL 100 kg-1 de sementes. 

Inicialmente foram colocadas quatro sementes por vasos e após a emergência das 

plantas foi feito o raleio deixando duas plantas por recipiente (FIGURA 3.1). 

Figura 3.1-Casa de vegetação início da semeadura e após o raleio das plantas. EMBRAPA SOJA, 
LONDRINA – PR. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2021.

Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

Para cada genótipo foram utilizadas quatro repetições de nove vasos 

com duas plantas cada,  totalizando 72 plantas.  Efetuou-se a irrigação diária  por 

meio  do  uso  de  aspersores  por  gotejamento.  Os  tratos  culturais:  aplicação  de 

inseticidas e fungicidas, foram realizados conforme a necessidade e recomendações 

para a cultura (FIGURA 3.2).



Figura  3.2-Casa  de  vegetação  com  uso  de  aspersores  por  gotejamento,  após  a  semeadura  e 
desenvolvimento do experimento. EMBRAPA SOJA, LONDRINA – PR. UTFPR, Campus 
Pato Branco – PR, 2021.

Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

3.2.2 Avaliação de Deiscência dos legumes

Foi  utilizado o  método  de secagem em estufa  (KANG et  al.  2005), 

modificado por (HAN et al. 2019), para determinar a taxa de deiscência do legume. 

Quando a maturidade plena (R8) foi atingida, quatro repetições de dez legumes de 

cada genótipo foram cuidadosamente coletadas com tesoura e armazenados em 

sacos  selados  para  evitar  que  a  água  evaporasse,  os  legumes  foram  então 

incubados  a  80  ºC  por  5  h  em  forno,  e  o  número  de  legumes  deiscentes  foi 

calculado: PD = (número de legumes deiscente / número total de legumes) * 100 

(PENG et al. 1991).

O grau de deiscência dos legumes foi classificado da seguinte forma: 

muito resistente (0% de quebra), resistente (1% a 10% de quebra), moderadamente 

resistente (11% a 25% de quebra), moderadamente suscetível (26% a 50%) e muito 

suscetível (> 50% de quebra) (AVRDC 1979).



3.2.3 Teor de lignina do legume e tegumentos

A análise do teor de lignina do legume foi determinada utilizando-se 

para cada genótipo quatro repetições de 50 legumes, quando os mesmos estavam 

em maturação plena (R8), segundo escala de Ritchie et al, (1997). A quantificação 

da lignina foi feita pelo método de brometo de acetila (MOREIRA VILAR et al., 2014).

Inicialmente, as sementes foram separadas dos legumes. Após esse 

procedimento, os legumes foram levados para secagem em estufa a 60 °C por 24 h. 

Para a análise do tegumento, as sementes foram imersas em um copo becker de 

500 mL com água destilada por  aproximadamente  12 horas,  facilitando assim a 

retirada do tegumento e posteriormente secagem em estufa em um período de 24 

horas.

Após  a  secagem,  os  tecidos  analisados  foram  submetidos  a  um 

tratamento  para  excluir  as  proteínas  e  outros  materiais  absorventes  de  UV.  As 

amostras foram moídas e pesadas, deixando 0,3 g em cada tubo, posteriormente 

homogenizadas em um almofariz e pistilo com o tampão de fosfato de potássio 50 

mM  (7ml,  pH  7.0),  em  seguida,  transferida  para  um  tubo.  O  sedimento  foi  

centrifugado em 1400 x g, por 5 min e lavado por agitação e centrifugação sucessiva 

como se segue: duas vezes com tampão de fosfato (pH7,0; 7 ml), três vezes com 1 

% (v/v) de solução Triton X-100 com pH 7,0 (7 ml), duas vezes com 1 M de NaCl em 

tampão de pH 7,0 (7ml), duas vezes com água destilada (7 ml), e duas vezes com 

acetona (5ml). Realizado todo esse processo os tubos foram levados ao dessecador 

com vácuo para flocularem, em seguida o material foi seco em estufa a 60 °C.

A  etapa  seguinte  foi  a  maceração  do  material  deixando  20  mg de 

parede celular livre de proteínas, onde foi  colocada num tubo de centrífuga com 

tampa de  rosca  contendo  0.5  mL de  brometo  de acetila  de  25% (v/v  em ácido 

acético glacial) e incubada a 70 °C durante 30 min. Posteriormente a amostras foram 

colocadas rapidamente num banho de gelo, e, em seguida, misturada com 0.9 ml de 

NaOH 2M, 0.1 mL de 7.5M de hidroxilamina-HCL. Após foi realizada a centrifugação 

de 4000 rpm em 5 min, para o conteúdo sólido e o líquido sejam separados. Por fim 

foram coletados 0,3 mL do sobrenadante e diluído em 2,7 mL de ácido acético, 

realizado as leituras em espectrofotométrico UV a 280 nm, obtendo a absorbância 



das amostras e comparando com a curva padrão de lignina total, para assim obter o 

teor de lignina no tegumento e legume. Os resultados foram expressos em dois 

índices mg g-1  da parede e percentagem de lignina. 

3.2.4 Simulação de Chuva

 A simulação de chuva foi realizada no estádio de desenvolvimento da 

cultura  R8  (maturação  plena  com 95% dos  legumes com coloração  madura).  A 

determinação do estádio fenológico das plantas foi baseada na escala de Ritchie et 

al (1997).

A simulação ocorreu durante quatro dias, num período de seis horas 

por  dia,  a  fim de obter  a precipitação média diária  e  acumulada (Tabela 3.2).  A 

lâmina de água foi medida por meio de pluviômetros distribuídos em toda a área 

experimental.

Tabela  3.2–Precipitações  pluviais,  médias  diárias  e  acumuladas  (mm)  em cultivares  de  soja  no 
estádio fenológico de desenvolvimento da cultura (R8) UTFPR. Campus Pato Branco – 
PR, 2021.

Precipitação Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Acumulado
0 0 0 0 0 0

150 37,5 37,5 37,5 37,5 150
Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

A  simulação  de  chuva  foi  realizada  por  meio  de  um  equipamento 

especialmente projetado, em uma sala fechada, para a simulação de lâminas de 

chuva,  mediante  o  uso  de  pontas  de  pulverização  especiais,  com  jato  e  gotas 

grossas (Figura 3.1). Esse equipamento constitui-se de uma estrutura metálica com 

três metros de altura, que permite acoplamento de um “carrinho” suspenso a 2,5 m 

de altura.



Figura  3.3-Equipamento  automatizado  utilizado  para  a  simulação  de  volumes  de  precipitações 
pluviais. EMBRAPA SOJA, LONDRINA – PR. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2021.

Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

Nesse carrinho encontra-se uma barra de pulverização,  responsável 

pelo sistema de simulação de chuva, o qual se desloca por uma área útil de 15 m² 

no  sentido  do  comprimento  do  equipamento.  As  barras  do  equipamento  foram 

tracionadas por meio de correntes e engrenagens, com auxílio de um motor elétrico, 

cujo  ajuste  é  dado  por  um modulador  de  frequência,  permitindo  a  obtenção  de 

velocidade constante previamente determinada.

Foi  utilizada  uma  bomba  hidráulica  de  pressão  constante  e 

acionamento automático, o qual bombeia água armazenada de um reservatório com 

capacidade para  3000L até a barra  e pontas de pulverização responsáveis  pela 

formação de gotas de chuva.



A barra de pulverização foi dotada de sete bicos cônicos de alta vazão, 

modelo TKSS200, espaçadas 0,50 m, e posicionados de forma a propiciar maior 

uniformidade de precipitação na área aplicada. A pressão de trabalho foi de 0,81 kgf 

cm-²,  a  altura  da  barra  foi  de  1,45  m  em  relação  à  superfície  das  unidades 

experimentais  e  a  velocidade  de  deslocamento  de  0,050  m s-¹.  Assim,  a  cada 

deslocamento total da barra, aplicam-se 610,9 mm de chuva. Essas especificações 

proporcionam  a  produção  de  gotas  artificiais  de  chuva  com  diâmetro  mediano 

volumétrico  (DMV)  de  aproximadamente  1,140  micras,  conforme informações  do 

fabricante (Spraying Systems®).

Após  a  simulação,  as  plantas  foram  transferidas  para  casa  de 

vegetação novamente e mantidas até o momento do ponto de colheita, onde foi feita 

a colheita manual e submetidas à secagem natural em local protegido, até atingirem 

13%  de  umidade,  aproximadamente.  Posteriormente  foi  realizada  a  coleta  dos 

legumes e sementes no estádio fenológico de desenvolvimento R8 (Maturação plena 

com 95% dos legumes com a coloração madura), conforme descrição de Ritchie et 

al (1997). Foram coletados os legumes no terço superior, médio e inferior da planta, 

e  após,  encaminhados  ao  laboratório  para  análise  conforme  as  seguintes 

metodologias: 

3.2.4.1 Teste de Tetrazólio

Através  do teste  de Tetrazólio  foi  determinado o  resultado do vigor 

(TZV) e viabilidade (TZ VIA) das sementes, também os seguintes danos: causados 

pela deterioração por umidade, percevejo e mecânico. 

O teste foi conduzido conforme a metodologia descrita por França Neto 

et al (2018). O experimento foi conduzido com 200 sementes por tratamento, pré-

condicionadas em papel Germitest umedecido com água destilada por um período 

de 16 h, em germinador com temperatura ajustada para 25°C. Após este período, as 

sementes foram transferidas para copos plásticos,  com volume de 50 ml,  sendo 

totalmente submersas em solução de tetrazólio (2-3-5, trifenil cloreto de tetrazólio), à 

concentração de 0,075%, e mantidas à temperatura de 40 °C por, aproximadamente, 

150 e 240 minutos para as sementes de tegumento amarelo, marrom claro e preto, 



respectivamente,  no interior  de uma câmara de germinação na ausência de luz. 

Após o processo de coloração,  as sementes foram lavadas em água corrente e 

mantidas submersas até o momento da avaliação.  As sementes foram avaliadas 

individualmente e classificadas de acordo com os critérios  propostos por  França 

Neto et al.  (1998). Para a interpretação, logo após, as sementes foram cortadas 

longitudinalmente  através  do  seu  eixo  embrionário,  determinando-se  o  vigor,  a 

viabilidade e o percentual de danos por umidade, mecânico e percevejo.

 A  viabilidade  foi  representada  pela  soma  das  porcentagens  das 

sementes pertencentes às classes de 1 a 5; o nível de vigor, pelas classes de 1 a 3, 

e  a  perda  de  viabilidade,  pelas  classes  de  6  a  8.  Posteriormente  foram 

caracterizadas  as  causas  da  perda  da  qualidade  fisiológica  das  sementes, 

principalmente o dano de deterioração por umidade (classe1-8 e 6-8). Os resultados 

foram expressos em porcentagem.

Para  testar  a  resistência  ao  dano  mecânico,  primeiramente 

uniformizou-se  as  sementes,  as  quais  foram  submetidas  à  análise  visual  para 

retirada de todas as sementes danificadas por percevejo e umidade. Posteriormente, 

realizou-se um pré-condicionamento das sementes a fim de uniformizar o teor de 

água inicial das sementes na faixa de 13 a 14% Carbonell (1991). Para isso, as 

sementes foram acondicionadas em caixa de gerbox, adicionado 40 mL de água e 

colocada  uma  tela  de  arame  galvanizado,  sobre  a  qual  foram  distribuídas  as 

sementes, por um período de 3 horas, a temperatura de 41°C. Após, cada amostra 

foi  embalada em um saco  plástico  por  24  horas.  Mediu-se  o  teor  de  água das 

sementes através de um analisador de umidade (GAC 2100, AGROSYTEM).

3.2.4.2 Germinação

O  teste  foi  realizado  com  duas  subamostras  de  50  sementes  por 

cultivar,  a  semeadura  foi  realizada  em  papel  tipo  germitest,  na  forma  de  rolo, 

umedecido com água na quantidade de 2,5 vezes o peso do papel. Em seguida, as 

sementes foram colocadas para germinar em germinador previamente regulado à 

temperatura  de 25 ºC.  As  avaliações foram feitas  aos cinco  e  oito  dias  após  a 

semeadura,  seguindo  as  recomendações  contidas  nas  Regras  para  Análises  de 



Sementes  (BRASIL,2009),  considerando  o  número  de  plântulas  normais.  Os 

resultados foram expressos em percentagem de plântulas normais.

3.2.5 Peso de mil sementes

O peso de mil sementes foi avaliada com oito subamostras, conforme a 

metodologia prescrita nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). As 

subamostras foram pesadas individualmente em balança de precisão. Os resultados 

foram expressos em gramas.

As análises estatísticas realizadas no experimento obedeceram a um 

delineamento  experimental  inteiramente  casualizado.  Os  dados  obtidos  foram 

analisados  quanto  à  normalidade  e  homogeneidade,  utilizando-se  os  testes  de 

Lilliefors e Bartllet.  E posteriormente  foi  realizada análise de variância (ANOVA). 

Para os caracteres que apresentaram significância, foi realizada a comparação de 

médias  pelo  teste  de  Scott-Knott,  a  5%  de  probabilidade.  As  análises  foram 

realizadas no programa Genes (CRUZ, 2013).

3.3 Resultados e discussões referentes ao assunto 1: Caracterização da qualidade 
de sementes de cultivares de soja com teores contrastantes de lignina no legume 
e no tegumento submetidas à deterioração por umidade em pré-colheita.

O  resumo  da  análise  de  variância  (Tabela  3.3)  indica  que  houve 

diferença significativa (P<0,01) para os caracteres teor de lignina no legume e no 

tegumento entre as 17 cultivares de soja utilizadas no experimento. Os coeficientes 

de  variação  apresentaram  baixa  magnitude  indicando  elevada  precisão 

experimental.



Tabela 3.3–Resumo da análise de variância para caracteres de teores de lignina dos legumes e 
tegumentos de 17 cultivares de soja. UTFPR, Pato Branco – PR, 2021.

Quadrado médio

Teor de lignina

F.V GL Legume  Tegumento

Cultivar 16 4,49** 31,84**

Resíduo 51 0,04 0,0091

Média - 12,73 4,89

CV (%) - 1,73 1,95
Ns, não significativo e * e **: significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. GL: graus de liberdade, 
CV (%): coeficiente de variação. F.V: Fonte de variação. Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

Na comparação de médias entre as cultivares para os caracteres teor 

de lignina no legume e no tegumento (Tabela 3.4),  foi  observado que a cultivar 

BRSMG 715A apresenta maior teor de lignina no tegumento com 14,74 %, essa 

cultivar apresenta tegumento preto, além disso ela é indicada para a alimentação 

humana  pois  pode  ser  uma  substituta  do  feijão-preto,  essa  cultivar  é  rica  em 

antioxidante  apresentando  1,8  vezes  a  mais  em  relação  a  soja  de  tegumento 

amarelo  (EMBRAPA  2019).  A  segunda  cultivar  com  maior  teor  de  lignina  foi  a 

cultivar BRSMG 800 A com 8,84 % de lignina no tegumento, essa cultivar possui  

tegumento na cor marrom, cultivar produzida para o consumo humano. Ambas as 

cultivares com maiores teores de lignina são indicadas para o consumo humano e 

se destacam com essa qualidade.

 Já  as  cultivares  com  tegumento  de  cor  amarelo,  apresentaram 

porcentagem bem menores,  ficando entre  3,48% a 4,81% de teor  de  lignina  no 

tegumento  (Tabela  3.4).  Assim  corroborando  com  resultados  encontrados  em 

trabalhos  prévios,  que  demonstra  que  cultivares  de  tegumento  preto  e  marrom 

apresentam maiores teores de lignina em comparação a cultivares com tegumento 

amarelo (SANTOS et al., 2007; BAHRY et al., 2019).

Em relação ao teor de lignina no legume, houve diferença significativa 

entre as cultivares, sendo que a cultivar M8210 se destacou como a cultivar com 

maior teor, 14,30% de lignina, seguida das cultivares BRS 388 RR, BRS Jiripoca 

com valores de 13,79% e 13,74%, respectivamente (Tabela 3.4). As cultivares BRS 

1010 IPRO, BRSMT Pintado, BMX Garra e Desafio, apresentam valores de 13,24%, 

13,42%, 13,30%, 13,33%, respectivamente (Tabela 3.4).



Outro grupo abrigou as cultivares BRSMG 800A, MG 410, BRS 284, 

BMX ZEUS, com teores de 13,13%, 13,03%, 12,71% e 12,98%, respectivamente. Já 

as cultivares BRSMG 715A, BRS 511 e DM 6563 IPRO, ficaram com teores de 

12,56%, 12,64%, 12,56% (Tabela 3.4). E no outro grupo ficaram as cultivares BRS 

1003 IPRO e NA 5909 com 11,87% e 11,80%, respectivamente. A cultivar que deve 

menor teor de lignina em comparação com as outras cultivares foi BRS 1001 IPRO 

com 11,49% (Tabela 3.4).

Tabela 3.4–Teor de lignina nos legumes e tegumentos de 17 cultivares de soja. UTFPR, Pato Branco 
- PR, 2021.

Cultivar
Teor lignina

Legume  (%) Tegumento (%)

BRSMG 715 A 12,56e 14,74a

BRS 511 12,64e 3,81g

DM 6563 IPRO 12,56e 4,38d

BRSMG 800 A 13,13d 8,84b

BRSMG 410 13,03d 3,80g

BRS 1010 IPRO 13,24c 3,73g

BRS 1001 IPRO 11,49g 3,86g

BRS 284 12,71d 3,60h

BRS 1003 IPRO 11,87f 4,16e

BRS 388 RR 13,79b 4,81c

BRSMT PINTADO 13,42c 3,98f

BRS JIRIPOCA 13,74b 4,28d

BMX Garra 13,30c 3,48h

NA 5909 11,80f 4,27d

DESAFIO 13,33c 3,51h

M 8210 14,30a 3,75g

BMX ZEUS 12,98d 4,03f
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott 
ao nível de 5% de probabilidade. Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

Para as análises de qualidade fisiológica, considerando a análise de 

variância conjunta, observou-se que houve diferença significativa (P<0,01) para o 

fator cultivar, precipitação de chuva e interação cultivar x precipitação, para todos os 

caracteres analisados (TZV, TZA, UM 1-8, UM 6-8, MC 1-8, Per 1-8 e Per 6-8),  

exceto  para  o  caractere  germinação  que  não  apresentou  diferenças  para 

precipitação (Tabela 3.5).



Tabela  3.5–Resumo  da  análise  de  variância  para  caracteres  de  qualidade  de  sementes  de  17 
cultivares  de  soja  submetidas  a  precipitações  pluviais  simuladas  em  pré-colheita. 
UTFPR, Pato Branco, 2021

Quadrado médio

F.V GL TZ V TZ VIA UM 1-8 UM 6-8

Cultivar 16 103,19** 37,33** 616,49** 19,34**

Precipitação 1 396,08** 35,29** 3207,68** 25,50**

Cult*Prec. 16 110,46** 46,04** 284,72** 13,13**

Resíduo 68 3,41 2,31 3,07 0,50

Média -´ 91,20 95,66 60,31 2,32

CV (%) - 2,02 1,58 3,07 30,47

F.V GL GER MC 1-8 PER 1-8 PER 6-8

Cultivar 16 78,52** 5,71** 811,69** 27,01**

Precipitação 1 6,62ns 122,98** 3505,92** 153,18**

Cult*Prec. 16 44,25** 4,64** 398,36** 19,46**

Resíduo 68 3,83 0,63 3,68 0,68

Média - 92,94 1,19 15,49 2,14

CV (%) - 2,10 66,05 12,40 38,50
Ns, não significativo e * e **: significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. GL: graus de liberdade; 
QM: quadrado médio: TZ V: vigor pelo teste de tetrazólio;  TZ VIA: viabilidade pelo teste de tetrazólio;  UM 1-8: dano por 
umidade classe tetrazólio 1-8 e UM 6-8: dano por umidade classe tetrazólio 6-8. GER: Germinação; pelo teste de germinação  
MC 1-8: dano mecânico classe tetrazólio 1-8 e PER 1-8: Dano por Percevejo classe tetrazólio  1-8 e PER 6-8: Dano por 
Percevejo classe tetrazólio 6-8. CV (%): coeficiente de variação, F.V; Fonte de Variação. Fonte: MADUREIRA. A.,2021

Em relação a  deterioração  das  sementes por  umidade,  classes  1-8 

(Tabela  3.6)  foi  observado  que  todas  as  cultivares  tiveram  um  acréscimo  na 

percentagem de dano por  umidade,  exceto as cultivares  BMX ZEUS,  BRS 1003 

IPRO,  BRSMG  410  e  NA5909,  que  apresentaram  uma  oscilação  negativa  da 

percentagem, mas o resultado não foi significativo.

Para os danos por umidade, classes 6-8, que afetam diretamente na 

geminação  das  sementes,  foram  constatados  valores  elevados  de  danos  por 

umidade após a simulação de chuva na cultivar BMX ZEUS, com 11%, o que indica 

grandes efeitos negativos, seguido da cultivar BRS 511 com 6%, BRSMG 800A com 

6%  e  cultivar  BRSMG  715A  com  5%  (Tabela  3.6),  sendo  essas  cultivares 

classificadas com danos severos por umidade (FRANÇA NETO E KRZYZANOWSKI, 

2018), já as outras cultivares apresentaram percentagem inferior que 4% ou seja 

não sofreram danos por umidade após a precipitação (Tabela 3.6).



Tabela 3.6–Dano por umidade por meio do teste de tetrazólio, de 17 cultivares de soja, submetidas a  
precipitações pluviais simuladas em pré-colheita. UTFPR, Pato Branco, 2021.

Cultivar

Dano por Umidade 1-8 (%) Dano por Umidade 6-8 (%)

Precipitações Precipitações

0 mm 150 mm 0 mm 150 mm

BRS 284 49 Be 78 Ac 1 Ac 1Ad

BRS 388 RR 49 Be 68 Ad 1 Ac 0 Ae

BRS 511 31 Bi 48 Ah 2 Bc 6 Ab

BRS 1001 IPRO 42 Bg 71 Ad 1 Ac 2 Ad

BRS 1003 IPRO 63 Ac 57 Ag 2 Ac 2 Ad

BRS 1010 IPRO 60 Ac 61 Af 0 Ac 2 Ad

BRS JIRIPOCA 68 Ba 88 Ac 2 Ab 1 Ae

BRSMT PINTADO 59 Bc 84 Aa 4 Ab 4 Ac

DESAFIO 46 Bf 70 Ad 1 Ac 2 Ad

BMX Garra 46 Af 55 Ag 1 Ac 0 Ae

M 8210 IPRO 35 Bh 61 Af 1 Ac 1 Ae

BRSMG 410 53 Ad 47 Ah 0 Ac 1 Ac

BRSMG 715 A 59 Ac 65 Ae 3 Bb 5 Ab

BRSMG 800 A 61 Bc 79 Ac 6 Aa 6 Ab

NA 5909 RR 61 Ac 54 Ag 2 Ac 2 Ad

DM 6563 IPRO 73 Ba 82 Ab 2 Ac 1 Ae

BMX ZEUS 68 Ab 56 Ag 1 Bc 11 Aa
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott 
ao  nível  de  5%  de  probabilidade.  Médias  seguidas  pelas  mesmas  letras  maiúsculas  na  HORIZONTAL  não  diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade comparando a simulação de chuva em pré-
colheita. Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

Em  um  trabalho  realizado  por  Huth  et  al  (2016)  com  indução  de 

deterioração por umidade por meio de chuva simulada, foi possível reproduzir uma 

situação semelhante à deterioração simulada por meio de teste de tetrazólio em 

laboratório, assim assegurando que com o teste de tetrazólio os resultados obtidos 

são representativos aos danos a campo.

Em relação a comparação de médias do caráter vigor, foi observado na 

Tabela 3.7 que a maioria das cultivares apresentam após a precipitação de chuva 

vigor muito alto, acima de 90%, já as cultivares BRSMG 715A com 88% e BRSMG 

800A, com 87% se classificam com alto  vigor,  e  somente a cultivar  BMX ZEUS 

apresentou  81% e  foi  classificada  com  vigor  médio.  Resultados  similares  foram 

encontrados  em  Pinheiro  et  al.,  (2021),  que  detectaram  redução  do  vigor  e 

germinação em diferentes cultivares sob diferentes níveis de simulação de chuva, e 



foi constatado maiores problemas com níveis de 120 mm e 180 mm.

Já em outros estudo com sementes de soja sujeito a deterioração, seja 

por atraso em colheita ou temperatura e umidade, relatam redução no vigor das 

sementes com diferenças observadas principalmente entre fatores como genótipo e 

intensidade de deterioração (FORTI et al., 2013; CASTRO et al.,2016; HUTH et al  

2016 ; ZUFFO et al., 2017).

 Segundo Krzyzanowski et al (2018), em lavouras comerciais de soja, o 

alto vigor de sementes assegura o estabelecimento de plantas de alto desempenho, 

apresentando  uma  máxima  elevação  de  10%  na  produtividade.  Esses  dados 

corroboram com resultados encontrados por Bagateli (2019), que demostrou em seu 

trabalho que a cada percentual de acréscimo no nível do vigor há um aumento na 

produtividade em até 28 kg por hectare.

De modo geral, para o caractere viabilidade após a precipitação, todas 

as cultivares apresentaram um acréscimo na porcentagem de viabilidade, mas não 

houve diferença significativa entre a maioria das cultivares, somente as cultivares 

BRS 511 e BMX ZEUS, apresentaram diferença significativa, mas, mesmo assim, a 

BRS 511 se enquadram co viabilidade muito alto. Somente a cultivar BMX ZEUS 

que  se  classificou  com  viabilidade  alta  (87%)  (Tabela  3.7)  de  acordo  com  a 

classificação de França Neto e Krzyzanowski (2018).



Tabela 3.7–Vigor e viabilidade determinado pelo teste de tetrazólio, em sementes de 17 cultivares de 
soja,  submetidas  a  precipitações  pluviais  simuladas  em  pré-colheita.  UTFPR,  Pato 
Branco, 2021.

Cultivar

Vigor (%) Viabilidade (%)

Precipitações Precipitações

0 mm 150 mm 0 mm 150 mm

BRS 284 96 Aa 97 Aa 98 Aa 99 Aa

BRS 388 RR 91 Bc 98 Aa 97 Aa 99 Aa

BRS 511 89 Ac 90 Ac 96 Aa 92 Bc

BRS 1001 IPRO 78 Be 94 Ab 90 Bd 98 Aa

BRS 1003 IPRO 92 Ab 95 Aa 97 Aa 98 Ab

BRS 1010 IPRO 94 Ab 93 Ab 98 Aa 97 Aa

BRS JIRIPOCA 93 Bb 97 Aa 97 Aa 99 Aa

BRSMT PINTADO 94 Ab 92 Ab 96 Aa 95 Ab

DESAFIO 96 Aa 96 Aa 99 Aa 98 Aa

BMX Garra 72 Bf 96 Aa 85 Bd 98 Aa

M 8210 IPRO 93 Bb 96 Aa 97 Aa 99 Ab

BRSMG 410 89 Ac 90 Ac 94 Ab 96 Ab

BRSMG 715 A 83 Bd 88 Ac 94 Ab 93 Ac

BRSMG 800 A 83 Bd 87 Ac 93 Ab 94 Ac

NA 5909 RR 84 Bd 93 Ab 90 Bc 96 Ab

DM 6563 IPRO 92 Bb 99 Aa 98 Aa 99 Aa

BMX ZEUS 98 Aa 81 Bd 99 Aa 87 Bd
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott 
ao  nível  de  5%  de  probabilidade.  Médias  seguidas  pelas  mesmas  letras  maiúsculas  na  HORIZONTAL  não  diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade comparando a simulação de chuva em pré-
colheita. F.V; Fonte de Variação, Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

Em relação a comparação de média para o dano mecânico, não houve 

diferença  significativa  após  a  precipitação  (Tabela  3.8).  Para  os  danos  por 

percevejo,  classes  1-8,  houve  incidência  danos  em  todas  as  cultivares  após  a 

precipitação. Já para os danos por percevejo, classe 6-8, não houve interação entre 

os fatores analisados (Tabela 3.8).

Verificou  se  que  todas  as  cultivares  apresentaram  alto  teor  de 

germinação das sementes. Na condição da simulação de chuva foi constatado que 

as  cultivares  mantiveram alto  poder  germinativo  (tabela  3.8).  Embora  houve  um 

decréscimo no  potencial  das  cultivares  BRS 511,  BRS1003IPRO e BMX ZEUS, 

(85%, 91%, e 82%) esses valores ainda se enquadram no percentual de alto poder 

germinativo das sementes (Tabela 3.8).



Tabela 3.8–Dano mecânico classe 1-8 pelo  teste  de tetrazólio,  dano por  percevejo  classe 1-8 e 
classe 6-8 pelo teste de tetrazólio de sementes de 17 cultivares de soja, submetidas a 
precipitações pluviais simuladas em pré-colheita. UTFPR, Pato Branco, 2021.

Cultivar

D. Mecânico 1-8 
(%)

D. Percevejo 1-8 
(%)

D. Percevejo 6-8 
(%) Geminação

Precipitações Precipitações Precipitações Precipitações

0mm 150mm 0mm 150mm 0mm 150mm 0mm 150mm

BRS 284 0 Ad 0 Aa 17 Ag 4 Bd 3 Ae 0 Ab 94 Aa 96 Aa

BRS 388 RR 2 Ac 0 Ba 17 Af 3 Bd 3 Ae 1 Aa 94 Ba 97 Aa

BRS 511 1 Ad 0 Aa 29 Ad 12 Bc 2 Ae 2 Aa 93 Aa 85 Bd

BRS 1001 IPRO 0 Ad 0 Aa 53 Ab 2 Bd 11 Aa 0 Bb 90 Ab 93 Ab

BRS 1003 IPRO 4 Aa 0 Ba 12 Ag 11 Ac 1 Af 0 Ab 95 Aa 91 Bc

BRS 1010 IPRO 5 Aa 0 Ba 24 Ae 15 Bb 2 Af 1 Aa 90 Ab 91 Bc

BRS JIRIPOCA 2 Ac 0 Aa 4 Ah 3 Ad 0 Ag 0 Ab 98 Aa 98 Aa

BRSMT PINTADO 1 Ad 0 Ba 4 Ah 4 Ad 0 Ag 1 Ab 96 Aa 97 Aa

DESAFIO 5 Aa 0 Ba 12 Ag 3 Bd 0 Ag 0 Ab 97 Aa 96 Aa

BMX Garra 3 Ab 0 Aa 67 Aa 18 Bb 12 Aa 2 Ba 81 Bc 94 Ab

M 8210 IPRO 1 Ad 0 Aa 19 Af 14 Ab 3 Ae 0 Bb 96 Aa 98 Aa

BRSMG 410 3 Ab 0 Ba 31 Ac 36 Aa 5 Ad 2 Ba 89 Bb 93 Ab

BRSMG 715 A 0 Ad 0 Aa 32 Ac 12 Bc 6 Ad 1 Aa 95 Aa 94 Ab

BRSMG 800 A 4 Aa 0 Ba 5 Ah 2 Ad 1 Af 0 Ab 87 Ab 90 Ac

NA 5909 RR 0 Ad 0 Aa 31 Ac 15 Bb 9 Ab 2 Ba 89 Ab 91 Ac

DM 6563 IPRO 5 Aa 0 Ba 5 Ah 0 Ad 0 Ag 0 Ab 97 Aa 98 Aa

BMX ZEUS 2 Ac 0 Aa 2 Bh 10 Ac 0 Ag 2 Aa 95 Aa 82 Bd
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott 
ao  nível  de  5%  de  probabilidade.  Médias  seguidas  pelas  mesmas  letras  maiúsculas  na  HORIZONTAL  não  diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade comparando a simulação de chuva em pré-
colheita. Fonte: MADUREIRA: A., 2021

Em relação à massa de cem grãos das 17 cultivares, houve diferença 

significativa (P<0,01) para o fator cultivar (Tabela 3.9).

Tabela 3.9 – Resumo da análise de variância para o caractere peso de mil sementes de 17 cultivares 
de soja. UTFPR, Pato Branco, 2021.

Quadrado Médio

F.V GL MCS

Cultivar 16 4198,04**

Resíduo 119 221,14

Média - 140,56

CV (%) - 10,57
**: significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio: PMS: 
Peso de mil sementes. CV (%): coeficiente de variação. F.V; Fonte de Variação. Fonte: MADUREIRA. A.,2021



Na comparação de médias para o caráter peso de mil sementes, foi 

observado que a cultivar BRSMG 800A apresenta a maior massa, com 181 g, e a 

cultivar BRS 1003 IPRO apresentou a menor massa, 118,30 g, as demais cultivares 

apresentaram valores intermediários (Tabela 3.10). Sendo que as cultivares, BRS 

1001 IPRO, BMX ZEUS e DM 6563 IPRO, com seus respectivos pesos, 168,30 g, 

166,70  g,  166,60  g  foram  alocadas  no  segundo  grupo,  sendo  menos  pesada 

somente  que  a  cultivar  BRSMG  800A.  Já  as  cultivares  BRSMT  Pintado  pesou 

154,90 g, seguida da cultivar BRS 511 com 145,30 g. Outro grupo ficou as cultivares 

BRSMG 715A, BRS 1010 IPRO, Desafio, com peso de 141,90 g, 140,10 g, 139,50 g.  

Já as cultivares  BRS Jiripoca,  NA 5909 e BRSMG 410,  apresentaram pesos de 

136,40 g 136,30 g e 135,00 g, respectivamente. No último grupo com cultivares de 

menor peso estão BMX Garra, M8210, BRS 388RR, BRS 284, com os respectivos 

pesos 128,80 g, 128,30 g, 127,70 g e 119,90 g (Tabela 3.10).

Tabela 3.10-Resultado da comparação de média do caractere peso de mil sementes de 17 cultivares 
de soja. UTFPR, Pato Branco, 2021. 

Cultivar Peso de mil Sementes(g)

BRSMG 800 A 181,00 a

BRS 1001 IPRO 168,30 b

BMX ZEUS 166,70 b

DM 6563 IPRO 166,60 b

BRSMT PINTADO 154,90 c

BRS 511 145,30 d

BRSMG 715 A 141,90 e

BRS 1010 IPRO 140,10 e

DESAFIO 139,50 e

BRS JIRIPOCA 136,40 f

NA 5909 136,30 f

BRSMG 410 135,00 f

BMX Garra 128,80 g

M 8210 128,30 g

BRS 388 RR 127,70 g

BRS 284 119,90 g

BRS 1003 IPRO 118,30 h
**Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade. Fonte:  
MADUREIRA. A.,2021



Para  o  caráter  deiscência  do  legume,  houve  diferença  significativa 

(P<0,01) entre as cultivares analisadas (Tabela 3.11).

Tabela  3.11–Resumo  da  análise  de  variância  para  o  caractere,  deiscência  do  legume,  em  17 
cultivares de soja. UTFPR, Pato Branco, 2021.

Quadrado Médio

F.V GL Deiscência

Cultivar 16 2949,60**

Resíduo 51 201,87

Média - 45,74

CV (%) - 31,06
**: significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio: PCS: 
Peso de cem CV (%): coeficiente de variação. F.V: Fonte de Variação Fonte: MADUREIRA. A.,2021

O  grau  de  deiscência  dos  legumes  foi  classificado  como  muito 

resistente  (0%  de  quebra),  resistente  (1%  a  10%  de  quebra),  moderadamente 

resistente (11% a 25% de quebra), moderadamente suscetível (26% a 50%) e muito 

suscetível (> 50% de quebra) (AVRDC, 1979) (Tabela 3.13). A partir da comparação 

de médias entre as cultivares foi possível observar que as cultivares que tiveram 

mais problemas com deiscência foram BRSMG 800A, BRS 1003 IPRO, BRS 1010 

IPRO,  BRS 1001 IPRO,  M8210,  BRSMT Pintado,  BRS Jiripoca,  classificando-se 

como suscetíveis a deiscência prematura do legume (Tabela 3.12).

De acordo com a Tabela 3.13 pode-se verificar que as cultivares BMX 

ZEUS e BRSMG 410 se classificam como moderadamente suscetíveis; BRS 388RR, 

6563IPRO e NA 5909 como cultivares moderadamente resistentes e as cultivares 

Desafio, BRSMG 715 A e BMX Garra como resistentes à deiscência do legume.



Tabela 3.12–Resultado da comparação de média do caractere deiscência do legume de 17 cultivares 
de soja. UTFPR, Pato Branco, 2021.

Cultivar Deiscência

BRSMG 800 A 83,8 a

BRS 1003 IPRO 78,8 a

BRS 1010 IPRO 73,8 a

BRS 511 73,8 a

BRS 1001 IPRO 66,3 a

M 8210  65,0 a

BRS 284 60,0 b

BRSMT PINTADO 55,0 b

BRS JIRIPOCA  52,5 b

BMX ZEUS 48,8 b

BRSMG 410 37,8 c

DM 6563 IPRO 22,5 c

NA 5909 22,5 c 

BRS 388 RR 17,5 c

DESAFIO 9,8 d

BMX Garra 6,3 d

BRSMG 715 A 3,8 d
**Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade. Fonte: 
MADUREIRA. A.,2021

Tabela 3.13 –  Classificação do grau de deiscência dos legumes de diferentes cultivares de soja, 
segundo (AVRDC, 1979).UTFPR, Pato Branco, 2021.

Muito 
Resistente Resistente

Moderadamente 
resistente

Moderadamente 
suscetível Muito suscetível

0% 1% à 10% 11% à 25% 26% à 50 % >50 %

0 Desafio BRS 388 RR BMX ZEUS BRSMG 800 A

BMX Garra NA 5909 BRSMG 410 BRS 1003 IPRO

BRSMG 715 A  DM 6563 IPRO BRS 1010 IPRO

BRS 511

BRS 1001 IPRO

M 8210

BRS 284

BRSMT Pintado

BRS Jiripoca

Fonte: MADUREIRA. A.,2021



As  ilustrações  referentes  à  análise  visual  da  deiscência  são 

apresentadas no APÊNDICE A. Na Figura 3.2 pode-se observar as características 

da cultivar BRSMG 715A, classificada como resistente, seguidos da cultivar BRS 

388RR,  moderadamente  resistente,  BMX  ZEUS  como  cultivar  moderadamente 

suscetível e BRSMG 800A como muito suscetível à deiscência do legume.

Figura  3.4–Resultados  da  análise  visual  das  cultivares  caracterizadas  pelo  teste  de  deiscência. 
EMBRAPA SOJA,  LONDRINA – PR. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2021. 

Fonte: MADUREIRA. A.,2021



3.4 Conclusões sobre o assunto 1: Caracterização da Qualidade de sementes de 
cultivares de soja com teores contrastantes de lignina no legume e no tegumento 
submetidas à deterioração por umidade em pré-colheita.

As cultivares  com maior  teor  de  lignina  no  tegumento  são BRSMG 

715A com tegumento  preto,  seguida pela  cultivar  BRSMG 800A com tegumento 

marrom, e a cultivar de tegumento amarelo BRS 388 RR.

As cultivares com maior teor de lignina nos legumes são M8210, BRS 

388RR e BRS Jiripoca.

As cultivares com maior deterioração pelo dano por umidade são BMX 

ZEUS  e  BRS  511  e  as  cultivares  que  apresentaram  os  menores  danos  de 

deterioração foram BRS 388RR e BRS Jiripoca.

As sementes de soja oriundas de cultivares com maiores teores de 

lignina no legume apresentam maior tolerância a deterioração por umidade em pré-

colheita e, consequentemente, melhor qualidade fisiológica. 



4  ASSUNTO  2:  EXPRESSÃO  DE  GENES  ENVOLVIDOS  NA  VIA  DE 
BIOSSÍNTESE  DE  LIGNINA  E  GENES  RELACIONADOS  À  DEISCÊNCIA 
DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO LEGUME DA SOJA.

4.1 Introdução ao assunto 2: Expressão de genes envolvidos na via de Biossíntese 
de  lignina  e  genes  Relacionado  à  deiscência  durante  o  desenvolvimento  do 
legume da soja

O estudo da expressão genica em plantas é fundamental, pois auxilia 

no entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos nos processos biológicos, 

como vias biossintéticas ou de sinalização, que são de extrema importância para os 

programas de melhoramento genético (BALDONI., et al 2013). Essas informações 

são de grande relevância para o desenvolvimento de novas cultivares e também 

para a produção de sementes de soja com alta qualidade.

Há uma grande quantidade de genes envolvidos na via biossintética da 

lignina. A lignina é um polímero derivado de unidades fenilpropanóides e podem ser 

classificadas  de  acordo  com  a  constituição  em  unidades  de  p-hidroxifenia  (H), 

guaiacila (G) e siringila (S) (SALIBA et al.,  2001).  Geralmente, as gimnospermas 

produzem  lignina  guaiacila  (G)  (com  uma  pequena  proporção  de  unidades  H) 

enquanto as angiospermas produzem principalmente guaiacila e siringila (BOUDET, 

1998). Uma exceção é encontrada nas gramíneas, que contêm lignina derivada dos 

três monolignóis. A lignina também varia em sua composição e quantidade entre 

diferentes tipos de células e entre tecidos dentro da mesma planta (WHETTEN et al., 

1998).

É de grande importância o estudo da expressão genica de diferentes 

genes  que  estão  associados  a  resistência  ou  a  suscetibilidade  de  genótipos  a 

deterioração de sementes (BALDONI, 2010). Com isso a determinação qualitativa e 

quantitativa  dos  níveis  de  transcritos  de  células  vegetais  permite  que  genes, 

diferencialmente  expressos  possam  ser  identificados,  e  consequentemente,  sua 

função metabólica pode ser investigada (KUHN et al., 2001).

Por isso neste trabalho foi analisada a expressão dos genes que atuam 

de  forma direta  na  produção  de  lignina  como Serine  carboxypeptidse (SCPL)  e 



Peroxidase (POD). Os genes que atuam de forma indireta na produção de lignina 

como Cinnamy alcohol dehydrogenase (CAD),  ferulate-5 hydroxylase (F5H),  NAD 

dependent  epimerase/dehydratase (CCR),  caffeate  O-methyltransferase  (COMT), 

coniferyl-aldehyde  dehydrogenase (ALDH)  e  caffeoyl shikimate  esterase (CSE) 

também  foram  estudados.  Além  disso,  os  genes  envolvidos  na  resistência  a 

deiscência Shattering (SHAT1-5) e NAC domain-containing protein 43 (NST1 A), e o 

gene envolvido na síntese de pectina, a pectinesterase (PE) foram avaliados.

Diante disso,  o  objetivo  do trabalho foi  analisar  a expressão gênica 

relativa  de  genes  chaves  envolvidos  na  via  de  biossíntese  da  lignina  e  genes 

envolvidos  na  resistência  a  deiscência  do  legume em cultivares  contrastantes  a 

deterioração por umidade em pré-colheita.

4.2 Procedimentos metodológicos do assunto 2: Expressão de genes envolvidos na 
via  de  Biossíntese  de  lignina  e  genes  Relacionado  à  deiscência  durante  o 
desenvolvimento do legume da soja

As  sementes  das  cultivares  (Tabela  4.1)  foram  produzidas  em 

condições de casa de vegetação, modelo Van der Hoeven®, com controle parcial de 

temperatura e umidade relativa do ar. As condições ambientais foram monitoradas 

com equipamento Data Logger.

Tabela 4.1–Cultivares de soja utilizada no experimento e suas respectivas características de tipo de 
tecnologia,  hábito  de crescimento,  ciclo,  grupo de maturação,  pubescência  e  ano de 
lançamento. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2021.

Cultivar Tipo ¹ Hábito ² Ciclo Grupo Pubescência Cor tegumento

BRS Jiripoca C Det. Médio 8.4 Cinza Amarela

BRS 388 RR RR Ind. Precoce 6.4 a 7.1 Cinza Amarela

BRS 511 C Ind. Precoce 6.4 a 6.9 Cinza Amarela

Zeus/55I57RSF IPRO I Ind. Superpre 5.5 Marrom clara Amarela

¹Tipo de Tecnologia: I: intata, C: convencional, RR: e Roundup Ready ®
² Hábito de Crescimento: Ind: Indeterminado e Det. Determinado.
Fonte: MADUREIRA. A.,2021

4.2.1 Teor de água dos legumes e sementes

O teor  de  água  foi  determinado  pelo  método  da  estufa,  a  105  ºC, 



utilizando-se quatro repetições para cada genótipo, conforme a metodologia descrita 

nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Foram coletados legumes e 

pesados  a  massa  verde  da  semente  e  do  legume  em  balança  de  precisão,  e 

posteriormente colocado para secar em estufa a 105 °C por 24 horas, e depois foi  

analisado o peso de massa seca, possibilitando determinar o teor de água, e os 

resultados foram expressos em porcentagem.

Esta análise foi realizada em todas as fases de coleta do experimento, 

ou  seja,  os  legumes estavam nos  estádios  de  desenvolvimento:  R5.2  (início  do 

desenvolvimento da semente, com peso menor de 100 mg), R5.4 (sementes com 

peso de 100 a 200 mg), R6 (enchimento dos grãos, semente com peso entre 400 a 

500 mg), R7(ponto de maturidade fisiológica, semente com peso de 200 a 300 mg), 

e R8 (maturação plena com 95% dos legumes com coloração madura), de acordo 

com a escala de Ritchie et al. (1997).

4.2.2 Teor de lignina nos legumes e tegumentos

A análise foi determinada para quatro repetições de 50 legumes por 

cultivar,  quando os mesmos estavam em maturação plena (R8),  segundo escala 

Ritchie  (1997).  Visando  identificar  as  variações  no  teor  de  lignina  durante  as 

diferentes fases de desenvolvimento do legume, foi escolhida a cultivar BRS Jiripoca 

para coleta dos legumes nas seguintes fases de desenvolvimento: R5.2 (início do 

desenvolvimento da semente, com peso menor de 100 mg),  R5.4 (semente com 

peso de 100 a 200 mg), R6 (enchimento dos grãos, semente com peso entre 400 a 

500 mg), R7 (ponto de maturidade fisiológica, semente com peso de 200 a 300 mg) 

(RITCHIE  et  al.,  1997).  A  quantificação  da  lignina  foi  realizada  pelo  método  de 

Brometo de acetila (MOREIRA VILAR et al., 2014).

Inicialmente, as sementes foram separadas dos legumes. Após esse 

procedimento, os legumes foram secos em estufa a 60 °C por 24 h. Para a análise 

do tegumento as sementes foram imersas em um copo becker de 500 mL com água 

destilada  durante  aproximadamente  12  horas,  facilitando  assim  a  retirada  do 

tegumento e posteriormente secagem em estufa em um período de 24 horas.

Após a secagem, os tecidos foram submetidos a um tratamento para 



excluir  as  proteínas  e  outros  materiais  absorventes  de  UV.  As  amostras  foram 

moídas e pesados, deixando 0,3 g em cada tubo, posteriormente homogenizadas 

em um almofariz e pistilo com o tampão de fosfato de potássio 50 mM (7ml, pH 7.0).  

Em seguida, foi transferida para um tubo, e o sedimento foi centrifugado em 1400 x 

g, por 5 min e lavado por agitação e centrifugação sucessiva como se segue: duas 

vezes com tampão de fosfato (ph 7,0; 7 mL), três vezes com 1 % (v/v) de solução 

Triton X-100 com pH 7,0 (7 mL), duas vezes com 1 M de NaCl em tampão de pH 7,0  

(7 mL), duas vezes com água destilada (7 ml), e duas vezes com acetona (5mL). 

Realizado todo esse processo os tubos foram levados ao dessecador com vácuo 

para flocularem, em seguida o material foi seco em estufa a 60 °C.

A  etapa  seguinte  foi  a  maceração  do  material  deixando  20  mg de 

parede celular livre de proteínas, onde foi  colocada num tubo de centrífuga com 

tampa de rosca contendo 0.5 ml de brometo de acetila de 25% (v/v em ácido acético 

glacial)  e  incubada  a  70  °C  durante  30  min.  Posteriormente  a  amostras  foram 

colocadas rapidamente num banho de gelo, e, em seguida, misturada com 0,9 ml de 

NaOH 2M, 0,1 mL de 7.5M de hidroxilamina-HCL. Após foi realizada a centrifugação 

de 4000 rpm em 5 min, para o conteúdo sólido e o líquido sejam separados. Por fim 

foram coletados 0,3 mL do sobrenadante e diluído em 2,7 mL de ácido acético, 

realizado  as  leituras  em  espectrofotométrico  UV  com  densidade  óptica  com 

comprimento  de  onda  de  280  nm,  obtendo  a  absorbância  das  amostras  e 

comparando com a curva padrão, para assim obter o teor de lignina no tegumento e 

legume.

Teste de tetrazólio (conforme descrito anteriormente no item 3.2.4.1 do 

assunto 1) e teste de germinação (conforme item 3.2.4.2 do assunto 1).

4.2.3 Quantificação da Expressão gênica relativa utilizando o método 2-ΔΔct

Foram colhidos os  legumes nos estádios  de desenvolvimento:  R5.2 

(início  do  desenvolvimento  da  semente,  com  peso  menor  de  100  mg),  R5.4 

(sementes com peso de 100 a 200 mg), R6 (enchimento dos grãos, semente com 

peso entre 400 a 500 mg), R7 (ponto de maturidade fisiológica, semente com peso 

de 200 a 300 mg), de acordo com a escala Ritchie et al. (1997) (Figura 4.1). Os 



legumes  foram  destacados  das  sementes  e  macerados  com  almofariz  e  pistilo 

utilizando  nitrogênio  líquido.  Foram  utilizadas  três  repetições  biológicas  cada 

tratamento. Os legumes macerados foram acondicionados em tubos de centrífuga e 

congelados em nitrogênio líquido e armazenados em ultrafreezer  a -80 ºC até a 

realização das análises.

Figura 4.1–Fases de desenvolvimento dos legumes de soja conforme as coletas realizadas para 
análise de expressão gênica. EMBRAPA SOJA, LONDRINA – PR. UTFPR, Campus Pato 
Branco – PR, 2021.

Legumes  fase R7, sementes com peso entre 300 à 200 mg
Legumes  fase R6, sementes com peso entre 400 à 500 mg
Legumes  fase R5.4, sementes com peso entre 100 à 200 mg
Legumes  fase R5.2, sementes com peso < 100 mg
Fonte: MADUREIRA: A., 2021

4.2.3.1 Extração de RNA total

Antes do início da manipulação dos tecidos para a extração do RNA 

todos os materiais e soluções foram tratados com DEPC 0,1% para inibição das 

RNase’s, enzimas que degradam o RNA.

A extração de RNA total foi realizada utilizando-se o reagente Trizol® 

(Invitrogen).  Inicialmente,  100  mg  de  tecido  foliar  foi  pulverizado  com  duas 

microesferas  de  alumínio  em tubo  de  2,0  mL sob  nitrogênio  líquido  e  então  foi 

adicionado 1 mL de Trizol® (Invitrogen). A solução foi homogeneizada em vórtex 



durante 5 min à temperatura ambiente e em seguida centrifugada a 1200 g, por 10 

min, a 4 °C. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e adicionado 200 µL 

de clorofórmio, misturado vigorosamente por 15 s e deixado a temperatura ambiente 

por  5  min,  e  posteriormente  centrifugado  a  12000  g  por  10  minutos,  a  4°C.  O 

sobrenadante  foi  transferido  para  um  novo  tubo  e  adicionado  de  400  µL  de 

clorofórmio, misturando vigorosamente por 15 s e deixado e temperatura ambiente 

por 5 min e centrifugado os tubos a 12000 g por 10 min a 4°C. O sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo ao qual foi adicionado 250 µL de solução salina (0,8M 

citrato de sódio;1,2M NaCl) e 250 µL de isopropanol. Homogeneizou-se novamente 

a solução em vórtex por 5 min à temperatura ambiente e uma nova centrifugação foi 

realizada a 1200 g, por 15 mim, a 4°C.

O sobrenadante foi descartado e 1 mL de etanol 75% adicionado. A 

seguir, centrifugou-se a solução a 12000 g, por 5 min, a 4°C. o sobrenadante foi  

descartado e o pellet seco a vácuo por 3 min. Foram adicionados 100 µL de água 

livre  de  RNAse  (Invitrogen)  para  ressuspender  o  pellet.  Logo  em  seguida, 

adicionaram-se 10 µL de acetato de sódio (3M) e 250 µL de etanol 100%. A solução 

foi  homogeneizada  em vórtex  por  15  s  e  a  seguir  homogeneizada  em agitador 

mecânico por 5 min à temperatura ambiente. As amostras foram então centrifugadas 

à 12000 g,  por  15 min,  a  4°C. Novamente o sobrenadante  foi  descartado,  e  foi 

adicionado 400 µL de etanol 75% e as amostras foram centrifugadas a 12000 g, por 

15 min, a 4 °C. Por fim, o sobrenadante foi removido e o pellet seco a vácuo por 3 

min. Em seguida, 20 µL de água livre de RNAse (Invitrogen) foram adicionados para 

ressuspender o pellet, e o RNA total armazenado em freezer a -80 °C

A quantificação do RNA toral  foi  feita no equipamento Nanove Plus 

medindo-se a absorbância de 260 a 280 nm, os valores encontrados ficaram na 

faixa  de  1.8  a  2.1  o  que  indica  a  extração  de  alta  qualidade  e  ausência  de 

contaminantes.

A integridade do RNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose 

(1,5 %) contendo tampão SB 1 % corado com solução de brometo de etídio.  A 

corrida aconteceu a 90 V durante 30 min.



4.2.3.2 Tratamento com DNAse

O RNA total extraído foi  tratado com DNAse para retida de possível 

DNA genômico utilizando-se o kit DNAse I (Invitrogen). A solução foi composta por 

10 µg/ µl e 1 U DNAse (Invitrogen). A solução permaneceu à temperatura ambiente 

por 7,5 min e então foi adicionado 2,5 mM EDTA e incubou-se a solução à 65°C, por  

5 min. Para verificação da presença de DNA genômico, as amostras de RNA total  

foram amplificadas via PCR convencional com  primers para o gene  β-actina com 

íntron.  As amostras  contendo apenas RNA não devem apresentar  o  produto  de 

amplificação.

4.2.3.3 Síntese de cDNA

Para a síntese dos cDNAs, foram utilizados aproximadamente 200 ng 

de  RNA  tratado  com  DNAse  e  o  kit  Super  Script  III  (Invitrogen)  conforme  as 

recomendações do fabricante.

4.2.3.4 Desenho de primers para a técnica de RT-qPCR

Para  a  escolha  do  primers  envolvidos  na  biossíntese  da  lignina, 

primeiramente foi realizado o levantamento de todas as enzimas presentes na rota 

de biossíntese dos fenilpropanóides da Arabidopsis presente no banco de dados do 

Kegg  Orthology  (KO)  (http://www.genome.ad.jp/kegg/)  (Figura  4.2).  Na  via  de 

biossíntese  as  enzimas  foram classificadas  como  não  envolvidas  na  síntese  de 

lignina (cinza), as enzimas envolvidas na síntese de lignina, mas que atuam também 

em outras  vias  (vermelho).  As  demais  enzimas  presentes  na via  de  biossíntese 

foram classificadas conforme sua atividade na rota, sendo as enzimas que atuam de 

forma direta (verde) ou indireta (amarelo). A atuação indireta refere-se a produção 

de outros compostos além de precursores da lignina. Posteriormente, as enzimas 

destacadas em verde e amarelo, foram avaliadas quanto ao número total de genes 

codificadores destas proteínas em soja e em Arabidopsis segundo o banco de dados 



KEGG (http://www.genome.ad.jp/kegg/). Nesta fase foram descartadas as enzimas 

que ainda não apresentaram genes codificadores anotados.

Figura 4.2-Mapa da via de Biossíntese dos fenilpropanoides em soja. EMBRAPA SOJA, LONDRINA 
– PR. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2021.

Fonte: Banco de dados KEGG pathway (https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map00940)
Cinza: Enzimas não envolvidas na síntese de lignina, Vermelho: enzimas envolvidas na síntese, mas 
atuam em outras vias.  Verde:  Enzimas que atuam de forma direta na via  biossíntese da lignina. 
Amarelo: Enzimas que atuam indireto na via de biossíntese da lignina.

Posteriormente foi realizado uma pesquisa dos genes que no banco de 

dados KEGG em soja, ligada à produção de lignina. Com isso foi possível identificar 

os prováveis genes alvos da rota de biossíntese da lignina. Já para os genes de 

deiscência e de deposição de pectina, as sequências utilizadas foram citados na 

literatura como genes validados (DONG et al., 2014, Zhang et al. 2016 e BISCHOLF 

et al. 2009).

Após  o  levantamento  de  dados  foi  realizada  a  caracterização  dos 

ortólogos, cópias e parálogos dos genes. No programa PersephoneTM  (STEPHEN et 

https://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map00940


al., 1997) foi realizado alinhamento (BLAST) da sequência proteica obtida no banco 

de dados Phytozome v12.1 (GOODSTEIN et al., 2012) dos genes correspondentes 

às enzimas para Arabidopsis, contra o genoma da soja, assim buscando ortológos 

com identidade acima de 70% e presente nas duas versões do genoma da soja 

(Wm82.a2.v1 e Wm82.a4.v1) (APÊNDICE B).

Para  a  verificação  de  cópias  e  parálogos  das  sequências de 

Arabidopsis, foi  utilizado  o  programa  Muscle (MADEIRA,  et  al.,  2019),  onde  foi 

realizado o alinhamento das sequências e através do programa Itol versão 1.0, e a 

construção das árvores filogenéticas para obtenção de resultados mais precisos dos 

genes alvos  (CICCARELLI et al, 2006). Após todas essas análises, foram realizadas 

as análises de motivos e de regiões conservadas para confirmação de quais genes 

eram cópias e também a identificação das famílias par cada gene alvo, através do 

banco  de  dados  Phytozome  v12.1(GOODSTEIN  et  al.,  2012) e  MyHits  (https:  

myhits.sib.swiss) (APÊNDICE B).

Após  identificação  dos  códigos  dos  genes  alvos  e  suas  referidas 

cópias, foi realizada busca dos genes na biblioteca de RNA-Seq de legumes de soja 

BR16 – disponibilizado pela EMBRAPA Soja, para verificação da significância dos 

mesmos e  garantindo assim a  expressão  dos genes no tecido  a  ser  analisado. 

(APÊNDICE B).

 Os primers (Tabela 4.2) foram desenhados com o auxílio do programa 

computacional  Primer3Plus  (UNTERGASSER  et  al.,  2007).  Foram  utilizadas 

sequências  transcritas  depositadas  no  banco  de  dados  Phytozome  v12.1 

(GOODSTEIN et al., 2012). As sequências transcritas foram alinhadas e o par de 

primers desenhado  em  uma  região  comum  nas  sequências e  seus  transcritos 

alternativos. Foram desenhados iniciadores para os genes alvo descritos na tabela 

4.3.  O  gene  β  actina foi  escolhido  como  controle  de  referência  por  apresentar 

expressão constitutiva. Também foi verificado a especificidade dos primers e se eles 

não se anelam entre si (Tabela 4.2).



Tabela 4.2 - Sequências de primers dos genes utilizado para análise de expressão gênica relativa por 
RT-qPCR. EMBRAPA SOJA, LONDRINA – PR. UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 
2021.

Gene Sequência do primes Anotação Phytomine
ALDH - F GAGATTTTGGAATGGAAGC

Coniferyl-aldehyde dehydrogenase
ALDH – R AAGCCAGGGAGAATTGTAA
CSE – F CTGCTGTATGAGAAGGGTTC

Caffeoyl shikimate esterase 
CSE – R CCTCTCATCAATCCACTCTC
COMT – F ACAATGGGAAGGTGATTGT

Caffeate O-methyltransferase
COMT – R ATGTGAACCACACCTTTTGT
F5H – F ACATGGTGGATGAGTTGC

Ferulate-5-hydroxylase
F5H – R GCCTTGATGTTATCCTTAGTG
CCR – F GATGATCCGAAGAATGGTCA

NAD Dependent Epimerase/Dehydratase 
CCR – R CAACCGTTAAGAGCTTCTTT
SCPL – F TTGGAAACTCAAGCATGGAT

Serine carboxypeptidase-like 19
SCPL – R AACTTGGCCATCTGTATGC
CAD – F CTTGAAGCGGAAAGAACAAC

Cinnamyl alcohol dehydrogenase 4-related
CAD – R CTTAGATTGTAGGTGTATGGGG
POD – F CACAAGAACACTGCTTTCTC

Peroxidase 42
POD – R CACAGAACAAAAACCAAGCT
SHAT1-5 – F CATCCAACTGAAGAAGAGCT

NAC Domain-Containing Protein 12
SHAT1-5 – R TTGAGATCAACGTCACGAAT
NST1A – F CATCGATCACTCTCTTGGTT

NAC Domain-Containing Protein 43
NST1A – R AGTACTGAAGAAGCTCCTCT
4 β glucanases – F‐ ‐ CAATCCACTGTTCTTCCTGA

Endo-1,3(4)-Beta-Glucanase
4 β glucanases – R‐ ‐ GTTGGAGGATTTGATGAGGT

PE – F ACCGTCAATTTTACCGAGAA Pectinesterase/pectinesterase inhibidor 34-
relatedPE – R GAGGGTGCAGTTTTGGAA

ALDH:  Coniferyl-aldehyde  dehydrogenase,  CSE:  Caffeoyl  shikimate  esterase  ,  COMT:  Cafeato  o-metiltransferase,  F5H:  
Ferulate-5-hydroxylase,  CCR:  NAD  Dependent  Epimerase/Dehydratase,  SCPL:  Serine  carboxypeptidase-like  19,  CAD:  
Cinnamyl alcohol dehydrogenase, POD: Peroxidase, SHAT1-5: Shattering-5, NST1-A: NAC domain-containing protein 43, PE:  
Pectinesterase.(F) sequência do primers foward, (R) sequência do primers reverse. Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

Para  a  determinação  da  eficiência  dos  primers  (Tabela  4.3) foi 

realizada  diluição  seriada  1:5  a  partir  de  um  bulk  composto  pelos  cDNA  das 

amostras  analisadas.  Com isso  foi  realizada  uma curva  de  dissociação  para  se 

verificar  a  ocorrência  de  formação  de  dímeros  de  primers ou  a  amplificação  de 

produtos inespecíficos, esse procedimento foi  realizado no equipamento  StepOne 

7300. Através da curva de eficiência foi determinado o valor da inclinação da reta 

(slope)  e  a  partir  deste valor  calculou-se a  eficiência  de amplificação na reação 

conforme a fórmula: E= 10(-1/slope) (RASMUSSEN, 2001).



Tabela 4.3 –  Primers utilizados na expressão genica com seus respectivos valores de eficiência e 
tamanho de amplicon em (pb). EMBRAPA SOJA, LONDRINA – PR. UTFPR, Campus 
Pato Branco – PR, 2021.

Gene Tamanho Amplicon (pb) Eficiência

ALDH  80 81

CSE 138 87

COMT 82 99

F5H 106 94

CCR 113 93

SCPL 81 95

CAD 80 92

POD 84 95

SHAT1-5 95 86

NST1A 125 86

4 β glucanases‐ ‐ 150 NA*

PE 89 92

Gm-β – Actina 118 100
ALDH:  Coniferyl-aldehyde  dehydrogenase,  CSE:  Caffeoyl  shikimate  esterase  ,  COMT:  Cafeato  o-metiltransferase,  F5H:  
Ferulate-5-hydroxylase,  CCR:  NAD  Dependent  Epimerase/Dehydratase,  SCPL:  Serine  carboxypeptidase-like  19,  CAD:  
Cinnamyl alcohol dehydrogenase, POD: Peroxidase, SHAT1-5: Shattering-5, NST1-A: NAC domain-containing protein 43, PE:  
Pectinesterase. NA* não amplificado, Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

4.2.4 Quantificação Relativa

O experimento foi  conduzido em equipamento 7900 Real Time PCR 

System  (Applied  Bioystems),  utilizando  o  Kit  SYBR  (Promega),  conforme  as 

instruções do fabricante. Os ciclos de amplificação foram: um período inicial de 50°C 

por dois minutos, seguido de 95°C por 10 min, e 40 Ciclos a 95°C por 15 s e 60°C 

por um min; para dissociação foi 95°C por 15 s, 60°C por 15 s e, por fim, um período 

de 95°C por 15 s.

A determinação dos níveis de expressão dos genes alvo foi realizada 

por  quantificação  relativa  utilizando-se  a  fórmula  2-ΔΔct (LIVAK;  SCHMITTGEN, 

2001). Para cada tratamento, detectou-se o valor de Ct para ambos, genes alvo e 

referência (Gmβ-actina).  Para normalizar a reação, o valor de Ct do gene alvo foi 

subtraído do valor do Ct do gene referência, obtendo-se o valor de Δct. Em seguida, 

o valor de Δct dos tratamentos foi subtraído do valor do Δct. da amostra calibradora 

(Cultivar  BMX  ZEUS),  resultando  no  valor  de  ΔΔCt.  Este  valor  foi  utilizado  na 

fórmula,  X(-ΔΔct  )  onde o X representa o somatório da eficiência do gene alvo e do 



gene referência  (Gmβ-actina) (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). A cultivar BMX ZEUS 

foi utilizada como calibrador para análise da expressão dos genes nas três cultivares 

de  soja  no  estádio  de  desenvolvimento  fenológico  R5.2.  Foram  analisadas  as 

médias de expressão na fase de desenvolvimento do legume R5.2, e posteriormente 

foi  construído  um  mapa  de  calor  no  programa  MeV  4.3 (http://mev.tm4.org), 

utilizando o método de agrupamento UPGMA com os dados da quantificação relativa 

(SAEED et al., 2003).

4.3-Resultados  e  discussões  referentes  ao  assunto  1:  Expressão  de  genes 
envolvidos na via de Biossíntese de lignina e genes Relacionado à deiscência 
durante o desenvolvimento do legume da soja

4.3.1-Resultados das análises de caracterização física das sementes e legumes

As avaliações do teor de água dos legumes e sementes nas diferentes 

fases de desenvolvimento estão apresentadas na Tabela 4.4, é possível observar 

que  as  coletas  foram  realizadas  uniformemente,  garantindo  assim  uma 

homogeneidade entre as amostras.

Tabela 4.4 –Caracterização do teor de água em legumes e sementes das cultivares de soja utilizadas 
no experimento R5.2 (<100 mg), R5.4 (100 à 200 mg), R6 (400 à 500 mg), R7 (200 à 300 
mg) e R8 (100 à 200 mg). UTFPR, Pato Branco, 2021.

Teor de água no legume (%)

Coletas 

Cultivar <100 mg 100 à 200 mg 400 à 500 mg 200 à 300 mg 100 à 200 mg

BRS 511 73,97 70,49 69,18 52,11 15,61 

BRS 388 RR 74,06 71,39 68,42 56,77 14,34 

BRS JIRIPOCA 75,10 73,72 71,51 54,42 14,66 

BMX ZEUS 75,59 74,60 72,81 52,03 15,36 

Teor de água na semente (%)

Coletas 

Cultivar <100 mg 100 à 200 mg 400 à 500 mg 200 à 300 mg 100 à 200 mg

BRS 511 85,72 74,78 60,95 53,41 14,21 

BRS 388 RR 83,04 75,23 60,09 55,51 13,50 



BRS JIRIPOCA 85,25 79,77 64,46 57,10 14,48 

BMX ZEUS 82,18 78,79 63,89 54,27 15,11 

**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao  
nível de 5% de probabilidade. Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

A análise de variância para o caráter teor de lignina no tegumento e 

legume,  mostra  que  houve  diferença  significativa  (P<0,01)  entre  as  cultivares 

(Tabela 4.5).

Tabela 4.5 –Resumo da análise de variância para caracteres de teores de lignina dos legumes e 
tegumentos de quatro cultivares de soja. UTFPR, Pato Branco – PR, 2021.

Quadrado médio

F.V GL Legume Tegumento

Cultivar 3 1,37** 0,74**

Resíduo 12 0,32 0,0076

Média - 13,25 4,23

CV (%) - 1,24 2,05
Ns, não significativo e * e **: significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. GL: graus de liberdade, 
CV (%): coeficiente de variação. F.V: Fonte de variação. Fonte: MADUREIRA. A.,2021 

Foi possível observar que as cultivares BRS 388 RR e BRS Jiripoca, 

apresentam maior teor de lignina no legume e no tegumento, em comparação às 

cultivares BMX ZEUS e BRS 511 (Tabela 4.6). 

Tabela 4.6 –Teor de lignina dos legumes de diferentes cultivares de soja sem simulação de chuva. 
UTFPR, Pato Branco – PR, 2021.

Cultivar
Teor lignina

Legume Tegumento

BRS 388 RR 13,79a 4,81 a

BRS JIRIPOCA 13,74a 4,28 b

BMX ZEUS 12,98 b 4,03 c

BRS 511 12,64b 3,81d
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao  
nível de 5% de probabilidade. Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

Na  tabela  4.7  e  figura  4.3  são  apresentados  os  teores  de  lignina 

durante  o  desenvolvimento  do  legume  da  cultivar  BRS  Jiripoca,  utilizada  como 

referência para acompanhar o acúmulo de lignina. O teor de lignina foi estável nos 

estádio iniciais, ou seja, nas fases de R5.2 até R6, onde ocorre o início da formação 



e  enchimento  das  sementes.  A  partir  do  R7,  fase  em  que  ocorre  o  ponto  de 

maturidade  fisiológica,  o  teor  de  lignina  aumenta  gradativamente,  e  quando  o 

legume se encontra na fase de maturação plena,  R8,  o teor quase duplicou em 

comparação aos estádios iniciais da formação do legume, com valores de lignina 

máximos.  Esses  resultados  também  foram  encontrados  em  trabalhos  sobre 

avaliações  fisiológicas  da  qualidade  de  semente  (TRZECIAK,  2012),  mas 

comparando o desenvolvimento fisiológico das sementes, são escassos trabalhos 

que  apresentam  o  progresso  do  teor  de  lignina  durante  o  desenvolvimento  do 

legume.

Tabela  4.7  –Teor  de  lignina  dos  legumes  de  cultivar  BRS  Jiripoca  em  diferentes  estádios  de 
maturação dos legumes, Pato Branco, 2021.

BRS Jiripoca Mg Lignina. g-¹ parede celular Teor de lignina %

R5.2 92,86 9,29

R5.4 91,34 9,13

R6 93,61 9,36

R7 98,33 9,83

R8 137,40 13,74
Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

Figura  4.3 –Teor  de  lignina  nos  legumes  da  cultivar  BRS  Jiripoca  em  diferentes  estádios  de 
maturação dos legumes. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2021.

Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

O  resumo  da  análise  de  variância  para  os  efeitos  de  cultivares  e 

precipitação pluvial  para as variáveis  relacionadas à qualidade de sementes são 

apresentados  no  APÊNDICE  C.  Houve  diferença  significativa  (p<0.01)  para 

precipitação de chuva, para todos os caracteres analisados, exceto na análise de 



vigor pelo teste de tetrazólio (TZV) e dano por percevejo classe 6-8, (PER 6-8), que 

não foi significativo. Entre as cultivares houve diferença significativa (P<0,01) para 

todos os caracteres, exceto dano mecânico avaliado pelo tetrazólio 1-8 (MC 1-8). A 

interação cultivar x precipitação foi significativa (P<0,01) para todos os caracteres 

exceto TZV, MC 1-8 e PER 6-8.

A  comparação  de  médias  das  cultivares,  em  relação  ao  dano  por 

umidade, determinado pelo teste de tetrazólio, está apresentada na Tabela 4.8. Foi 

possível verificar que a simulação de chuva foi eficiente para distinguir as cultivares. 

Sendo assim, possibilitou-se classificar os genótipos BRS 511 e BMX ZEUS como 

susceptíveis e BRS Jiripoca e BRS 388 RR como tolerantes a deterioração em pré-

colheita.

Em relação aos danos por umidade, classes 1-8, verifica-se que todas 

as cultivares, exceto a cultivar BMX ZEUS, apresentam incidência do dano após a 

precipitação (Tabela  4.8).  Para  os  danos por  umidade,  classes  6-8,  que  afetam 

diretamente a geminação das sementes, constatou-se valor elevado de danos por 

umidade  após  a  precipitação  de  chuva  na  cultivar  BMX  ZEUS,  com  11%,  se 

enquadrando como problema muito sério,  seguido da cultivar  BRS 511 com 6%, 

sendo essa com problema sério, já as cultivares BRS 388RR e BRS Jiripoca não 

apresentaram danos por umidade após a precipitação (Tabela 4.8). Segundo dados 

encontrados na pesquisa de Forti et al (2013), o potencial fisiológico das sementes 

foi  reduzido  devido  ao  dano  por  umidade,  sendo  este  um  dos  fatores  mais 

prejudiciais à qualidade de sementes de soja.

Tabela  4.8–Dano  por  umidade  por  meio  do  teste  de  tetrazólio,  em  quatro  cultivares  de  soja,  
submetidas a precipitações pluviais  simuladas em pré-colheita.  UTFPR, Pato Branco, 
2021.

Cultivar

Dano por Umidade 1-8 (%) Dano por Umidade 6-8 (%)

Precipitações Precipitações

0 mm 150 mm 0 mm 150 mm

BRS 388 RR 49 Bb 68 Ab 1 Aa 0 Ac

BRS JIRIPOCA 68 Ba 88 Aa 3 Aa 1 Ac

BRS 511 31 Bc 48 Ac 2 Ba 6 Ab

BMX ZEUS 68 Aa 59 Ab 1 Ba 11 Aa
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao  
nível  de  5%  de  probabilidade.  Médias  seguidas  pelas  mesmas  letras  maiúsculas  na  HORIZONTAL  não  diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade comparando a simulação de chuva em pré-
colheita. Fonte: MADUREIRA: A., 2021.



Ainda, em relação aos danos por umidade, é possível verificar que as 

cultivares com maior teor de lignina no tegumento apresentaram menor dano por 

umidade, isso devido ao comportamento hidrofóbico da lignina presente o qual atua 

diretamente na permeabilidade do tegumento (ZHAO; DIXON, 2011). Ou seja, as 

cultivares  BRS  388  RR  e  BRS  Jiripoca  apresentaram  maior  teor  de  lignina  no 

tegumento e menor permeabilidade no tegumento.

Neste contexto encontrou-se resultados no trabalho de Abati  (2018), 

sobre danos por umidade, que corrobora com os resultados aqui encontrados, onde 

as cultivares com maior teor de lignina no tegumento apresentaram menor dano por 

umidade.

Para o teste de vigor e viabilidade, houve interação significativa entre 

os fatores cultivar e precipitação (APÊNDICE C). A partir desse resultado, verificou-

se que houve decréscimo no vigor da cultivar BMX ZEUS após a precipitação e na 

cultivar BRS 511 não houve diferença significativa,  e consequentemente também 

declínio no valor de viabilidade de ambas as cultivares (Tabela 4.9). Por outro lado, 

as  demais  cultivares  não  apresentaram  declínio  significativo  no  vigor.  Para  a 

viabilidade das sementes, houve decréscimo significativo com a precipitação para as 

cultivares BRS 388 RR e BRS Jiripoca. 

Tabela  4.9–Vigor  e  viabilidades  determinadas  pelo  teste  de  tetrazólio,  em  sementes  de  quatro 
cultivares  de  soja,  submetidas  a  precipitações  pluviais  simuladas  em  pré-colheita. 
UTFPR, Pato Branco, 2021.

Cultivar

Vigor (%) Viabilidade (%)

Precipitações Precipitações

0 mm 150 mm 0 mm 150 mm

BRS 388 RR 91 Bbc 98 Aa 97 Aa 99 Aa

BRS JIRIPOCA 93 Bb 97 Aa 97 Aa 99 Aa

BRS 511 89 Ac 90 Ab 96 Aa 92 Bb

BMX ZEUS 98 Aa 81 Bc 99 Aa 87 Bc
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao  
nível  de  5%  de  probabilidade.  Médias  seguidas  pelas  mesmas  letras  maiúsculas  na  HORIZONTAL  não  diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade comparando a simulação de chuva em pré-
colheita. Fonte: MADUREIRA: A., 2021.

Para  o  dano  mecânico,  não  houve  diferença  após  a  precipitação 

(Tabela 4.10). Em relação aos danos por percevejo, classes 1-8 houve incidência 

danos nas quatro cultivares após a precipitação. Já para os danos por percevejo, 



classe  6-8,  não  houve  interação  entre  os  fatores  analisados.  Em  relação  a 

comparação  de  média  do  caráter  germinação,  as  cultivares  com menor  teor  de 

lignina obtiveram decréscimo na percentagem de germinação (Tabela 4.10).

Tabela 4.10–Dano mecânico classe 1-8 pelo teste de tetrazólio,  dano por percevejo classe 1-8 e 
classe 6-8 pelo teste de tetrazólio de sementes de quatro cultivares de soja, submetidas 
a precipitações pluviais simuladas em pré-colheita. UTFPR, Pato Branco, 2021.

Cultivar

D. Mecânico 1-8 (%)
D. Percevejo 1-8 

(%)
D. Percevejo 6-8 

(%)
Geminação

Precipitações Precipitações Precipitações Precipitações

0mm 150mm 0mm 150mm 0mm 150mm 0mm 150mm

BRS 388 RR 2 Aa 0 Ba 23 Aa 3 Bd 2 Aa 1 Aa 94 Bab 97 Aa

BRS JIRIPOCA 2 Aa 0 Ba 4 Ab 3 Ad 0 Aa 0 Aa 98 Aa 98 Aa

BRS 511 1 Aa 0 Aa 30 Aa 12 Bb 2 Aa 2 Aa 93 Ab 85 Bb

BMX ZEUS 2 Aa 0 Ba 2 Bb 10 Ac 0 Aa 2 Aa 95 Aab 82 Bb
**Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas VERTICAL não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao  
nível  de  5%  de  probabilidade.  Médias  seguidas  pelas  mesmas  letras  maiúsculas  na  HORIZONTAL  não  diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade comparando a simulação de chuva em pré-
colheita. Fonte: MADUREIRA: A., 2021

4.3.2-Resultados análise da expressão relativa

Os  resultados  da  análise  da  expressão  gênica  serão  apresentados 

para estádio de desenvolvimento dos legumes R5.2. Nos demais estádios, não foi 

possível  extrair  RNA de qualidade.  Na fase de desenvolvimento R7 pelo fato do 

legume estar  entrando  em processo  de  senescência,  nas  demais  fases  não  foi 

possível mensurar os resultados em todas as repetições.

A  escolha  da  cultivar  BMX  ZEUS  como  calibradora  na  análise  de 

expressão relativa, se deu pelo fato desta cultivar apresentar um problema muito 

sério com dano por umidade e consequentemente perda de vigor de suas sementes 

e redução no potencial germinativo, e que podem culminar com a inviabilização das 

sementes.

Os dados de expressão gênica relativa mostraram que houve diferença 

nos níveis dos onze genes analisados no RT-qPCR. Na tabela 4.11 e figura 4.4, é 

possível  observar  a  formação  de  dois  grupos  entre  as  cultivares,  sendo 

consequentemente as duas cultivares com maior teor de lignina e sem problema de 

dano por umidade (BRS 388RR e BRS Jiripoca). No outro grupo as cultivares com 



menor teor de lignina e problemas sérios de deterioração por umidade, as cultivares 

BMX ZEUS e BRS 511. Segundo relatos de Baldoni et al. (2013) em seu trabalho 

sobre expressão genica na via de biossíntese de lignina durante o desenvolvimento 

de sementes de soja,  foi  verificado que a ativação dos genes envolvidos na via 

biossintética da lignina ocorreu no início do desenvolvimento da semente de soja. 

Assim,  corroborando com resultados encontrados  no presente  estudo,  aonde foi 

possível identificar a ativação dos genes chaves na fase de desenvolvimento R5.2.

Foi possível verificar que nas duas cultivares com maior teor de lignina 

e sem problema de dano por umidade, o gene de resistência a deiscência SHAT1-5 

apresentou níveis elevados em comparação a cultivar BMX ZEUS. Além disso, este 

gene apresentou baixo acúmulo de transcritos na cultivar BRS 511, que apresenta 

menor teor de lignina e problema severo de dano por umidade. Em relação aos 

transcritos do gene PE, a cultivar BRS 388 RR apresentou maior expressão relativa 

que a cultivar BMX ZEUS e o nível de expressão nas cultivares BRS Jiripoca e BRS 

511 foram baixos.

A cultivar BRS 388RR, que apresentou destaque em relação ao teor de 

lignina e nos caracteres de qualidade de sementes, apresentou maior expressão do 

gene de resistência a deiscência  SHAT1-5, 14,24 vezes mais que a cultivar BMX 

ZEUS. Corroborando com esse resultado encontrado de maior expressão do gene 

SHAT1-5 na cultivar com maior teor de lignina em relação a cultivar com menor teor 

de  lignina,  foi  encontrado  o  trabalho  de  Dong  e  colaboradores  (2014),  que 

analisaram  as  alterações  deste  gene  entre  cultivares  modernas  e  cultivares 

selvagens,  e  identificaram que  esse  gene  ativa  a  biossíntese  da  parede  celular 

secundária e promoveu o espessamento de 15 vezes da parede celular do legume 

da soja  (DONG et al., 2014). Assim podemos dizer que exite a possibilidade de que 

em cultivares  com altos teores de lignina há maior  espessamento da parede do 

legume e proporcionando maior proteção a semente.

É  interessante  notar  o  comportamento  distinto  do  gene  NST1A,  o 

mesmo tem função semelhante ao SHAT1-A, na regulação da transcrição de genes 

envolvidos na síntese de parede celular secundária, mas a expressão não foi igual à 

observada  aos  transcritos  de  SHAT1-5.  Assim  como  encontrado  por  Dong  e 

colaboradores, (2014), que sugerem que esse gene pode estar envolvido em uma 



via  semelhante  de  biossíntese  da  parede  celular,  mas  emprega  um mecanismo 

distinto ao gene SHAT1 A.

Em outro estudo de Dong et al., (2013) verificaram que o gene NST1A 

está  presente  em  níveis  maiores  em  cultivares  selvagens  em  comparação  a 

cultivares  modernas,  sugerindo que esse  gene acabou  mudando o  processo  de 

regulação durante o processo de domesticação. Resultados semelhantes também 

foram encontrados em trabalhos em comparação da domesticação da cultura do 

arroz (Oryza sativa) (LIN et al. 2012). Assim presume-se aprofundar o conhecimento 

sobre esses genes associados com a resistência, corroborando com Zhang et al.,  

(2020), que também sugerem o aprofundamento nos estudos dos genes SHAT1 A, 

NST1 A e  Pdh1,  através de estudos de funcionalidade desses três genes, sendo 

primordiais para a determinação da deiscência do legume durante a domesticação 

da soja (ZHANG et al., 2020). 

Verifica-se na tabela 4.11 e figura 4.4 a expressão relativa dos genes 

envolvidos na via de biossíntese da lignina, sendo os genes que atuam de forma 

indiretamente  mais  expressos  em  relação  a  cultivar  calibradora  (BMX  ZEUS) 

destacando os genes  COMT, CSE, CCR, F5H e  CAD com 13,20x 9,58x, 7,48x e 

5,91x e 3,78 vezes, já os genes que atuam de forma direta na biossíntese de lignina, 

SCPL e POD se encontram com 5,83x e 13,20x mais expressos em comparação a 

cultivar BMX ZEUS.

Diante disso verifica-se na mesma tabela 4.11 que o gene  F5H  esta 

expresso  5,91  vezes  a  mais  na  cultivar  BRS 388RR em comparação  a  cultivar 

calibradora.  A  cultivar  BRS  388RR  foi  a  cultivar  que  destacou-se  com  maior 

resistência a deterioração. Este gene se expressou em menor quantidade nas outras 

duas cultivares sendo 1,82x na cultivar BRS Jiripoca e 1,74x na cultivar BRS 511. 

Na literatura encontramos resultados promissores de superexpressão do gene F5H 

em planta modelo  Alamo (Populus nigra)  aonde ocasionou o aumento do teor de 

lignina  na  unidade  S  (Siringila),  com  aumento  de  até  65%  em  comparação  a 

selvagem, (STEWART et al., 2009). Por outro lado, em mutantes de Arabidopsis com 

deficiência de  F5H tem pouca ou nenhuma lignina na unidade S (MEYER et al., 

1998; MARITA et al., 1999).

Em relação ao gene COMT, destaca-se que o mesmo foi expresso em 



maior quantidade nas duas cultivares utilizada como resistente (BRS 388RR e BRS 

Jiripoca) sendo que o mesmo se expressou 13,20 vezes a mais na cultivar BRS 

388RR e 3,07 vezes na cultivar BRS Jiripoca em relação a cultivar calibradora, a 

cultivar BRS 511, expressou somente 0,58 vezes. Resultados esse igualmente foi 

encontrado  diferenciação  na  expressão  do  gene  COMT,  identificado  através  da 

mutação  em  tabaco  (Nicotiana  tabacum)  (ATANASSOVA,  et  al.,  1995).  Foi 

identificado que quando o mesmo foi  superexpresso obteve aumento no teor  de 

lignina e quando foi feito o silenciamento obteve uma diminuição acentuada no teor 

de lignina.

 Já para o gene  CCR verificamos na tabela 4.11 que houve a maior 

expressão  na  cultivar  BRS 388RR,  com 7,48  vezes  a  mais  comparando  com a 

cultivar calibradora. Seguida pela expressão de 1,76 vezes na cultivar BRS Jiripoca 

e posteriormente a cultivar BRS 511 com expressão de 0,74 vezes. Diante disso, 

resultados  encontrado  na  literatura  demostra  no  estudo  desenvolvido  por  De 

Meester et al (2018) a perda de função do gene  CCR em plantas modificadas de 

Arabidopsis  resultou em grande redução nas unidades guaiacila (G) e siringila (S), 

com um aumento significativo na unidade p-Hidrixifenia (H). Este mesmo trabalho 

demostra que ele é um gene chave que afeta as propriedades físicas da parede 

celular secundária como rigidez e força.

Referente ao gene  CAD  verifica-se na tabela 4.11 que o mesmo foi 

expresso  3,78  vezes  a  mais  na  cultivar  BRS  388RR,  seguida  da  cultivar  BRS 

Jiripoca com 1,59 vezes mais expressa e por último a cultivar BRS 511 com 1,44 

vezes mais expressa em relação a cultivar calibradora (BMX ZEUS).

Segundo Abreu et al., (2003) a enzima CAD regula a composição da 

lignina G: S e é detectada em uma ampla variedade de plantas, cujo polimorfismo 

sugere que esta enzima apresenta especificidade diferenciada na composição da 

lignina de Gimnospermas e Angiospermas. Trabalhos realizados em Arabidopsis foi 

identificado expressão do gene  CAD4 elevada no desenvolvimento e formação da 

parede vascular lignificada principalmente dos tricomas. (YOUN B. et al., 2006).

Já  para  a  expressão  do  gene  CSE  verifica-se  maior  resultado  na 

cultivar BRS 388RR com 9,58 vezes a mais, seguida da cultivar BRS Jiripoca com 

1,60x  e  posteriormente  a  cultivar  BRS  511  com  0,35  vezes  em  comparação  a 



cultivar calibradora. Sendo assim, conforme pesquisa de Vanhome et al., (2013) os 

mutantes de Arabidopsis com menos expressão do CSE tem menor teor de lignina 

em comparação a plantas do tipo selvagem.

Em relação aos genes que atuam de forma direta como a  POD foi 

encontrado resultados promissores no trabalho de Ostergaard et al.  (1998), onde 

têm  sido  atribuídas  uma  ampla  variedade  funcional  para  esse  gene,  sendo 

relacionado  ao  desenvolvimento,  defesa,  lignificação  e  sinalização  hormonal.  E 

verifica-se que o mesmo foi expresso 11,07 vezes a mais na cultivar BRS 388RR, 

seguida da cultivar BRS Jiripoca com 2,27 vezes mais expressa e posteriormente a 

cultivar BRS 511, 0,99 vezes em comparação com a cultivar calibradora, sendo que 

as cultivares que foram mais expressas também não apresentaram danos causados 

por  percevejos.  Em  um  estudo  desenvolvido  por  Fraser  et  al.,  (2005)  foi  

demonstrado que o gene SCPL está relacionado a resistência a ataques de insetos 

em  tomate  selagem  (Solamum  pennellii),  corroborando  com  pesquisas  em  que 

várias  proteínas  SCPL  demonstraram  catalisar  a  produção  de  metabólitos 

secundários de plantas envolvidos na defesa de herbivoria e proteção UV (WAJANT 

et al., 1994; LEHFELDT et al., 2000; LI STEFFENS, 2000). 

Com relação à expressão relativa na cultivar BRS 511 (problema sério 

por  dano  de  umidade)  foi  observada  expressão  similar  a  cultivar  BMX  ZEUS 

(problema muito sério de dano por umidade) em todos os genes analisados 

A cultivar BRS Jiripoca, que apresenta altos teores de lignina e também 

qualidade de sementes satisfatória, apresentou níveis de expressão mais próximos a 

cultivar  BMX  ZEUS.  O  qual  pode  estar  relacionada  aos  teores  de  lignina  no 

tegumento, pois as duas apresentam esta característica. Dentre os genes estudados 

nesta cultivar os genes que mais se expressaram foram COMT (3,07) e PE (2,27).

De maneira geral foi observada maior expressão dos genes envolvidos 

na via biossintética da lignina, gene de resistência a deiscência (SHAT1-5) e PE na 

cultivar BRS 388RR.



Tabela 4.11-Resultado da expressão relativa dos 11 genes utilizados no RT-qPCR em legumes de 
quatro  cultivares de soja  no estádio  R5.2 de desenvolvimento.  UTFPR, Pato Branco, 
2021

Gene BMX ZEUS BRS 511 BRS Jiripoca BRS 388 RR

F5H 1 1,74 1,82 5,91

CAD 1 1,44 1,59 3,78

POD 1 0,99 2,27 11,07

SCPL 1 0,52 1,46 5,83

ALDH 1 0,46 1,47 1,85

COMT 1 0,58 3,07 13,20

CCR 1 0,74 1,76 7,48

CSE 1 0,35 1,60 9,58

NST1-A 1 0,48 1,64 0,002

SHAT1-5 1 0,28 1,60 14,24

PECTINESTERASE 1 0,70 0,72 7,65
ALDH:  Coniferyl-aldehyde  dehydrogenase,  CSE:  Caffeoyl  shikimate  esterase  ,  COMT:  Cafeato  o-metiltransferase,  F5H:  
Ferulate-5-hydroxylase,  CCR:  NAD  Dependent  Epimerase/Dehydratase,  SCPL:  Serine  carboxypeptidase-like  19,  CAD:  
Cinnamyl alcohol dehydrogenase, POD: Peroxidase, SHAT1-5: Shattering-5, NST1-A: NAC domain-containing protein 43, PE:  
Pectinesterase. Fonte: MADUREIRA: A., 2021

Figura 4.4–Mapa de calor da expressão relativa na fase de desenvolvimento do legume R5.2, tendo a 
cultivar  BMX ZEUS como calibradora.  EMBRAPA SOJA,  LONDRINA  –  PR.  UTFPR, 
Campus Pato Branco – PR, 2021.

Fonte: MADUREIRA: A., 2021.



4.4  Conclusões  sobre  o  assunto  2:  Expressão  de  genes  envolvidos  na  via  de 
Biossíntese  de  lignina  e  genes  Relacionado  à  deiscência  durante  o 
desenvolvimento do legume da soja.

As  cultivares  BRS  Jiripoca  e  BRS  388RR,  pode  ser  consideradas 

resistentes, e as cultivares BRS 511 e BMX ZEUS susceptíveis a deterioração por 

umidade na semente. 

As cultivares com maior teor de lignina no legume, BRS 388RR e BRS 

Jiripoca, apresentaram maior expressão relativa dos genes envolvidos diretamente 

(POD e  SCPL) e indiretamente (ALDH,  CAD, CCR, COMT, CSE, F5H) na via de 

biossíntese da lignina; e também, do gene SHAT1-5 que promove o espessamento 

da parede celular do legume da soja. Por outro lado, o gene PE apresentou maior 

expressão relativa apenas na cultivar BRS 388RR.



5 CONCLUSÕES

No primeiro assunto conclui-se que as cultivares BRS 388RR e BRS 

Jiripoca são as mais tolerantes à deterioração por umidade em pré-colheita, e as 

cultivares BRS 511 e BMX ZEUS são as cultivares mais susceptíveis a deterioração 

por umidade e consequentemente maior problema de germinação de sementes.

Os resultados demostraram que as cultivares com menor problema de 

deterioração por umidade em pré-colheita foram as cultivares com maior teor de 

lignina, alto vigor e viabilidade e alto teor germinativo.

No segundo assunto, sobre a expressão gênica relativa, as cultivares 

com maior  teor  de lignina apresentaram maior  expressão relativa  em relação às 

cultivares com menor teor de lignina.

Os genes da via biossintética da lignina e os genes de resistência a 

deiscência foram mais expressos na cultivar BRS 388RR em comparação as outras 

cultivares analisadas.

Os resultados sugerem que os genes relacionados com a deiscência 

do legume e da via de biossintética da lignina podem ser potencialmente aplicados 

ao melhoramento genético utilizando as técnicas inovadoras de melhoramento de 

precisão para melhorar a qualidade de sementes e produtividade da soja devido ao 

seu efeito direto na resistência a deterioração por umidade e abertura prematura de 

legumes.
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ANEXOS



APÊNDICE A: Deiscência de 17 cultivares de soja, em estádio de desenvolvimento 
fenológico R8 experimento.  EMBRAPA SOJA,  LONDRINA – PR. 
UTFPR, Campus Pato Branco – PR, 2021.

















FONTE: MADUREIRA: A., 2021



APÊNDICE B: Identificação dos genes alvo,  os códigos dos genes ortólogos em 
Arabidopsis, os códigos dos genes em Glycine max e sua cópia e a 
identificação da presença de transcritos  alternativos  no banco de 
dados Phytozome. A contagem RNA-seq refere-se identificação do 
transcrito em legumes, na biblioteca de RNA-seq da Embrapa Soja. 
UTFPR, Pato Branco, 2021.

Gene Alvo
Arabidopsis Glycine max Contagem RNA-Seq

ID gene ID gene LC2 LC5 LC6 LC9

ALHD AT3G24503 Glyma.07G087500 188 113 168 187

CSE AT1G52760 Glyma.13G101400 1053 820 933 983

COMT AT5G54160 Glyma.06G137100 1458 1130 925 1069

F5H AT4G36220 Glyma.11G074100 1176 1062 370 595

CCR AT1G15950 Glyma.07G023700 145 88 91 79

SCPL AT5G09640 Glyma.15G090300 386 224 342 319

CAD AT3G19450 Glyma.10G262400 1077 878 940 1079

POD AT421960 Glyma.07G260300 2372 2136 2061 2208

SHAT1-5 - Glyma.16G019400 523 397 497 563

NST1A - Glyma.07G050600 883 626 846 936

PE AT553370 Glyma.06G128500 962 678 1070 1023

Gene Alvo Cópias
Contagem RNA-Seq Transcrito 

alternativo
Família

LC2 LC5 LC6 LC9

ALHD Glyma.09G189300 109 77 81 100 SIM/NA PF00171

CSE NA NA PF12695

COMT Glyma.06G137200 166 141 94 190 NA PF00891/PF08100

F5H Glyma.01G169200 45 69 17 46 NA PF00067

CCR Glyma.08G218100 107 115 124 141 NA/SIM PF01370

SCPL NA SIM PF00450

CAD Glyma.20G128600 1262 898 1030 1168 NA PF08240

POD Glyma.17G013600 1938 1723 1799 1922 SIM/NA PF00141

SHAT1-5 NA NA PF02365

NST1A NA NA PF02365

PE Glyma.04G236200 1006 647 1344 1139 NA PF04043/PF01095
Na: não apresenta, LC; localização contagem, ALDH: Coniferyl-aldehyde dehydrogenase, CSE: Caffeoyl shikimate esterase , 
COMT:  Cafeato  o-metiltransferase,  F5H:  Ferulate-5-hydroxylase,  CCR:  NAD  Dependent  Epimerase/Dehydratase,  SCPL: 
Serine carboxypeptidase-like 19, CAD: Cinnamyl alcohol dehydrogenase, POD: Peroxidase, SHAT1-5: Shattering-5, NST1-A: 
NAC domain-containing protein 43, PE: Pectinesterase. Fonte: MADUREIRA, A. 2021.



APÊNDICE C –Resumo da análise de variância para caracteres de qualidade de 
sementes de quatro cultivares de soja submetidas a precipitações 
pluviais simuladas em pré-colheita. UTFPR, Pato Branco, 2021

Quadrado médio

F.V GL TZ V TZ VIA UM 1-8 UM 6-8

Cultivar 3 58.82** 42.38** 1569.88** 35.16**

Precipitação 1 7.04ns 66.66** 912.66** 60.16**

Cult*Prec. 3 192.37** 66.0** 304.11** 49.61**

Resíduo 14 2.69 2.49 19.07 1.37

Média -´ 92.12 95.75 59.83 3.08

CV (%) - 1.78 1.64 7.29 38.03

F.V GL GER MC 1-8 PER 1-8 PER 6-8

Cultivar 3 132.72** 0.61ns 373.66** 4.10*

Precipitação 1 112.66** 20.17** 368.16** 0.16ns

Cult*Prec. 3 77.67** 0.61ns 368.16** 1.61ns

Resíduo 14 3.35 0.78 14.88 1.17

Média - 92.75 0.91 11 1.16

CV (%) - 1.97 96.33 35.06 92.81
Ns, não significativo e * e **: significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. GL: graus de liberdade; 
QM: quadrado médio: TZ V: vigor pelo teste de tetrazólio;  TZ VIA: viabilidade pelo teste de tetrazólio;  UM 1-8: dano por 
umidade classe tetrazólio 1-8 e UM 6-8: dano por umidade classe tetrazólio 6-8. GER: Germinação; pelo teste de germinação  
MC 1-8: dano mecânico classe tetrazólio 1-8 e PER 1-8: Dano por Percevejo classe tetrazólio. Fonte: MADUREIRA,A.


