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RESUMO 
Na agricultura é importante utilizar sementes de alto vigor. A etapa inicial do cultivo é 
fundamental para obtenção de um estande homogêneo e a salinidade é um fator que 
prejudica a fase inicial de desenvolvimento. Objetivou-se avaliar o efeito do etileno 
em sementes de milho submetidas a estresse salino. As sementes foram submersas 
por uma hora em soluções de Ethrel® nas concentrações de zero, 10-6, 10-5, 2x10-5, 
10-4, 10-3 mol.dm-3 e semeadas em rolo de papel sob ausência e presença de 
estresse salino (potencial osmótico de -0,6 MPa). A salinidade prejudicou o vigor de 
sementes, porém não houve decréscimo no percentual de germinação. O etileno 
causou redução do comprimento de parte aérea das plântulas de milho. O etileno 
acelerou a germinação das sementes. Conclui-se que o KCl afeta negativamente o 
desempenho e vigor das sementes de milho. O etileno não é eficiente para reverter 
os efeitos negativos do estresse salino. 
PALAVRAS-CHAVE : Zea mays L., cloreto de potássio, potencial osmótico, vigor 

DOES ETHYLENE REVERT THE DELETERIOUS EFFECTS OF SAL T STRESS IN 
CORN SEED ?  

 
ABSTRACT 

On agriculture it is important to utilize high vigor seeds. The initial stage of cultivation 
is critical to obtain a homogeneous stand, and the salinity is a factor that hampers the 
early stage of development. The objective was to evaluate the effect of ethylene in 
corn seeds submitted to salt stress. The seeds were submerged for an hour in 
Ethrel® solutions in concentrations of zero, 10-6, 10-5, 2x10-5, 10-4, 10-3 mol.dm-3 and 
seeded in paper roll in the absence and presence salt stress (osmotic potential of -
0.6 MPa). Salinity damaged seed vigor, but there was no decrease in the percentage 
of germination. Ethylene it reduced the shoot length of corn seedlings. Ethylene was 
able to seed germination. We conclude that the KCl adversely affect the performance 
and vigor of corn seeds. Ethylene was not enough to reverse the negative effects of 
salt stress. 
KEYWORDS:  Zea mays L., potassium chloride, osmotic potential, vigor 
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INTRODUÇÃO 
No solo, as sementes permanecem sob condições de múltiplos estresses, 

destacando-se o estresse salino, que limita a germinação, o desenvolvimento da 
plântula e suas chances de sobrevivência. A capacidade germinativa é um dos 
métodos mais recomendados e utilizados para a análise da tolerância das plantas 
aos estresses (YOKOY et al., 2002; LARCHER, 2006; CARVALHO & KAZAMA, 
2011; LOPES et al., 2014). Há um aumento da concentração de sais no solo, o que é 
indesejável, devido ao seu acúmulo, que pode atingir níveis tóxicos para as plantas, 
e nas regiões áridas e semi-áridas, onde ocorre o maior acúmulo, eles tornam-se 
fator limitante na produção agrícola. A estimativa é de que mais de 800 milhões de 
hectares, correspondente a 6% da área composta por solo da Terra sejam afetados 
negativamente por sais (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS, 2015). 

Sob condições de estresse, o etileno, hormônio vegetal na forma gasosa, 
pode estimular a germinação de sementes em condições de estresse 
(NASCIMENTO, 2000). Na promoção da germinação, o etileno atua no 
enfraquecimento e ruptura do endosperma das sementes, inibindo a ação do ABA 
(LINKIES et al., 2009). Algumas espécies têm a emergência de plântulas favorecida 
pelo tratamento das sementes com etileno (CARREGA et al., 2011). Em certas 
concentrações são capazes de reverter os efeitos negativos decorrentes do estresse 
hídrico em feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) (SOUZA et al., 2014).  

Desta forma, objetivou-se avaliar o comportamento de sementes de milho 
submetidas a estresse salino induzido por KCl no potencial osmótico de -0,6 MPa 
tratadas com diferentes concentrações de etileno. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

arranjo fatorial 2x6 (potencial osmótico x concentração de etileno), com quatro 
repetições de 25 sementes de milho (Variedade AL Bandeirantes) por parcela. As 
sementes foram previamente desinfetadas superficialmente com solução de 
hipoclorito de sódio a 2% e em álcool a 70%. As sementes ficaram submersas por 
uma hora em soluções de Ethrel® nas concentrações de 10-6; 10-5; 2x10-5; 10-4 e 10-3 
mol.dm-3; e água destilada, como controle. A semeadura foi feita em rolos de papel 
germitest embebidos em soluções de KCl com potencial osmótico de -0,6 MPa, e 
água destilada, como controle, que foram mantidos em BOD à temperatura de 25 °C 
e fotoperiodo 8-16 h (BRASIL, 2009).  

As contagens de germinação foram realizadas diariamente, até o sétimo dia 
após a semeadura e foram avaliados: o índice de velocidade de germinação (IVG) 
de acordo com MAGUIRE (1962); porcentagem de plântulas normais ao quarto dia 
após a semeadura e ao sétimo dia após a semeadura, considerando como plântulas 
normais as que formaram parte aérea e raiz; comprimento de raiz e da parte aérea, 
expresso em centímetros por plântula, em que foram medidas 10 plântulas de cada 
repetição. Posteriormente, as plântulas foram separadas em parte aérea e a raiz e 
colocadas em sacolas de papel tipo kraft, secas em estufa à 72 °C por 72 horas  
para a quantificação da biomassa seca, feita em balança analítica (0,0001 g). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A salinidade prejudicou o desempenho das sementes de milho, reduzindo o 

vigor (Tabela 1). Mas, assim como Conus et al. (2009), ao avaliarem o efeito do 
estresse salino induzido por diferentes sais e potenciais osmóticos na germinação e 
vigor de plântulas de milho, não houve redução do percentual de germinação. 
Entretanto o decréscimo do potencial osmótico prejudicou o vigor das plântulas, 
diminuindo o desenvolvimento da parte aérea e da raiz primária. Resultado similar 
em relação a esta redução no vigor foi observado em Apuleia leiocarpa (Vogel) 
J.F.Macbr. (SPADETO et al., 2012). A cultura do milho é moderadamente tolerante à 
salinidade, porém o aumento da concentração de sais na solução pode causar 
reduções no crescimento de plântulas, na área foliar e na massa seca de plântulas 
(CONUS et al., 2009). 

TABELA  1.  ANOVA com valores de F calculado para os efeitos da salinidade (KCl) 
e do etileno sobre o Primeira contagem de plântulas normais (PNP) 
(%); Contagem final de plântulas normais (PNF) (%); massa seca da 
raiz (MSR) (g.plântulas-1); massa seca da parte aérea (MSPA) 
(g.plântulas-1); comprimento de raiz (CR) (cm.plântula-1); comprimento 
de parte aérea (CPA) (cm.plântula-1); e, índice de velocidade de 
germinação (IVG) de plântulas de milho  

Fonte de variação GL PNP PNF MSR MSPA CR CPA IVG 
KCl 1 0,037* 0,322ns 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 
Etileno 5 0,081# 0,049* 0,472ns 0,009** 0,388ns 0,003** 0,023* 
KCl*Etileno 5 0,569ns 0,599ns 0,204ns 0,242ns 0,752ns 0,214ns 0,002** 
Resíduo 36        
** Significativo (p≤0,01), * Significativo (p≤0,05), # Significativo (p≤0,10) e ns Não significativo 
(p>0,05) pelo teste F.  

Não se constatou diferença entre os resultados ao analisar a contagem de 
plântulas normais sete dias após a semeadura (PNF) (Tabela 2), ou seja, mesmo 
ocasionando prejuízo ao vigor das plântulas, não houve redução na contagem final 
de germinação e diminuição no estande em decorrência do estresse salino. As 
plantas apresentam adaptações para tentar superar os prejuízos ocasionados pelo 
estresse salino, sendo de três tipos: tolerância ao estresse osmótico, exclusão de 
Na+ ou Cl- e a tolerância do tecido acumulado de Na+ ou Cl- (MUNNS & TESTER, 
2008; DUTRA et al., 2011; ALMEIDA et al., 2014). Segundo ZÖRB et al. (2004), a 
resistência do milho a salinidade depende de fatores multigênicos e não há apenas 
um mecanismo específico de adaptação ao estresse salino.   

Com relação ao vigor das sementes, o crescimento da raiz primária foi 
prejudicado com o decréscimo do potencial osmótico como constatado nas 
medições de massa e comprimento (MSR e CR), um fator que pode ser atribuído a 
esse decréscimo no comprimento radicular é a salinidade, que determina efeitos 
osmóticos, tóxicos e nutricionais (MUNNS & TESTER, 2008). Tal comportamento de 
vigor de sementes sob estresse salino foi descrito em diversas espécies na literatura 
como Cedrela odorata L. (FERREIRA et al., 2013), Citrullus lanatus L. (RIBEIRO et 
al., 2012) e Artemisia annua L. (VIRUDES & SANTOS, 2014). Esse comportamento 
é atribuído ao estresse oxidativo induzido por altas temperaturas, estresse salino ou 
estresse hídrico, que provocam desnaturação das proteínas estruturais e funcionais, 
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afetando negativamente o crescimento e a produtividade das plantas (TAIZ & 
ZEIGER, 2013). 

TABELA 2.  Primeira contagem de plântulas normais (PNP) (%); Contagem final de 
plântulas normais (PNF) (%); Massa seca da raiz (MSR) (g.plântulas-1); 
Massa seca da parte aérea (MSPA) (g.plântulas-1); Comprimento de 
raiz (CR) (cm.plântula-1); Comprimento de parte aérea (CPA) 
(cm.plântula-1) de milho sob estresse salino induzido por KCl 

Potencial osmótico  PNP PNF MSR MSPA CR CPA 
0 MPa 94 a 94 a 0,026 a 0,018 a 8,814 a 4,680 a 
-0,6 MPa 91 b 93 a  0,021 b 0,010 b 7,432 b 2,353 b 
1 Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey, p≤0,05  

Não houve interação entre os fatores para as variáveis  contagem de 
plântulas normais aos 7 dias e a massa de matéria seca da parte aérea. Desta 
forma, os gráficos expressam o comportamento médio destas variáveis em relação 
as concentrações crescentes de etileno.  Os comportamentos destas variáveis foram 
quadráticos, as equações foram significativas mesmo com R2 baixos (Figuras 1 e 2). 
O etileno reduz a contagem de plântulas normais aos 7 dias e a massa de matéria 
seca da parte aérea, porém as menores concentrações de etileno reduzem e a maior 
concentração de etileno recupera, em parte, estas variáveis. 

 

FIGURA 1. Porcentual de plântulas normais sete dias após a 
semeadura (PNF) de sementes de milho em 
diferentes concentrações de etileno (mol.dm-³) 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
1010 

 

FIGURA 2. Massa de matéria seca da parte aérea (MSPA) 
(g.plântula-1) de plântulas de milho em diferentes 
concentrações de etileno (mol.dm-3). 

Na variável comprimento de parte aérea observou-se diferença significativa 
entre as concentrações de etileno. Ajustou-se um modelo de regressão quadrático 
(Figura 3). Observa-se que ao aumentar a concentração de etileno até valores 
próximos a 5x10-4 houve menor crescimento da parte aérea. O etileno, como 
fitormônio gasoso pode estar envolvido em diversas respostas fisiológicas da planta, 
incluindo uma rápida inibição do alongamento radicular (DUGARDEYN & 
STRAETEN, 2008), o que irá afetar o crescimento da parte aérea, com redução no 
tamanho de planta, redução no crescimento de folhas, hipertrofia de lenticelas no 
caule e raízes, epinastia (TAIZ & ZAIGER, 2013). CASTRO (1982), analisando 
efeitos do ethephon na morfologia e produtividade do milho, concluiu que o ethephon 
(regulador vegetal capaz de liberar etileno) causa redução na altura da planta de Zea 
mays L.. Esse comportamento também foi observado em espécies florestais. 
Segundo DRANSKI et al. (2013), o ethephon causou redução na altura e aumento 
da espessura do coleto em mudas de Pachystroma longifolium (Ness) I. M. Johnst. 
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FIGURA 3. Comprimento de parte aérea de plântulas de milho 
(cm.plantula-1) em diferentes concentrações de 
etileno (mol.dm-3). 

 
No desdobramento das concentrações de etileno dentro dos níveis de 

salinidade, houve diferença somente na ausência de estresse salino (0 MPa) (Figura 
4), e, por meio da análise de regressão, ajustou-se modelo quadrático para o IVG 
em funções das concentrações de etileno.  

 

 

FIGURA 4. Índice de Velocidade de Germinação em diferentes 
potenciais osmóticos e concentrações de etileno 
(mol.dm-3). 
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O índice de velocidade de germinação não apresentou diferença com 
presença ou ausência de estresse salino na ausência de etileno e na concentração 
de etileno de 10-4 mol.dm-3 (Tabela 3). 

 

TABELA 3.  Índice de velocidade de germinação (IVG) de plântulas de milho em 
diferentes concentrações de etileno (mol.dm-³) 

Concentrações de etileno (mol.dm-3) Pot. Osmótico (MPa) 
0 10-6 10-5 2 x 10-5 10-4 10-3 

0,0 12,96 a 16,38 a 15,44 a 17,12 a 13,60 a 15,50 a 
-0,6 13,33 a 12,79 b 12,80 b 13,20 b 13,54 a 12,96 b 

1 Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey, p≤0,05  

CONCLUSÕES 
O KCl afeta negativamente o desempenho e o vigor das sementes de milho. 
A porcentagem de germinação de sementes de milho não é reduzida pelo 

estresse salino com KCl até -0,6 MPa. 
O etileno aumenta a velocidade de germinação de sementes de milho, mas 

não reverte os efeitos negativos do estresse salino com KCl.  
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