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RESUMO

A degradação das reservas, a partição de metabólitos e a atividade de enzimas
degradadoras foram estudadas em plântulas de girassol cultivadas in vitro sob
fotoperíodo de 12/12 h (claro/escuro) ou na ausência de luz (escuro) para investigar o
envolvimento da relação fonte-dreno e da insuficiência de carbono nos mecanismos
que regulam a mobilização das reservas durante a exposição ao escuro contínuo. Nas
primeiras 24 h de tratamento (fase de aclimatação), a ausência de luz não afetou o
crescimento, mas restringiu a utilização de carbono e nitrogênio, indicada pela
acumulação de açúcares e aminoácidos nos diferentes órgãos da plântula. Após 5
dias de tratamento (fase de sobrevivência), a exposição prolongada ao escuro limitou
o crescimento e retardou a mobilização dos lipídeos reserva devido à insuficiência de
carbono, evidenciada pela depleção de carboidratos nos cotilédones e no hipocótilo e
de aminoácidos no hipocótilo e nas raízes. As alterações verificadas na relação fontedreno devem ter sido uma resposta à escuridão prolongada, ao invés de um
mecanismo utilizado para regular a mobilização das reservas, considerando que estas
alterações não puderam ser associadas à retroinibição mediada pela acumulação de
metabólitos. A degradação dos lipídeos de reserva depende, pelo menos em parte,
de mecanismos que regulam coordenadamente as atividades de lipases e isocitrato
liase, mas as atividades de proteases ácidas e amilases não puderam ser diretamente
relacionadas à regulação da hidrólise das proteínas de reserva e do amido. Os
resultados obtidos permitem sugerir que a mobilização das reservas em plântulas de
girassol cultivadas no escuro deve ser regulada por mecanismos que percebem a
ausência de luz e preveem a insuficiência de carbono, ajustando a utilização das
reservas de acordo com as demandas energéticas futuras para garantir, pelo menos
a curto prazo, a sobrevivência da plântula.

Palavras-chave: Insuficiência de carbono. Helianthus annuus
degradadoras de reservas. Relação fonte-dreno.

L. Enzimas

ABSTRACT

Reserve mobilization, metabolite partitioning, and reserve-degrading enzyme activities
were studied in sunflower seedlings cultivated in vitro under 12-h photoperiod or in the
absence of light to investigate the involvement of source-sink relation and carbon
starvation in the mechanisms that regulate reserve mobilization during the exposure to
continuous darkness. At the first 24 h of treatment (acclimation phase), the absence of
light did not affect growth, but restricted carbon and nitrogen utilization, indicated by
sugar and amino acid accumulation in the different seedling parts. After 5 days of
treatment (survival phase), extended exposure to darkness limited growth and retarded
storage lipid mobilization due to carbon starvation, evidenced by the depletion of
carbohydrates in cotyledons and hypocotyl, as well as the consume of amino acids in
hypocotyl and roots. Alterations in the source-sink relation may have been a response
to extended darkness, instead of a mechanism utilized to regulate reserve mobilization,
as these alterations cannot be associated with negative feedback mediated by
metabolite accumulation. Storage lipid degradation depended, at least in part, on
mechanisms that co-ordinately regulate the activities of lipases and isocitrate lyase,
but the activities of acid proteases and amylases could not be directly related to the
regulation of storage protein and starch hydrolysis, respectively. Taking these results
together, it is possible to suggest that reserve mobilization in sunflower seedlings
cultivated in the dark may be regulated by mechanisms that perceive the absence of
light and predict carbon starvation, adjusting reserve utilization according to future
energy demands to allow, at least in short term, seedling survival.

Keywords: Carbon starvation. Helianthus annuus L. Reserve-degrading enzymes.
Source-sink relation.
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1. INTRODUÇÃO

A espécie oleaginosa Helianthus annuus L., popularmente conhecida como
girassol, é uma dicotiledônea com ciclo de vida anual pertencente à maior família de
Angiospermas, as Asteraceae (BREMER, 1994). Utilizado para fins alimentício,
farmacêutico, ornamental e agronômico, o girassol, pelo alto teor de óleo em suas
sementes, em torno de 38 a 50% (OLIVEIRA e VIEIRA, 2004), também apresenta
grande potencial para a produção de biodiesel. Dado o alto teor de óleo e a
capacidade do girassol em se adaptar a condições edafoclimáticas distintas, esta
espécie é uma das cinco principais culturas oleaginosas do mundo ao lado de culturas
como soja, amendoim, algodão e canola (USDA, 2016). No Brasil, os estados líderes
na produção do girassol ainda são os das regiões Centro-oeste e Sudeste, como Mato
Grosso, Goiás e Minas Gerais, sendo o primeiro, o líder da produção nacional. No
entanto, dois estados do Nordeste, Ceará e Bahia, também contribuem
significativamente com a produção do país (CONAB, 2016).
O girassol é uma cultura que exibe características agronomicamente
importantes, como ciclo vegetativo curto, variando entre 90 e 130 dias, que permite o
seu cultivo ao longo do ano (dependendo do estado e estação do ano), apresenta
sistema radicular com raiz principal pivotante, capaz de atingir dois metros de
profundidade, promovendo assim o enriquecimento dos solos melhorando sua
estrutura e fertilidade, reciclando nutrientes para os cultivos sucessores em esquemas
que atuam em rotação de culturas (LIRA et al., 2011). Além disso, dentre as culturas
normalmente cultivadas no Brasil, o girassol ainda é a espécie oleaginosa com maior
resistência à seca, ao frio e ao calor (CASTRO et al., 1997). Levando em conta a
extensão territorial das áreas agricultáveis do Brasil, o atual panorama de cultivo de
girassol no país ainda está muito abaixo do potencial exibido por esta cultura. Diante
deste panorama, a geração e a difusão de informações técnicas são essenciais para
viabilizar a expansão da produção desta cultura oleaginosa tão promissora, de forma
a diversificar a produção agrícola das diferentes regiões do Brasil. Como bem coloca
o ex-chefe do CNPSo-Embrapa, Flávio Moscardi: “Os conhecimentos básicos sobre a
planta de girassol, suas exigências de cultivo, bem como suas interações com o
ambiente são aspectos importantes no processo produtivo” (in CASTIGLIONI, et al.,
1997, p. 06).
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Segundo Schneiter e Miller (1981), o desenvolvimento da planta de girassol
pode ser dividido em duas fases: vegetativa e reprodutiva. A fase vegetativa inicia-se
a partir da germinação e vai até o início da formação do broto floral, enquanto que a
fase reprodutiva tem início com o surgimento do broto floral se estendendo até o ponto
de maturação fisiológica dos aquênios (Fig. 1). Durante a fase vegetativa, a etapa
mais crítica do crescimento é o período de estabelecimento da plântula (Fig. 2),
caracterizado pela transição do metabolismo heterotrófico, dependente das reservas
nutritivas, para o metabolismo autotrófico fotossintético (THEODOULOU e
EASTMOND, 2012). Durante esta transição, as reservas insolúveis depositadas nos
tecidos de armazenamento são mobilizadas e os metabólitos solúveis produzidos são
transportados para o eixo embrionário, viabilizando o crescimento da plântula
(BEWLEY et al., 2012). Desta maneira, a mobilização das reservas deve ser regulada
de acordo com o crescimento da plântula para que o aparato fotossintético esteja
estabelecido antes da exaustão das reservas (GRAHAM, 2008).
Figura 1 – Principais eventos das fases de desenvolvimento da planta de girassol. Primeiro estágio da
fase vegetativa (A) surgimento do broto floral (B) ponto de maturação fisiológica dos aquênios, destaque
para o amarelecimento do dorso do capítulo (C).

A

C

Fonte: (Adaptado de CASTIGLIONI, et al., 1997)

B
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Figura 2 – Germinação e estabelecimento em Phaseolus (feijão comum) uma leguminosa dicotiledônea
epígea, ilustrando a transição entre as fases heterotrófica e autotrófica.

*

(*) Em plântulas de girassol os cotilédones se diferenciam em folhas após a exaustão das reservas.
Fonte: (Adaptado de BEWLEY et al., 2012)

Os mecanismos que regulam a mobilização das reservas em dicotiledôneas
não estão completamente elucidados. O envolvimento da sinalização hormonal nestes
mecanismos ainda é controverso e requer confirmações (BLACK et al., 2006). No
entanto, muitos estudos comprovam a influência da relação fonte-dreno (Fig. 3),
demonstrando que a atividade das enzimas degradadoras de reservas nos tecidos de
armazenamento (fontes) pode ser regulada de acordo com a demanda pelos produtos
de mobilização nos tecidos em crescimento (drenos). Estudos clássicos com
leguminosas atestam que a amputação do eixo embrionário inibe a atividade das
principais enzimas envolvidas na hidrólise de lipídeos e proteínas de reserva nos
cotilédones (SLACK et al., 1977; KERN e CHRISPEELS, 1978; DAVIES e CHAPMAN,
1980). Assim sendo, o mecanismo fonte-dreno deve ser mediado por gradientes de
metabólitos que atuam por retroalimentação negativa (BEWLEY et al., 2012). Tendo
em vista que este mecanismo está estritamente relacionado com a transição
heterotrofia-autotrofia, é razoável presumir que a percepção da luz pela plântula
também pode exercer alguma influência sobre o consumo das reservas, sinalizando
condições favoráveis para o estabelecimento.
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Figura 3 – Influência da relação fonte-dreno sobre o processo de mobilização de reservas em
cotilédones de pepino. Quando o eixo embrionário (dreno) é removido, ocorre acumulação de
metabólitos nos cotilédones (fonte). Estes metabólitos, produtos do catabolismo das reservas, podem
diminuir ou inibir a atividade de enzimas degradadoras por retroalimentação negativa.

Fonte: (Adaptado de BEWLEY et al., 2012)

Grande parte dos organismos conhecidos sincronizam sua fisiologia e
metabolismo temporalmente através de um mecanismo endógeno conhecido como
relógio circadiano (MÁS e YANOVSKY, 2009). A percepção da luz e as alterações de
temperatura são os principais fatores responsáveis pela sincronização dos
organismos com as condições ambientais (HOTTA et al., 2007). Em plantas,
organismos sésseis que dependem diretamente da energia solar para fixar carbono
atmosférico em compostos orgânicos, a sincronia com o ambiente externo, confere
uma vantagem adaptativa que permite a estes organismos antecipar diaria e
sazonalmente as mudanças ambientais e coordenar seus processos fisiológicos de
maneira a garantir sua sobrevivência, otimizando o crescimento (MICHAEL et al.,
2003; DODD et al., 2005). Em Arabidopsis thaliana, espécie modelo para a qual o
relógio circadiano é amplamente descrito, a simples embebição da semente é capaz
de ativar a sincronização do organismo com o ambiente (SALOMÉ et al., 2008). Sabese ainda que pelo menos 30% do transcriptoma de A. thaliana, além da fotossíntese,
metabolismo, crescimento e resposta a estresses são regulados de alguma maneira
pela ação deste oscilador endógeno (Fig. 4) (MICHAEL et al., 2008).
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Figura 4 – Representação esquemática do funcionamento do relógio circadiano em plântulas de
Arabidopsis. Ciclos de ativação e inativação de genes (CCA1; PRR7; LHY; PRR9; TOC1; GI)
diretamente relacionados com o funcionamento do relógio tomando como base a oscilação entre os
períodos de dia e noite.

Fonte: (Adaptado de MÁS e YANOVSKY, 2009).

Neste contexto, com a clara evidência de que a percepção da luz atua sob
diversos processos vitais ao desenvolvimento das plantas, a literatura ainda carece
de estudos que busquem correlacionar não só a atuação da percepção da luz, mas
principalmente como a ausência dela pode afetar a mobilização das reservas nutritivas
armazenadas, durante a transição do metabolismo heterotrófico para o autotrófico, de
forma a consolidar este evento como um dos vários mecanismos que podem exercer
função regulatória neste processo. Segundo os trabalhos pioneiros de Kutschera e
colaboradores, a transição heterotrofia-autotrofia em plântulas de girassol é
caracterizada inicialmente pela prevalência do processo respiratório sobre o
fotossintético, mesmo diante da síntese mais pronunciada de clorofilas e carotenoides
nos cotilédones, durante a exposição da plântula à luz branca contínua, indicando
assim neste período, que estes órgãos permanecem heterotróficos (HEUPEL e
KUTSCHERA, 1996). Sob as mesmas condições de cultivo, a mobilização dos
lipídeos de reserva e a acumulação de amido nos cotilédones ocorrem em paralelo
com o aumento da atividade fotossintética e da atividade de enzimas envolvidas com
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o metabolismo da sacarose, quando em comparação com a exposição ao escuro
(PFEIFFER e KUTSCHERA, 1996). Como esperado, a mobilização de lipídeos
promovida pela luz é acompanhada pelo aumento da atividade de lipases, mas a
atividade da enzima glioxissomal isocitrato liase (ICL), implicada na conversão de
ácidos graxos em sacarose, é paradoxalmente diminuída (PFEIFFER e KUTSCHERA,
1997). Além disso, a acumulação de amido induzida pela luz ocorre simultaneamente
com o contra-intuitivo aumento da atividade de -amilases nos cotilédones
(DARBELLEY et al. 1997).
Resultados

semelhantes

têm

sido

encontrados

em

outras espécies

oleaginosas. Em Euphorbia heterophylla, os lipídeos e as proteínas de reserva são
mobilizados mais rapidamente na presença de luz contínua do que no escuro,
permitindo a acumulação de açúcares e aminoácidos no endosperma, durante o
estabelecimento tardio da plântula (SUDA e GIORGINI, 2000). Existem evidências de
que a relação fonte-dreno está envolvida na regulação da mobilização das reservas
pela luz em cotilédones de soja. De fato, a mobilização dos lipídeos e das proteínas
de reserva é promovida em plântulas crescidas sob fotoperíodo de 13,5/10,5 h em
relação àquelas mantidas no escuro (REN et al., 2007). No entanto, não se sabe como
o mecanismo fonte-dreno pode ser utilizado pelas plântulas para regular a mobilização
das reservas de acordo com a percepção da luz.
Os estudos mais detalhados sobre a regulação da mobilização de reservas pela
luz têm sido desenvolvidos no sentido de elucidar o papel do relógio circadiano sobre
o metabolismo do amido transitório em folhas de Arabidopsis thaliana. A regulação do
crescimento da planta pelo relógio circadiano vem sendo creditada ao controle da
fotossíntese e da alocação de carbono para a síntese do amido durante o dia (GRAF
et al., 2010). Entretanto, evidências recentes mostram que o relógio circadiano
apresenta papel preponderante no controle da degradação do amido para evitar a
insuficiência de carbono e manter o crescimento durante a noite (GRAF e SMITH,
2011). Desta maneira, é possível propor que o retardo da mobilização das reservas
induzido pelo escuro possa ser causado por alterações na relação fonte-dreno
envolvendo a percepção da insuficiência de carbono.
Na natureza, a habilidade de algumas espécies para superar os efeitos
desencadeados pela baixa incidência ou até mesmo ausência temporária de luz,
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durante o estabelecimento da plântula, influencia diretamente a composição, a
estrutura e a dinâmica de ecossistemas (WRIGHT, 2002). Para sobreviver a
condições de sombreamento ou escuro contínuo, as plântulas devem ser capazes de
manter a eficiência da utilização do carbono nos seus órgãos, isto é, fontes e drenos,
tendo em vista a manutenção parcial do crescimento na ausência da fotossíntese
(MYERS e KITAJIMA, 2007). Em plantas, as principais fontes de carbono são
açúcares, os quais atuam como substratos, precursores e sinais moleculares que
podem influenciar a expressão gênica (WANG et al., 2007). Dada a importância do
metabolismo do carbono para a manutenção do crescimento, assim como as
evidências de que a insuficiência de carbono, não só decorrente do sombreamento,
mas de qualquer condição adversa que inflija alterações na taxa fotossintética, é uma
condição nociva à sobrevivência das plantas, o conhecimento a respeito da resposta
e dos mecanismos adaptativos que permitem a manutenção do metabolismo nestes
organismos é fundamental e agronomicamente importante (MORKUNAS et al., 2012).
Embora seja intuitivo assumir que os carboidratos armazenados nas sementes e/ou
nos eixos de plântulas podem, parcialmente, suprir as demandas de carbono sob
condições de insuficiência, o conhecimento a respeito de como estas fontes atuam ao
longo do tempo ainda é escasso.
Até o momento, os estudos que enfocam o efeito da luz sobre a mobilização
das reservas nos tecidos de armazenamento não analisam em paralelo a partição dos
metabólitos produzidos para os diferentes tecidos em crescimento, carecendo de
evidências que possam explicar a influência da relação fonte-dreno sobre a atividade
de enzimas envolvidas na degradação destas reservas. Além disso, estes estudos
não enfocam os mecanismos pelos quais as plântulas são capazes de regular a
utilização das reservas na ausência prolongada de luz. Neste sentido, o presente
estudo almeja investigar a degradação das reservas, a partição de metabólitos e a
atividade de enzimas degradadoras em plântulas de girassol crescidas sob
fotoperíodo de 12/12 h e no escuro contínuo para encontrar evidências sobre o
envolvimento da relação fonte-dreno e da insuficiência de carbono nos mecanismos
que regulam a mobilização das reservas durante o estabelecimento da plântula.
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2. OBJETIVOS
Objetivo geral
O presente trabalho teve como objetivo encontrar evidências sobre o
envolvimento da relação fonte-dreno e da insuficiência de carbono induzida pelo
escuro nos mecanismos que regulam a mobilização das reservas durante o
estabelecimento da plântula de girassol.
Objetivos específicos
- Verificar o efeito do escuro sobre a mobilização das reservas armazenadas nos
cotilédones;
- Investigar o efeito do escuro sobre a partição dos produtos de mobilização para o
eixo ao longo do crescimento pós-germinativo;
- Avaliar o efeito do escuro sob a atividade das principais enzimas degradadoras de
reservas;
- Caracterizar a atuação da relação fonte-dreno e da insuficiência de carbono induzida
pelo escuro nos mecanismos regulatórios da mobilização de reservas durante o
estabelecimento da plântula de girassol.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. MATERIAL VEGETAL E CONDIÇÕES DE CULTIVO
O presente trabalho foi realizado utilizando sementes de girassol (Helianthus
annuus L.), híbrido Helio 250, fornecidas pela Empresa Heliagro Agricultura e
Pecuária Ltda. (Manga, MG). Os lotes recebidos apresentaram percentual de
germinação de 100%, indicando assim a viabilidade das sementes para a execução
do experimento. As sementes foram desinfestadas por imersão em solução de
detergente comercial diluído, na proporção de 2 gotas·L-1, durante 30 s e logo em
seguida, enxaguadas três vezes com água destilada (dH2O) estéril e transferidas para
câmara de fluxo laminar. Na câmara, as sementes foram submersas em etanol 70%
(v/v) por 30 s, seguido de NaClO 0,5% (m/v) por 5 min sob agitação manual
intermitente. Logo após, estas sementes foram enxaguadas três vezes e imersas
durante 3 h em dH2O. O semeio foi feito em placas de Petri com 100 mm de diâmetro,
entre oito folhas de papel Germitest® umedecidas com dH2O, na razão de duas vezes
e meia a massa do papel, sendo distribuídas 15 sementes por placa (Fig. 5). Com
exceção do material vegetal e reagentes de desinfestação, todo o material utilizado
nos procedimentos acima descritos foram autoclavados. As sementes foram
cultivadas em câmara de crescimento sob condições controladas (radiação
fotossinteticamente ativa de 80 μmol·m-2·s-1, fotoperíodo de 12/12 h, temperatura de
28 ± 2 °C) por 48 h.
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Figura 5 – Modelo ilustrativo da disposição das sementes nas placas de Petri.

Disposição das
sementes na placa

Localização das sementes
entre os papéis

(*) Esquema meramente ilustrativo, não está em escala.
Fonte: Feito pela autora

No segundo dia após embebição (DAE) apenas as sementes germinadas que
apresentaram eixo em formato de gancho (Fig. 6), foram transferidas para meio ágarágua 5 g·L-1 contido em frascos de vidro com 300 mL de capacidade e tampa de
plástico, sendo desta forma distribuídas cinco plântulas por frasco. Tendo em vista
que 2 DAE as plântulas não sofrem influência da luz (os cotilédones se encontram
revestidos pelo tegumento), apenas a partir de 3 DAE as plântulas foram submetidas
a dois sistemas de cultivo diferentes, na presença (claro) e ausência de luz (escuro).
Para o cultivo das plântulas na ausência de luz, os frascos foram totalmente
envolvidos em papel alumínio (Fig. 7).
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Figura 6 – Aspecto morfológico das sementes germinadas 2 DAE, evidenciando o eixo em formato de
gancho. A barra vertical representa a escala de 10 mm.

Fonte: Foto registrada pela autora

Figura 7 – Esquema representativo do delineamento experimental. Ilustração dos diferentes regimes
de cultivo nos quais as plântulas foram crescidas e posteriormente coletadas.

Delineamento experimental

Claro

2 DAE

3 DAE

5 DAE

*

Escuro

7 DAE

*

3 DAE

5 DAE

7 DAE

*

Não é transferido
para os meios de
cultura no dia da
coleta.

Frascos no claro

(*) Esquema meramente ilustrativo, não está em escala.
Fonte: Feito pela autora

Frascos no escuro
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3.2. COLETAS
Os pontos de coleta das plântulas cultivadas neste trabalho foram
estabelecidos com o intuito de acompanhar o processo de mobilização das reservas
armazenadas e partição dos metabólitos, produtos de seu catabolismo, ao longo do
estabelecimento da plântula em situações de luminosidade normal (fotoperíodo 12/12
h - claro) e ausência de luz (escuro). Desta forma, as coletas foram realizadas aos 2,
3, 5 e 7 DAE, sendo apenas os três últimos submetidos a ambos os regimes de cultivo.
Em 2 DAE, as plântulas foram seccionadas em cotilédones e eixo em crescimento
(tendo em vista que neste dia as plântulas ainda não apresentaram diferenciação clara
entre hipocótilo e raiz) e a partir de 3 DAE, as plântulas foram divididas em cotilédones,
hipocótilo e raiz (Fig. 8). Todo o material vegetal coletado foi armazenado a -80 ºC até
a realização das análises.
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Figura 8 – Cronograma e modelo ilustrativo do delineamento experimental executado e regiões de
secção das plântulas coletadas. Indicação das principais etapas do sistema de cultivo e pontos de
coleta do material vegetal (A). Modelo ilustrativo das regiões de secção das plântulas cultivadas, em
cotilédones e eixo embrionário no 2 DAE e em cotilédones, hipocótilo e raiz de 3 até 7 DAE (B).

A

Embebição

0

- Coleta 2 DAE
(100%
de
germinação)
- Transferência para
o meio ágar-água
sem adições
- Revestimento dos
frascos que foram
mantidos no escuro

Coleta 3 DAE
claro e escuro

1

3

2

4

Coleta 7 DAE
claro e escuro

Coleta 5 DAE
claro e escuro

5

6

7

Tempo (dias após embebição – DAE)
B
Cotilédones
Cotilédones

*

Hipocótilo
Eixo

Raiz

2 DAE

3 a 7 DAE
(*) Apenas os cotilédones foram coletados, os tegumentos foram removidos e descartados.
Fonte: Feito pela autora
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3.3. ANÁLISES BIOQUÍMICAS
Para acompanhar a degradação das reservas e a partição dos metabólitos para
os diferentes órgãos da plântula de girassol, foram determinados os conteúdos das
reservas majoritárias (lipídeos neutros, proteínas solúveis e amido), dos metabólitos
solúveis (açúcares solúveis totais, açúcares não-redutores, aminoácidos livres totais)
e dos pigmentos fotossintéticos predominantes (clorofilas totais e carotenoides totais).
Além disso, ainda foram avaliadas as atividades das principais enzimas envolvidas no
processo de degradação das reservas (lipases, isocitrato liases, proteases ácidas e
amilases) de acordo com os protocolos descritos a seguir (Fig. 9).

Fonte: Feito pela autora

Figura 9 – Fluxograma ilustrativo das análises bioquímicas realizadas neste trabalho
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3.3.1. Quantificações de reservas e metabólitos
3.3.1.1 – Lipídeos neutros (LN)
Para a quantificação dos LN, foi utilizado o método gravimétrico proposto
por

Soxhlet

(1879),

com

modificações.

Amostras

de

cotilédones

com

aproximadamente 100 mg de massa seca foram pulverizadas em gral e pistilo e os
LN foram extraídos com 8 mL de n-hexano a 60 ºC, durante 5 h, sob agitação a cada
hora. Em seguida, o sobrenadante foi transferido para tubos do tipo Falcon com
capacidade para 15 mL, cuja massa foi previamente determinada. Após a evaporação
do n-hexano a 60 °C, a massa de lipídeos foi calculada a partir da diferença entre a
massa inicial e a final dos tubos e expressa em mg·cotilédone-1.
3.3.1.2 – Proteínas solúveis (PS)
Para a determinação das PS, foi empregado o método de Bradford (1976).
A extração das PS a partir dos cotilédones foi realizada com amostras contendo cerca
de 200 mg de massa fresca, as quais foram maceradas em 1,5 mL de tampão TrisHCl 100 mM pH 7,0 contendo NaCl 500 mM e 2-mercaptoetanol 2 mM. Após
centrifugação a 10.000 g por 10 min, os sobrenadantes foram coletados e os
precipitados foram re-extraídos com 1 mL do tampão de extração por mais duas
vezes. Ao final, os sobrenadantes foram reunidos, perfazendo 3,5 mL de extrato total
por amostra. Todos os procedimentos foram conduzidos a 4 °C. As PS de hipocótilos
e raízes foram extraídas com tampão Tris-HCl 100 mM pH 7,0 seguindo os mesmos
procedimentos supracitados. A determinação foi realizada reunindo-se 100 µL de
amostra e 2,5 mL do reagente de Bradford, os quais foram misturados e incubados à
temperatura ambiente por 15 min. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 595 nm e
o conteúdo de PS foi calculado utilizando albumina sérica bovina (BSA) como padrão
e expresso em mg·parte-1.
3.3.1.3 – Aminoácidos livres totais (AALT), açúcares solúveis totais (AST)
e açúcares não redutores (ANR)
Para a extração de AALT, AST e ANR, amostras com cerca de 200 mg de
massa fresca foram cortadas com bisturi em fragmentos de aproximadamente 2 x 2
mm e foram transferidos para tubos de vidro com tampa rosqueável contendo 5 mL
de etanol 80% (v/v). Os tubos foram fechados hermeticamente e a extração foi
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realizada a 60 ºC por 30 min. Após a coleta dos sobrenadantes, os resíduos foram reextraídos com 5 mL de etanol 80% (v/v) sob as mesmas condições. Os sobrenadantes
foram reunidos em tubos do tipo Falcon com capacidade para 15 mL, perfazendo 10
mL de extrato total por amostra. Os resíduos foram utilizados para a extração e a
determinação do amido.
3.3.1.3.1 – Aminoácidos livres totais
A dosagem de AALT foi realizada de acordo com o método proposto por
Peoples (1989), com a utilização do reagente de ninhidrina. Para cada determinação,
foram reunidos 100 μL da amostra, 400 μL de dH2O, 250 μL de tampão citrato 200
mM pH 5,0 e 250 μL do reagente de ninhidrina. Os tubos foram fechados
hermeticamente e incubados à 100 ºC durante 15 min. Após resfriamento em banho
de gelo, foram adicionados 4 mL de etanol 50% (v/v) em cada amostra. A leitura foi
realizada em espectrofotômetro a 570 nm e o conteúdo de AALT foi calculado de
acordo com uma curva padrão de L-glutamina e expresso em μmol·g-1 MS.
3.3.1.3.2 – Açúcares solúveis totais
Para a quantificação de AST, foi utilizado o método descrito por Dubois
(1956), com modificações. A determinação foi conduzida reunindo-se 100 μL de
amostra, 400 μL de dH2O, 500 μL de fenol 5% (m/v) e 2,5 mL de H2SO4 concentrado,
os quais foram misturados e incubados à temperatura ambiente por 15 min. A leitura
foi feita em espectrofotômetro a 490 nm e o conteúdo de AST foi calculado de acordo
com uma curva padrão de D-glicose e expresso em μmol·g-1 MS.
3.3.1.3.3 – Açúcares não redutores
A dosagem de ANR foi realizada com base no método proposto por Van
Handel (1968), com algumas modificações, utilizando o reagente de antrona
(MORRIS, 1948; YEMM e WILLIS, 1954). Para cada determinação, 100 μL da
amostra, 800 μL de dH2O e 100 μL de KOH 30% (m/v) foram pré-incubados à 100 ºC
durante 10 min. Após resfriamento em temperatura ambiente, 2,5 mL do reagente de
antrona foram adicionados em cada amostra. A leitura foi realizada em
espectrofotômetro a 620 nm e o conteúdo de ANR foi calculado utilizando sacarose
como padrão, sendo expresso em μmol·g-1 MS.
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3.3.1.4 – Amido
O amido foi extraído a partir dos resíduos de material vegetal obtidos após a
extração alcoólica dos metabólitos solúveis (AALT, AST e ANR). Estes resíduos foram
macerados com 1,5 mL de HClO4 30% (v/v). Após centrifugação a 10.000 g por 10
min, os sobrenadantes foram coletados e os precipitados foram re-extraídos com 1
mL de HClO4 30 % (v/v) por mais duas vezes. Ao final, os sobrenadantes foram
reunidos, perfazendo 3,5 mL de extrato total por amostra.
A quantificação do amido foi realizada utilizando o reagente de antrona
(MORRIS, 1948; YEMM e WILLIS, 1954). Para cada determinação, foram adicionados
100 μL de amostra, 900 μL de dH2O e 2,5 mL do reagente de antrona. A leitura foi
conduzida em espectrofotômetro a 620 nm e o conteúdo de amido foi calculado de
acordo com uma curva padrão de D-glicose. Os valores obtidos foram multiplicados
pelo fator 0,9 para conversão em amido, segundo McCready et al. (1950), sendo
expressos em mg·parte-1.

3.3.2 – Determinação de clorofilas e carotenoides totais
A extração de CT e CAR foi conduzida a partir de amostras de cotilédones
com cerca de 200 mg de massa fresca, que foram maceradas com 1,5 mL de acetona
80% (v/v). Após centrifugação a 10.000 g durante 10 min, os precipitados foram reextraídos com 1 mL de acetona 80% (v/v) e os sobrenadantes foram reunidos em
tubos do tipo Falcon com capacidade para 15 mL, ajustando-se os volumes para 5 mL
com acetona 80% (v/v). As leituras foram realizadas a 450, 645 e 663 nm. Todos os
procedimentos foram realizados a 4 °C em ambiente com baixa luminosidade. O
conteúdo de CT foi determinado de acordo com a equação proposta por Arnon (1949):
CT (mg·L-1) = 20,2A645 + 8,02A663, sendo expresso em mg CT·g-1 MS. Para o conteúdo
de CAR, foi adotada a equação estabelecida por Jaspars (1965): CAR (mg·L-1) =
4,07A450 – 0,0435clf a – 0,367clf b, o qual foi expresso em mg CAR· g-1 MS.
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3.3.3 – Atividades enzimáticas
3.3.3.1 – Lipases
As lipases foram extraídas a partir de amostras de cotilédones com cerca
de 200 mg de massa fresca, que foram maceradas em 500 μL de tampão fosfato de
potássio 50 mM pH 7,5 suplementado com 2-mercaptoetanol 0,01% (v/v). Após
centrifugação a 10.000 g por 20 min, os sobrenadantes foram coletados e utilizados
como extratos enzimáticos. Estes procedimentos foram realizados a 4 °C. A atividade
de lipases foi estimada pela liberação de 4-nitrofenol no meio de reação, segundo o
método proposto por Marriott e Northcote (1975) com modificações. A determinação
foi conduzida reunindo-se 1,75 mL de tampão glicina-NaOH 50 mM pH 9,0, 70 μL de
Triton x-100 2% (v/v), 80 μL de 4-nitrofenil-palmitato 0,2 mM e 100 μL do extrato
enzimático, os quais foram agitados por inversão e incubados à 50 ºC durante 10 min.
A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 410 nm e a atividade foi estimada com
base em uma curva padrão de 4-nitrofenol, sendo expressa em µmol 4-nitrofenol·g-1
MS·min-1.
3.3.3.2 – Isocitrato liase (ICL)
Para a extração da ICL, amostras de cotilédones com cerca de 200 mg de
massa fresca foram maceradas em 1 mL de tampão fosfato de potássio 100 mM pH
7,6 suplementado com MgCl2 1 mM e 2-mercaptoetanol 10 mM. Após centrifugação a
10.000 g por 10 min, os sobrenadantes foram coletados e utilizados como fontes de
enzimas. Todos os procedimentos foram conduzidos a 4 °C. A atividade da ICL foi
estimada pelo método descrito por Chell et al. (1978). Para cada determinação, foram
adicionados 1 mL de tampão imidazol 50 mM pH 6,8, 200 μL de MgCl2 50 mM, 200
μL de EDTA 10 mM, 200 μL fenilhidrazina-HCl 40 mM, 200 μL de DL-isocitrato 10 mM
e 200 μL do extrato enzimático. A atividade foi calculada a partir da detecção do
complexo glioxilato-fenilhidrazina a 324 nm, a cada minuto, durante 10 min, sendo
expressa em µmol glioxilato-fenilhidrazina·g-1 MS·min-1.
3.3.3.3 – Proteases ácidas
As proteases ácidas foram extraídas a partir de amostras de cotilédones
com cerca de 200 mg de massa fresca, que foram maceradas em 1 mL de tampão
Tris-HCl 50 mM pH 7,2 suplementado com 2-mercaptoetanol 2 mM. As amostras

33

foram centrifugadas a 10.000 g por 15 min e os sobrenadantes coletados foram
utilizados como extratos enzimáticos. Todos os procedimentos foram realizados a 4
°C. A atividade de proteases ácidas foi determinada com base na liberação de
aminoácidos no meio de reação, conforme o método proposto por Beevers (1968),
empregando caseína como substrato. Em cada ensaio, foram reunidos 250 μL de
tampão acetato de potássio 100 mM pH 5,5, 250 μL de caseína 1% (m/v) (preparada
em NaOH 100 mM e ajustada para pH 7,0 com HCl 100 mM) e 250 μL de extrato
enzimático. As amostras foram incubadas a 40 ºC por 60 min e a reação foi parada
com a adição de 250 μL de ácido tricloroacético 20% (m/v), seguida de incubação a 4
ºC por 15 min. Após centrifugação a 10.000 g a 4 ºC por 5 min, alíquotas do
sobrenadante foram utilizadas para a determinação de aminoácidos livres pelo
método da ninhidrina (PEOPLES, 1989). A atividade enzimática foi expressa em μmol
aminoácidos livres·g-1 MS·min-1.
3.3.3.4 – Amilases
Para a extração de amilases a partir de cotilédones, hipocótilos e raízes,
amostras com cerca de 200 mg de massa fresca foram maceradas em 1 mL de
tampão acetato de potássio 100 mM pH 6,0 suplementado com CaCl2 5 mM. As
amostras foram centrifugadas a 10.000 g por 15 min e os sobrenadantes coletados
foram utilizados como fontes de enzimas. Estes procedimentos foram conduzidos a 4
°C. A atividade de amilases foi estimada pela liberação de açúcares redutores no meio
de reação, segundo o método descrito por Elarbi et al. (2009). Para cada
determinação, foram adicionados 400 μL de amido solúvel 0,5% (m/v) em tampão
acetato 100 mM pH 6,0 suplementado com CaCl2 5 mM e 100 μL de extrato
enzimático. As amostras foram incubadas a 55 ºC por 10 min e as reações foram
paradas em banho de gelo. A concentração de açúcares redutores liberados foi
quantificada pelo o método de Miller (1959). Em cada amostra, foi adicionado 1 mL do
reagente de 3,5-dinitro-salicilato (DNS) e foi realizada incubação a 100 ºC por 5 min.
A leitura foi conduzida em espectrofotômetro a 540 nm e a atividade foi estimada de
acordo com uma curva padrão de D-glicose, sendo expressa em μmol açúcares
redutores·g-1 MS·min-1.
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3.4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os experimentos foram realizados em delineamento inteiramente
casualizado (DIC) com cinco repetições por tratamento. Para cada repetição foram
adotadas amostras compostas, com material oriundo de plântulas distintas. A unidade
experimental consistiu em um frasco de cultura contendo cinco plântulas. Os
resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5% e 1%, pelo programa
estatístico ASSISTAT (V. 7.7 beta).
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4. RESULTADOS
Durante o estabelecimento da plântula de girassol sob fotoperíodo de 12/12 h
(claro), os cotilédones se expandiram e se tornaram verdes e o hipocótilo e a raiz
primária sofreram alongamento a partir de 3 DAE, enquanto que o crescimento das
raízes secundárias foi mais proeminente entre 5 e 7 DAE (Fig. 10). A exposição ao
escuro contínuo ocasionou clorose nos cotilédones, estiolamento do hipocótilo e
diminuição do crescimento das raízes, limitando a emergência e o alongamento das
raízes secundárias (Fig. 10).
Figura 10 – Aspecto morfológico de plântulas de girassol crescidas em meio ágar-água 5 g·L-1 sob
fotoperíodo de 12/12h (Claro) ou escuro contínuo (Escuro), coletadas aos 2, 3, 5 e 7 dias após
embebição (DAE). A barra vertical representa a escala de 10 mm.

Fonte: Foto registrada pela autora

Nos cotilédones das plântulas cultivadas no claro, a massa seca (MS) diminui
66%, enquanto que o conteúdo de clorofilas e carotenoides totais aumentou 6,6 e 3,1
vezes, respectivamente, de 3 a 7 DAE (Fig. 11). Ao final do período experimental (7
DAE), a exposição ao escuro causou retenção de MS nos cotilédones em 31%,
acompanhada pela diminuição do conteúdo de clorofilas (Fig. 11B) e carotenoides
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(Fig. 11C) em 10 e 3 vezes, nesta ordem, em comparação com a condição de
iluminação.
Na presença de luz, a diminuição da MS nos cotilédones (Fig. 11A) ocorreu em
paralelo com o crescimento do hipocótilo e das raízes. De fato, a MS do hipocótilo
aumentou 3,5 vezes e a das raízes aumentou 4,8 vezes de 3 a 7 DAE (Fig. 11D e
11F). Neste mesmo período, o comprimento do hipocótilo sofreu incremento da ordem
de 5,7 vezes e o da raiz primária, da ordem de 3,7 vezes (Fig. 11E e 11G). A ausência
de luz foi capaz de restringir a transferência de MS dos cotilédones para o eixo em
crescimento, reduzindo a MS do hipocótilo em 34% e a das raízes em 50%, em
referência à presença de luz, 7 DAE. No entanto, o comprimento do hipocótilo
aumentou 68% e o da raiz primária reduziu 22% nas plântulas cultivadas no escuro
em comparação com as mantidas sob fotoperíodo de 12/12 h.
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Figura 11 – Conteúdo de massa seca de cotilédones (A), hipocótilo (D) e raízes (F); clorofilas totais (B)
e carotenoides totais (C) nos cotilédones e comprimento de hipocótilo (E) e raízes (G) de plântulas de
girassol crescidas em meio ágar-água 5 g·L-1 sob fotoperíodo de 12/12h (claro) ou escuro contínuo
(escuro), coletadas aos 2, 3, 5 e 7 dias após embebição. Os pontos representam as médias e as barras
verticais representam os desvios padrão de cinco repetições. As médias para um mesmo momento de
coleta foram comparadas entre si pelo teste de Tukey em um intervalo de confiança de 99% (**).
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Nos cotilédones das plântulas crescidas sob condições de iluminação, os
lipídeos e as proteínas de reserva foram mobilizados de forma coordenada (Fig. 12A
e B). A mobilização dos lipídeos de reserva foi mais intensa de 3 a 7 DAE, quando o
conteúdo de lipídeos neutros (LN) foi reduzido em 55%, enquanto que a mobilização
das proteínas de reserva foi mais proeminente entre 3 e 5 DAE, havendo 64% de
diminuição do conteúdo de proteínas solúveis (PS). De forma concomitante com a
mobilização dos lipídeos de reserva e a síntese de clorofilas e carotenoides totais (Fig.
11B e C), ocorreu acumulação de amido nos cotilédones (Fig. 12C). Com efeito, o
conteúdo de amido nestes órgãos aumentou 50% de 2 a 7 DAE. A exposição das
plântulas ao escuro retardou a mobilização dos lipídeos e inibiu a acumulação de
amido nos cotilédones. Ao final do experimento, o conteúdo de LN nos cotilédones
das plântulas crescidas no escuro foi 74% superior àquele encontrado nas plântulas
crescidas no claro, ao passo que o conteúdo de amido verificado nestes órgãos foi
29% inferior no escuro em relação à condição de iluminação.
A mobilização dos lipídeos e das proteínas de reserva (Fig. 12A e B), assim
como a síntese de clorofilas e carotenoides totais (Fig. 11B e C), foi acompanhada
pela acumulação de açúcares e aminoácidos nos cotilédones das plântulas cultivadas
no claro (Fig. 12D-F). De fato, o conteúdo de açúcares solúveis totais (AST), açúcares
não-redutores (ANR) e aminoácidos livres totais (AALT) destes órgãos aumentou 76,
298 e 320%, nesta ordem, de 2 a 7 DAE. Durante a exposição das plântulas ao escuro,
houve decréscimo gradual do conteúdo de AST, alcançando 52% de diminuição, em
referência à condição de iluminação, 7 DAE. Em contraponto, o conteúdo de ANR nas
plântulas mantidas no escuro aumentou 54 e 15% aos 3 e 5 DAE, respectivamente,
em relação àquele verificado nas plântulas mantidas no claro. De forma semelhante,
o escuro aumentou o conteúdo de AALT em 53%, em comparação com à exposição
ao fotoperíodo de 12/12 h, 3 DAE. Ao final do experimento (7 DAE), tanto o conteúdo
de ANR quanto o de AALT diminuiu 23% devido à ausência de luz.

39

Figura 12 – Conteúdo de lipídeos neutros (A), proteínas solúveis (B), amido (C), aminoácidos livres
totais (D), açúcares solúveis totais (E) e açúcares não redutores (F) nos cotilédones de plântulas de
girassol crescidas em meio ágar-água 5 g·L-1 sob fotoperíodo de 12/12h (claro) ou escuro contínuo
(escuro), coletadas aos 2, 3, 5 e 7 dias após embebição. Os pontos representam as médias e as barras
verticais representam os desvios padrão de cinco repetições. As médias de um mesmo momento de
coleta foram comparadas entre si pelo teste de Tukey em um intervalo de confiança de 99% (**).
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Nas plântulas cultivadas no claro, o crescimento do hipocótilo (Fig. 11D e E)
ocorreu em paralelo com a acumulação de amido, açúcares e proteínas (Fig. 13). É
notável que o conteúdo de amido, AST e ANR aumentou 183, 176 e 50%,
respectivamente, de 2 DAE até o final do experimento (7 DAE). Enquanto o conteúdo
de PS aumentou 84%, o de AALT diminuiu 56% de 2 a 5 DAE. Como esperado, a
exposição das plântulas ao escuro reduziu o conteúdo de amido e AST do hipocótilo
em 49 e 29%, nesta ordem, em referência à condição de iluminação, seguindo a
redução da MS (Fig. 11D), 7 DAE. Apesar disso, o conteúdo de ANR deste órgão foi
69% superior nas plântulas crescidas no escuro em relação às crescidas no claro, 3
DAE, diminuindo até 5 DAE.
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Figura 13 – Conteúdo de amido (A), proteínas solúveis (B), açúcares solúveis totais (C), aminoácidos
livres totais (D) e açúcares não redutores (E) no hipocótilo de plântulas de girassol crescidas em meio
ágar-água 5 g·L-1 sob fotoperíodo de 12 h (claro) ou escuro, coletadas aos 2, 3, 5 e 7 dias após
embebição. Os pontos representam as médias e as barras verticais representam os desvios padrão de
cinco repetições. As médias de um mesmo momento de coleta foram comparadas entre si pelo teste
de Tukey em intervalos de confiança de 95 (*) e 99% (**).
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Sob condições de iluminação, o crescimento das raízes (Fig. 11F e G) foi
acompanhado pelo aumento do conteúdo de amido e PS em 4,2 e 2,5 vezes, nesta
ordem, de 3 a 5 DAE (Fig. 14A e B). Concomitantemente, o conteúdo de AST e AALT
reduziu 77% de 3 DAE até o final do experimento (Fig. 14C e D). Quando as plântulas
foram expostas ao escuro, a restrição do crescimento das raízes ocorreu
simultaneamente à redução do conteúdo de amido e PS pela metade, 5 DAE. Além
disso, a ausência de luz promoveu a acumulação de metabólitos nas raízes. Três
DAE, o conteúdo de AST, ANR e AALT aumentou 40, 43 e 87%, nesta ordem, em
relação às plântulas cultivadas no claro. Esta tendência foi mantida no final do
experimento, quando o conteúdo de AST, ANR e AALT foi 366, 37 e 103% superior,
respectivamente, nas plântulas crescidas no escuro em comparação com aquelas
crescidas sob fotoperíodo de 12/12 h.
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Figura 14 – Conteúdo de amido (A), proteínas solúveis (B), açúcares solúveis totais (C), aminoácidos
livres totais (D) e açúcares não redutores (E) nas raízes de plântulas de girassol crescidas em meio
ágar-água 5 g·L-1 sob fotoperíodo de 12 h (claro) ou escuro, coletadas aos 2, 3, 5 e 7 dias após
embebição. Os pontos representam as médias e as barras verticais representam os desvios padrão de
cinco repetições. As médias de um mesmo momento de coleta foram comparadas entre si pelo teste
de Tukey em um intervalo de confiança de 99% (**).
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A atividade de lipases nos cotilédones das plântulas cultivadas no claro
aumentou 3,3 vezes de 2 a 7 DAE (Fig. 15 A), acompanhando a mobilização dos
lipídeos de reserva e a acumulação do amido (Fig. 12A e C). Surpreendentemente, a
atividade de ICL (Fig. 15B) não se mostrou coordenada à atividade de lipases,
reduzindo 33% nestes órgãos durante o mesmo período. A exposição ao escuro
inverteu esta tendência, ou seja, diminuiu a atividade de lipases e aumentou a de ICL
em relação à condição de iluminação. Neste sentido, a retenção de LN nos cotilédones
7 DAE (Fig. 12A) coincidiu com a diminuição da atividade de lipases em 17%, assim
como a acumulação de ANR nestes órgãos aos 3 e 5 DAE foi acompanhada pelo
aumento da atividade de ICL em 46 e 33%, nesta ordem.
Nos cotilédones das plântulas crescidas sob fotoperíodo de 12/12 h, a atividade
de proteases ácidas aumentou 5,6 vezes de 2 a 5 DAE (Fig. 15C), em paralelo com a
mobilização das proteínas de reserva (Fig. 8B) e a acumulação de aminoácidos (Fig.
12D). A atividade de proteases ácidas aumentou 63% na ausência de luz, 5 DAE,
apesar do conteúdo de AALT ter se mantido inalterado de 3 a 7 DAE nos cotilédones
das plântulas mantidas sob esta condição.
As amilases apresentaram maior atividade nos cotilédones, no hipocótilo e nas
raízes de plântulas cultivadas no claro 5 DAE (Fig. 15D, E e F). De fato, a atividade
de amilases aumentou 375, 88 e 287% nos cotilédones, no hipocótilo e nas raízes,
respectivamente, de 3 a 5 DAE. No entanto, houve acumulação de amido nestes
órgãos durante o mesmo período (Fig. 12C, 13A e 14A). Nos cotilédones, a exposição
ao escuro inverteu o padrão de atividade de amilases, a qual aumentou 4,8 e 3,6 vezes
aos 3 e 7 DAE, nesta ordem, e reduziu 6,6 vezes 5 DAE, em comparação com a
condição de iluminação. No hipocótilo e nas raízes, a atividade de amilases reduziu
83 e 74%, respectivamente, de 3 a 7 DAE, acompanhando a diminuição do conteúdo
de amido nestes órgãos.
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Figura 15 – Atividade de lipases (A), isocitrato liase (B) e proteases ácidas (C) nos cotilédones e
atividade de amilases nos cotilédones (D), no hipocótilo (E) e nas raízes (F) de plântulas de girassol
crescidas em meio ágar-água 5 g·L-1 sob fotoperíodo de 12 h (claro) ou escuro, coletadas aos 2, 3, 5 e
7 dias após embebição. Os pontos representam as médias e as barras verticais representam os desvios
padrão de cinco repetições. As médias de um mesmo momento de coleta foram comparadas entre si
pelo teste de Tukey em um intervalo de confiança de 99% (**).
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5. DISCUSSÃO

No presente trabalho, a exposição das plântulas de girassol ao escuro contínuo
foi capaz de afetar simultaneamente o crescimento (Fig. 10 e 11), a mobilização das
reservas (Fig. 12), a partição de metabólitos (Fig. 12, 13 e 14) e a atividade de enzimas
relacionadas com a degradação das reservas (Fig. 15) em relação ao cultivo sob
fotoperíodo de 12/12 h. A análise dos resultados obtidos, de forma integrada, permite
perceber que o retardo na mobilização dos lipídeos na ausência de luz está
relacionada com alterações da relação fonte-dreno e evidências da insuficiência de
carbono, as quais não necessariamente envolvem a diminuição coordenada da
atividade de enzimas responsáveis pela mobilização das reservas para suportar o
estabelecimento da plântula.
Os resultados apresentados indicam que a relação fonte-dreno pode estar
envolvida nos mecanismos utilizados pelas plântulas de girassol para ajustar a
mobilização das reservas de carbono a um período de escuro prolongado. De fato, a
retenção de MS (Fig. 11A) e lipídeos de reserva (Fig. 12A) nos cotilédones coincide
com o decréscimo na acumulação de MS e amido no hipocótilo (Fig. 7D e 9A) e nas
raízes (Fig. 11F e 14A), 7 DAE. Estes resultados se contrapõem aos encontrados em
trabalhos anteriores, nos quais o retardo na mobilização dos lipídeos de reserva não
é acompanhado pela retenção de MS nos cotilédones, nem pela diminuição do
conteúdo de MS no caule, em plântulas de girassol mantidas no escuro durante o
mesmo período (PFEIFFER e KUTSCHERA, 1996; DARBELLEY et al., 1997). Estas
diferenças podem ser atribuídas a diferenças dos genótipos utilizados nestes e no
presente trabalho. Por outro lado, de maneira similar aos resultados apresentados
neste trabalho, a exposição de Euphorbia heterophylla ao escuro restringe a
transferência de MS do endosperma para o eixo embrionário em paralelo com o
retardo na mobilização dos lipídeos de reserva durante o estabelecimento tardio da
plântula (SUDA e GIORGINI, 2000). Desta forma, está claro que a limitação do
crescimento do eixo na ausência de luz é capaz de diminuir a força do dreno e
restringir a utilização das reservas de carbono armazenadas nos cotilédones em
plântulas de girassol.
Segundo o mecanismo fonte-dreno, gradientes de metabólitos entre os tecidos
em crescimento e de armazenamento devem mediar a regulação da mobilização das
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reservas por retroalimentação negativa (BEWLEY et al., 2012; TAN-WILSON e
WILSON, 2012). No entanto, em plântulas de girassol crescidas no escuro, a
acumulação de ANR (Fig. 12F, 13E e 14E) e AALT (Fig. 12D, 13D e 14D) nos
diferentes órgãos precede o retardo no crescimento do eixo e na degradação dos
lipídeos de reserva nos cotilédones (Fig. 12A). Quando este retardo é verificado aos
7 DAE, o conteúdo de ANR (Fig. 12F) e AALT (Fig. 12D) nos cotilédones das plântulas
mantidas no escuro é inferior àquele encontrado nas plântulas cultivadas no claro.
Além disso, o cultivo no escuro também restringe a acumulação do amido em todos
os órgãos da plântula (Fig. 12C, 13A e 14A) e reduz o conteúdo de AST nos
cotilédones (Fig. 12E) e no hipocótilo (Fig. 13C) em comparação com a condição de
iluminação. Assim sendo, parece que as alterações da relação fonte-dreno em
plântulas de girassol são uma consequência da exposição à escuridão prolongada, ao
invés de um mecanismo responsável pela regulação da mobilização das reservas,
tendo em vista que estas alterações não podem ser associadas à retroalimentação
negativa mediada pela acumulação de metabólitos.
Considerando as modificações na partição de metabólitos e na acumulação de
amido e proteínas, sugere-se que as plântulas de girassol apresentam respostas
progressivas à exposição ao escuro (Fig. 16). Nas primeiras 24 h de tratamento (3
DAE), a acumulação de ANR e AALT nos diferentes órgãos parece indicar que a
percepção inicial da ausência de luz pode restringir a utilização de carbono e
nitrogênio, sem afetar imediatamente o crescimento da plântula. Após três dias de
tratamento (5 DAE), a diminuição dos conteúdos de PS (Fig. 13B e 14B) e de AALT
(Fig. 13D e 14D) no hipocótilo e nas raízes são indicativos da utilização de substratos
alternativos aos carboidratos. Depois de cinco dias de tratamento (7 DAE), quando a
restrição do crescimento e o retardo na mobilização dos lipídeos são verificados, a
redução dos conteúdos de amido e AST nos cotilédones e no hipocótilo são fortes
indicativos da insuficiência de carbono devido à ausência prolongada de luz. Estas
interpretações estão baseadas no modelo proposto por BROUQUISSE et al. (1992)
para raízes de milho, segundo o qual tecidos heterotróficos respondem à insuficiência
de carbono por meio das fases de aclimatação, sobrevivência e desorganização
celular. Assim sendo, a acumulação de metabólitos nos momentos iniciais da
exposição ao escuro (24 h de tratamento) pode indicar uma redução do fluxo
metabólico, característica da fase de aclimatação (MORKUNAS et al., 2012). Por
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exemplo, no eixo embrionário de Lupinus luteus, atividade respiratória é reduzida sob
condições de insuficiência de carbono (BOREK et al., 2011). Por sua vez, o consumo
de amido, açúcares e aminoácidos nos momentos subsequentes são indicativos da
fase de sobrevivência. Dentre estes substratos, os aminoácidos têm sido
reconhecidos como fontes alternativas de carbono para oxidação (BOREK e
RATAJCZAK, 2002; MORKUNAS et al., 2012). Aparentemente, a fase de
desorganização celular, na qual os níveis de metabólitos e atividades enzimáticas
decrescem de forma irreversível até a morte dos tecidos, não é alcançada nos
experimentos realizados neste estudo.
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Figura 16 - Modelo integrativo para ilustrar as respostas progressivas das plântulas de girassol
cultivadas sob fotoperíodo de 12 h ou no escuro contínuo em termos de utilização de fontes de carbono.
(A) Durante o estabelecimento inicial, as plântulas cultivadas sob iluminação dispõe dos lipídeos de
reserva como principal fonte de carbono para dar suporte ao crescimento e a síntese de amido. Quando
as plântulas são mantidas no escuro, parece que a intensidade da mobilização dos lipídeos de reserva
se mantem a mesma permitindo o crescimento, porém a síntese de amido é reduzida. (B) Durante o
estabelecimento tardio, nas plântulas cultivadas sob iluminação a contribuição relativa da fotossíntese
como uma fonte de carbono aumenta, intensificando o crescimento e a acumulação do amido. Sob
escuridão contínua, a mobilização dos lipídeos diminui de intensidade e é possível que processos
autofágicos passem a fornecer aminoácidos como substratos alternativos permitindo assim a
sobrevivência da plântula. A contribuição relativa da mobilização dos lipídeos e da fotossíntese como
fontes de carbono para o crescimento são sugeridas pela espessura das setas.

Fonte: Feito pela autora
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Nas plântulas de girassol crescidas no escuro, o retardo na mobilização dos
lipídeos de reserva (Fig. 12A) é acompanhado pela redução da atividade de lipases
(Fig. 15A) nos cotilédones, em comparação com as plântulas mantidas no claro,
durante o estabelecimento tardio (7 DAE). As lipases iniciam o processo de
mobilização, hidrolisando as moléculas de triacilgliceróis na superfície dos corpos
lipídicos (GRAHAM, 2008). Na espécie modelo A. thaliana, experimentos com
mutantes demonstram que as lipases SDP1 (SUGAR-DEPENDENT 1) e semelhante
a SDP1 são responsáveis pela hidrólise dos lipídeos de reserva após a germinação
da semente. A atividade destas enzimas parece ser primordialmente regulada por
mecanismos pós-traducionais, como modulação alostérica e modificação covalente
(QUETTIER e EASTMOND, 2009). Em contraponto, na leguminosa L. luteus, cujas
sementes armazenam majoritariamente proteínas de reserva, experimentos de cultivo
in vitro esclarecem que a atividade de lipases nos cotilédones está fortemente
relacionada à expressão de uma lipase presumida, sugerindo que a atividade destas
enzimas pode ser regulada em nível transcricional (BOREK e NUC, 2011). Os
resultados apresentados neste trabalho não permitem precisar o mecanismo pelo qual
as lipases são reguladas nos cotilédones de girassol durante o estabelecimento da
plântula. Entretanto, a redução da atividade de lipases sob condição de insuficiência
de carbono induzida pelo escuro pode indicar que a síntese e a degradação destas
enzimas são possíveis alvos de mecanismos regulatórios. Independente da natureza
do mecanismo, a regulação da atividade de lipases é estratégica para preservar os
estoques de carbono sob condições de insuficiência, uma vez que a hidrólise dos
triacilgliceróis é o primeiro passo para disponibilizar carbono a partir dos lipídeos de
reserva (QUETTIER e EASTMOND, 2009).
É notável que a diminuição da atividade de lipases (Fig. 15A) dos 5 aos 7 DAE
ocorre em paralelo com o contra-intuitivo aumento da atividade de ICL (Fig. 15B) dos
3 aos 5 DAE nos cotilédones das plântulas de girassol expostas ao escuro, em
comparação com as mantidas sob fotoperíodo de 12/12 h. Estes resultados
corroboram aqueles obtidos anteriormente para plântulas de pepino (DAVIES et al.,
1981) e girassol (PFEIFFER e KUTSCHERA, 1997) cultivadas sob luz branca
contínua ou no escuro, mas os autores não explicam as alterações recíprocas nas
atividades destas enzimas com base na insuficiência de carbono. Por meio da “via
clássica”, a atividade de ICL é indispensável para gerar succinato destinado à síntese
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de sacarose (BOREK e RATAJCZAK, 2010), mas o ciclo do glioxilato também pode
produzir citrato e succinato para consumo pela respiração mitocondrial (GRAHAM,
2008; THEODOULOU e EASTMOND, 2012). Considerando o catabolismo dos
lipídeos de reserva, as alterações nas atividades de lipases e ICL induzidas nos
cotilédones das plântulas de girassol durante a exposição ao escuro podem ser
interpretadas de acordo com ajustes metabólicos. Dos 3 aos 5 DAE, quando não é
verificada alteração na mobilização dos lipídeos de reserva (Fig. 12A), o aumento da
atividade de ICL pode estar relacionado ao fornecimento de substratos alternativos
para oxidação, compensando a ausência da fotossíntese. De fato, experimentos com
mutantes icl de A. thaliana demonstram que a atividade desta enzima é fundamental
para o estabelecimento da plântula sob escuridão prolongada, confirmando que os
lipídeos de reserva podem, pelo menos temporariamente, sustentar as demandas de
carbono em substituição aos fotossintatos (EASTMOND et al., 2000; CORNAH et al.,
2004). Aos 7 DAE, a diminuição da atividade de lipases acarreta a retenção dos
lipídeos de reserva (Fig. 12A) nos cotilédones das plântulas de girassol e,
consequentemente, reduz o fornecimento de esqueletos de carbono para o ciclo do
glioxilato, explicando a diminuição da atividade de ICL neste momento. Desta maneira,
parece que percepção da escuridão prolongada faz com que as plântulas respondam
à insuficiência de carbono regulando negativamente a mobilização dos lipídeos de
reserva.
A exposição prolongada ao escuro não altera efetivamente o padrão de
mobilização das proteínas de reserva (Fig. 12B) nos cotilédones das plântulas de
girassol. Porém, de maneira curiosa, a degradação destas proteínas é acompanhada
por um aumento expressivo da atividade de proteases ácidas (Fig. 15C) apenas aos
5 DAE nas plântulas cultivadas na ausência de luz. Diferentes proteases ácidas,
incluindo endopeptidases e carboxipeptidases, apresentam papel fundamental na
hidrólise das proteínas durante a diferenciação dos vacúolos de estocagem em
vacúolos líticos (MÜNTZ, 2007; TAN-WILSON e WILSON, 2012). Aos 5 DAE, o
aumento significativo da atividade de proteases ácidas nos cotilédones das plântulas
de girassol mantidas na ausência de luz pode indicar que além da hidrolise das
proteínas de reserva, processos autofágicos desencadeados pela insuficiência de
carbono induzida pelo escuro podem estar ocorrendo (MORKUNAS et al., 2012;
IZUMI et al., 2013). Tendo em vista que o ensaio utilizado para estimar a atividade de
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proteases ácidas não é específico para as hidrolases que atuam nas proteínas de
reserva, é possível que parte das enzimas detectadas esteja envolvida com a
reciclagem de estruturas celulares e a remobilização de carbono e nitrogênio,
provendo substratos alternativos para oxidação (ARAÚJO et al., 2011; MICHAELI et
al., 2016).
Embora o amido seja uma reserva minoritária, o conteúdo de amido (Fig. 12C,
13A e 14A) e a atividade de amilases (Fig. 15D, E e F) nos diferentes órgãos das
plântulas de girassol também sofrem alterações devido à exposição ao escuro
contínuo. É notável que o conteúdo de amido nos cotilédones, no hipocótilo e nas
raízes é inferior nas plântulas mantidas no escuro, em relação às mantidas no claro,
7 DAE, coincidindo com a retenção dos lipídeos de reserva nos cotilédones (Fig. 12A).
Considerando que as sementes de girassol são praticamente desprovidas de amido
(cerca de 0,4% da massa seca) (BAU et al., 1983), a acumulação desta reserva nos
diferentes órgãos durante o estabelecimento da plântula pode ser atribuída à
mobilização dos lipídeos de reserva na ausência de fotossíntese, como demonstrado
previamente (DARBELLEY et al., 1997). O amido cumpre papel fundamental como
reserva transitória, garantindo suprimento energético para tecidos heterotróficos ou
fotossintetizantes na ausência de luz (ORZECHOWSKI, 2008). A degradação do
amido é realizada pela ação coordenada de diversas enzimas, destacando-se a
atividade hidrolítica das amilases (STITT e ZEEMAN, 2012). A regulação deste
processo é complexa, envolvendo mecanismos de controle em nível transcricional e
principalmente pós-traducional, como a retroinibição pela concentração de
metabólitos, a fosforilação de proteínas e a redução de pontes dissulfeto mediada por
tiorredoxinas (KÖTTING et al., 2010; STITT e ZEEMAN, 2012).
A acumulação do amido e a atividade de amilases em plântulas de girassol
variam de acordo com o órgão e o tempo de exposição ao escuro contínuo. Nos
cotilédones, mesmo que o conteúdo de amido se mantenha praticamente inalterado
(Fig. 12C), a atividade de amilases (Fig. 15D) apresenta alterações inesperadas ao
longo do tempo, reduzindo aos 5 DAE e aumentando novamente ao final do
experimento (7 DAE). É possível que a diminuição da atividade de amilases aos 5
DAE esteja relacionada à restrição da utilização de carboidratos, tendo em vista o
aporte de carbono oriundo dos lipídeos de reserva (Fig. 12A). No hipocótilo, a redução
da atividade de amilases (Fig. 15E) pode estar associada à disponibilidade de
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substrato, uma vez que há consumo de amido (Fig. 13A) quando as plântulas são
cultivadas no escuro. Em contraponto, a diminuição da atividade de amilases nas
raízes (Fig. 15F) coincide com a acumulação de amido (Fig. 14A) e AST (Fig. 14C) de
5 a 7 DAE. Desta forma, embora não seja possível precisar quais mecanismos são
responsáveis pela regulação da atividade de amilases, pode-se sugerir que diferentes
mecanismos devem operar em cada órgão em resposta ao escuro no decorrer do
tempo. Uma vez que o metabolismo do amido em folhas é fortemente regulado pelo
relógio circadiano (GRAF et al., 2010; GRAF e SMITH, 2011), parece razoável supor
que as alterações do metabolismo do amido nas plântulas de girassol podem envolver
repercussões da escuridão prolongada sobre este oscilador endógeno.
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6. CONCLUSÃO
Analisando os resultados obtidos de forma integrada, é possível concluir que
as alterações verificadas na relação fonte-dreno devem ser uma resposta à escuridão
prolongada, ao invés de um mecanismo regulatório da mobilização das reservas em
plântulas de girassol, tendo em vista que estas alterações não podem ser associadas
à retroinibição mediada pela acumulação de metabólitos. Desta forma, com base no
que foi discutido, sugere-se que a mobilização das reservas em plântulas de girassol
mantidas no escuro, mimetizando condições naturais de sombreamento, deve ser
regulada por mecanismos capazes de perceber a ausência de luz e prever a
insuficiência de carbono, ajustando a utilização das reservas de acordo com as
demandas energéticas futuras para garantir, pelo menos a curto prazo, a
sobrevivência da plântula.
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