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RESUMO 

 

Durante o desenvolvimento pós-germinativo, o déficit hídrico e concentrações 

tóxicas de sais podem afetar processos dos tecidos cotiledonares, como o 

crescimento, a atividade de enzimas e a mobilização das reservas lipídicas, 

além de gerar um desequilíbrio redox celular. No entanto, os estudos 

geralmente relatam alterações metabólicas ao longo do desenvolvimento sob 

estresses aplicados apenas no momento da embebição. Visto isso, o objetivo 

desde estudo foi avaliar as mudanças fenológicas e fisiológicas ocasionadas 

pelos estresses hídrico, induzido por polietilenoglicol (PEG-8000), e salino, 

induzido por NaCl, aplicados no momento da embebição ou durante a fase de 

transição semente-plântula. Adicionalmente, o estudo também teve como 

finalidade caracterizar a atividade das enzimas APX, CAT e SOD e a 

expressão das enzimas APX, CAT, ICL e MLS das plântulas de cártamo de 

plântulas submetidas aos estresses apenas durante a fase de transição 

semente-plântula. Verificou-se que as plântulas sofreram alterações 

fenológicas e fisiológicas diferentes de acordo com o momento de aplicação do 

NaCl e do PEG. Os tratamentos realizados durante a transição semente-

plântula afetaram em menor grau o crescimento das raízes, a taxa e o índice 

de velocidade de germinação do que a aplicação de NaCl e PEG no momento 

da embebição. Entretanto, o efeito do PEG sob os parâmetros fenológicos e 

fisiológicos avaliados foi mais severo em relação ao observado para o NaCl 

independentemente do momento de aplicação dos tratamentos. 

Interessantemente, durante a transição semente-plântula, os teores de H2O2 e 

de lipídeos peroxidados nas plântulas controle sofreram intenso aumento 

durante o estabelecimento. Porém, ambos os estresses induziram diminuições 

nos teores de clorofilas, carotenoides, H2O2 e lipídeos peroxidados, quando 

comparado ao controle, apesar das plantas submetidas aos tratamentos 

apresentarem considerável diminuição na atividade da SOD e CAT. Estas 

reduções também ocorreram a nível transcricional, uma vez que não houve 

expressão da CAT durante o tratamento com NaCl, sendo observada apenas 

72 h após o tratamento com PEG. Já a atividade e expressão da APX se 

mantiveram altas nas plântulas tratadas, assim como a expressão da MLS. A 

partir disto, concluímos que condições estressantes especificamente durante a 



 

transição semente-plântula podem interferir no processo de sinalização 

induzido por H2O2 necessário ao completo estabelecimento, ocasionando 

atrasos no início do metabolismo fotossintético. Além disso, o sistema da APX 

pode ter um importante papel na manutenção deste processo. 

 

Palavras-chave: Transição funcional, peróxido de hidrogênio, ascorbato 

peroxidase, catalase, isocitrato liase, malato sintase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

During seed’s post-germinative development, drought and toxic ionic 

concentrations affect physiological and metabolic processes of cotyledonary 

tissues, such as growth, enzyme activity and mobilization of lipid reserves, as 

well as contribute to a cellular redox imbalance. However, studies generally 

report metabolic changes throughout the development under stress conditions 

applied only at the time of soaking. Therefore, this study aimed to evaluate the 

phenological and physiological changes caused by Poliethyleneglycol induced-

osmotic stress (PEG-8000) and NaCl induced-salt stresses applied during 

soaking or during seed-to-seedling transition. In addition, the present work 

characterizes the activity of APX, CAT and SOD enzymes and APX, CAT, ICL 

and MLS mRNA expression of safflower seedlings subjected to stress applied 

only at the seed-to-seedling transition stage. It was observed that seedlings 

suffered phenological and physiological changes according to application time 

of NaCl and PEG treatments. During the seed-to-seedling transition, stress 

conditions affected root growth, germination rate and germination speed index 

in lower levels than when they are applied at the time of soaking. PEG-induced 

osmotic stress exerts more severe effects on the evaluated phenological and 

physiological parameters, regardless of application time. Interestingly, during 

seed-to-seedling transition, the H2O2 and lipid peroxidation levels in control 

seedlings showed an intense increase during establishment. Conversely, both 

stresses induced decreases in chlorophyll, carotenoids, H2O2, and peroxidized 

lipid levels when comparing to control, even though stressed plants presented 

marked reductions in SOD and CAT activities. These reductions were also at 

the transcriptional level, since CAT mRNA expression was only observed after 

72 h of PEG treatment and not observed at all during NaCl treatment. On the 

other hand, APX activity and expression remained high during both treatments, 

as well as MLS mRNA expression. Taking into account all the obtained results, 

we conclude that specific stress conditions during seed-to-seedling transition 

may interfere in the H2O2 signalization needed to complete establishment, 

causing delays on the beginning of photosynthetic metabolism. Also, it seems 

that APX system may have an important role in maintenance of this process. 

 



 

Keywords: Functional transition, hydrogen peroxide, ascorbate peroxidase, 

catalase isocitrate lyase, malate synthase. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1.  Biocombustíveis no Brasil 

O Brasil é o país mais industrializado da América Latina, possuindo 

grande potencial de expansão da agroindústria, assim como, uma ampla 

reserva e diversidade de recursos renováveis (solar, eólica, biomassa e 

hidráulica) ou não renováveis (carvão mineral, petróleo e gás natural) 

(PEREIRA et al. 2012). Atualmente, 59% da energia que movimenta indústrias, 

comércio, transportes e demais setores da economia provém de fontes não 

renováveis, onde o petróleo e derivados correspondem a 39,3%. Os outros 

41% da energia total provêm das fontes renováveis, dentre estas, a biomassa 

ocupa considerável parcela de 28,5% (MME, 2013). 

O uso da biomassa como fonte energética só despontou após a grande 

crise do petróleo dos anos 70, quando o país se voltou para a produção de 

biocombustíveis com a finalidade de diminuir a dependência dos combustíveis 

fósseis. Para isto, a primeira medida foi a criação do Programa Nacional do 

Álcool, o Pró-Álcool, em 1975, onde o foco era a produção de etanol a partir da 

cana-de-açúcar (AUDINET, 1998). Nos anos 80, o país se tornou um dos 

pioneiros na produção de biodiesel ao registrar sua primeira patente sobre o 

processo de produção deste combustível, o que deu origem, em 2004, ao 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (MME, 2004).  

A partir disso, a produção e o consumo de biodiesel e etanol no Brasil 

tem evoluído a um ritmo crescente, principalmente pelo aumento na demanda 

por combustíveis, expansão da frota brasileira e perspectiva de aumento da 

mistura de biodiesel/diesel e etanol/gasolina nos próximos anos (CREMONEZ 

et al. 2015). Segundo a lei nº 13.263 de 23 de março de 2016, desta data em 

diante, a adição de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final terá 

acréscimo de 1% ao ano até 2019, onde este percentual chegará a 10%. 

Adicionalmente, de acordo com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 

nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009), regulamentado em 9 de dezembro de 

2010 pelo Decreto nº 7390 em seu artigo sexto, inciso III, estipula que, para 
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alcançar os compromissos nacionais voluntários é preciso expandir a oferta de 

biocombustíveis e de outras fontes de energia renováveis. Visto isso, 

SCHUTTE (2015) sugere que deve haver investimentos em economias de 

baixa emissão de carbono com potencial de mitigar os impactos negativos das 

mudanças climáticas. Logo, os biocombustíveis derivados de vegetais, por 

serem fontes energéticas mais seguras do ponto de vista ambiental (AZAD et 

al., 2015) se tornam fortes candidatos na busca por energias mais limpas.  

O Brasil apresenta condições edafoclimáticas favoráveis ao cultivo e à 

produção de várias espécies oleaginosas (CREMONEZ, 2015), como por 

exemplo, Brassica napus (colza), Glycine max (soja), Gossypium hirsutum 

(algodão), Arachis hypogaea (amendoim), Sesamum indicum (gergelim), 

Carthamus tinctorius (cártamo), Helianthus annuus (girassol), Ricinus 

communis (mamona), Raphanus sativus (nabo forrageiro), Jatropha curcas 

(pinhão-manso), Cyperus esculentus (junça), Persea gratissima (abacate), 

Lupinus albus (tremoço-branco), e Caryocar brasiliense (pequi); e palmeiras, 

como Acrocomia aculeata (macaúba), Mauritia flexuosa (buriti), Elaeis oleifera 

(dendê), Syagrus coronata (licuri) e Attalea speciose (babaçu) (PARENTE, 

2003; GUERRA e FUCHS, 2010; PADILHA et al., 2012). No entanto, apesar 

dessa variedade de fontes de óleo vegetal, o país se restringe a culturas com 

fins alimentícios, como a soja. Esta cultura domina o mercado interno brasileiro 

tendo sua produção estimada em 95.574,4 mil toneladas na safra 2015/2016 

correspondendo a 50,50% da produção nacional de oleaginosas (CONAB, 

2016). Apesar da alta produção nacional de soja, o teor de óleo das suas 

sementes é de apenas 18-22% e apresenta rendimento de óleo de 0,3 a 0,5 

toneladas por hectare (Tabela 1). Valores mais altos de teor e/ou de 

rendimento de óleo por hectare podem ser observados em diversas 

oleaginosas (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Oleaginosas candidatas a produção de 
biocombustíveis e respectivos teores de óleo e 
rendimento de óleo. 

Cultura Teor de óleo (%) 
Rendimento de 

óleo (t/ha) 

Babaçu 55-65 0,1-0,3 

Colza 40-50 0,8-1,0 

Cártamo 32-40 0,4-0,6 

Dendê 45-50 3,0-6,0 

Gergelim 50-55 0,1-0,3 

Girassol 35-52 0,5-0,7 

Mamona 40-50 0,5-0,7 

Nabo forrageiro 35-50 0,3-0,4 

Soja 18-22 0,3-0,5 

Tabela construída com dados obtidos de Bilich (2006), 

Guerra e Fuchs (2010) e Padilha et al. (2012). 

Mesmo com o domínio da soja no mercado brasileiro, seu atual nível de 

produção não é suficiente para abastecer de modo integral a produção de 

biocombustíveis, tornando imprescindível a complementação com outras fontes 

oleaginosas (MEDEIROS, 2011). No entanto, para otimização do uso das áreas 

agricultáveis, é necessário que as culturas complementares não só apresentem 

bons teores de óleo e rendimento, mas também possuam a capacidade de 

aclimatação a condições ambientais adversas (GIAYETTO, 1999). Dentre as 

oleaginosas apresentadas na Tabela 1, o cártamo se destaca por apresentar 

maior teor e rendimento de óleo em relação à soja, além de ser uma cultura 

que apresenta grande capacidade de aclimatação a ambientes com baixa 

disponibilidade de água e maiores concentrações de sal no solo (GERHARDT, 

2014). Embora esta oleaginosa seja pouco conhecida e pesquisada no país, 

mundialmente, ela é bastante cultivada e uma das mais importantes fontes de 

óleo na Índia, México e Argentina (MOVAHHEDY-DEHNAVY, 2009). 
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1.2.  O Cártamo 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma espécie oleaginosa originária 

da Ásia e África membro da família Asteraceae sendo uma planta anual do tipo 

herbácea que apresenta caule ereto e ramificado com altura variando entre 30 

a 150 cm (DAJUE; MÜNDEL, 1996). A cultura apresenta um ciclo que varia de 

110 a 150 dias dependendo do genótipo e das condições ambientais (OELKE 

et al., 1992). As sementes desta espécie se destacam dentre as oleaginosas 

por possuírem elevados teores de óleo (32 a 40%) de ótima qualidade tanto 

para consumo humano como para uso industrial, onde 70% desses óleos são 

do tipo linoleico e 30% do tipo oleico, ideais para a produção de 

biocombustíveis (OPLINGER et al., 1997; ZANETTI et al., 2013), sendo as 

cultivares comerciais classificadas em grupo oleico e linoleico conforme a 

porcentagem desses ácidos graxos (HANDAN et al., 2009).  

Em relação às condições de cultivo, o cártamo necessita de uma baixa 

quantidade de insumos agrícolas e de cuidados com o manejo (GRISTINA, 

1994), o que reduz o custo final do seu óleo e torna possível sua exploração 

pela agricultura familiar. Esta espécie possui moderada resistência ao déficit 

hídrico, às altas temperaturas, aos ventos fortes e quentes, à baixa umidade 

relativa do ar e a solos salinos (KIZIL et al., 2008; BAGHERI; SAM-DAILIRI, 

2011), e não tolera excessos de água (ZOZ, 2015). Devido à baixa 

pluviosidade encontrada em algumas regiões do país e da necessidade de se 

aumentar a produtividade da água (relação entre a produção e quantidade de 

água consumida durante o cultivo) para as culturas (LEITE, 2011), as 

características apresentadas pelo cártamo o colocam em vantagem em relação 

a outras oleaginosas na disputa por investimentos em pesquisa e cultivo 

(ULLAH; BANO, 2011; EL-LATTIEF, 2012). 

Neste ponto, o Nordeste brasileiro se destaca por apresentar condições 

climáticas favoráveis para produção desta oleaginosa (SILVA, 2013). Além 

disso, nessa região é amplamente adotado o sistema agrícola de sequeiro, 

principalmente por agricultores familiares, onde a plantação depende apenas 

do regime de chuvas ou pouca irrigação no período de seca (QUARANTA, 

2013). Somando-se os fatores socioeconômicos, climáticos e características de 

cultivo, o C. tinctorius pode ser considerado uma opção agrícola para o 
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semiárido nordestino onde a escassez de água e a salinidade são os fatores de 

estresse predominantes (JONES e CORLETT, 1992).  

 

 

1.3.  Estresses osmóticos causados por déficit hídrico e salinidade 

 

O déficit hídrico e a salinidade são os fatores ambientais que mais 

afetam as áreas agricultáveis e causam diminuição de produtividade (ARORA 

et al., 2002; SIDDIQI et al., 2011). A escassez de água ou abundância de íons 

no solo são consideradas condições abióticas nocivas, pois ocasionam a 

diminuição do potencial osmótico da solução do solo dificultando a captação de 

água e nutrientes pela planta, gerando um desequilíbrio osmótico intracelular. 

Devido a água ser o principal fator limitante do crescimento e da reprodução 

em plantas, não é possível para as mesmas manter a homeostase celular e 

suportar a desidratação durante períodos prolongados (MATTOS, 2015).  

Este desbalanço hídrico pode ocasionar redução no conteúdo de água 

nas células, diminuição do potencial hídrico foliar e perda do turgor, 

fechamento de estômatos, diminuição da expansão e crescimento celular, 

inibindo o crescimento da parte aérea e da raiz, alteração na atividade 

enzimática, dentre outros eventos metabólicos e fisiológicos. Em grandes 

proporções, pode resultar na diminuição da taxa fotossintética, no 

aparecimento de transtornos metabólicos, danos às membranas e até na morte 

da planta (CELIKKOL AKCAY et al., 2010; MATTOS, 2015). Desta forma, a 

diminuição da disponibilidade de água seja temporária ou permanente pode 

afetar a morfologia e os processos fisiológicos das plantas (IQBAL et al., 2008). 

Além dos efeitos osmóticos, a salinidade também pode gerar toxicidade 

pela entrada dos íons inorgânicos na célula vegetal ou pelo acúmulo destes 

e/ou outros solutos, incluindo açúcares, ácidos orgânicos e aminoácidos, na 

tentativa de manter a osmolaridade em níveis convenientes (MUNNS, 2002). O 

íon Na+, especificamente, pode interferir na absorção de íons K+ e perturbar a 

regulação estomática levando a perda de água e possível necrose. Já o Cl- 

pode atuar dificultando a produção de clorofilas (TAVAKKOLI et al., 2010). 

Somando-se estes fatores, o maior conteúdo de sal no solo pode gerar tanto 
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um desequilíbrio hiperiônico quanto hiperosmótico (MAHAJAN e TUTEJA, 

2005; HASANUZZAMAN et al., 2012). Alguns estudos inclusive relatam 

alterações na qualidade e quantidade de ácidos graxos em sementes de 

diferentes oleaginosas submetidas à salinidade. Tais como girassol (NOREEN 

e ASHRAF, 2010), Matthiola incana e tricuspidata (HEUER et al., 2002; 

HEUER et al., 2005), cártamo (BASSIL e KAFFKA, 2002), oliveira (ZARROUK 

et  al., 1996) e prímula (Oenothera biennis) (HEUER et al., 2002). 

Juntamente aos efeitos no metabolismo, morfologia e fisiologia das 

plantas quando expostas aos estresses hídrico e salino, também há o aumento 

na produção de diferentes tipos de espécies reativas de oxigênio (EROs) como 

efeito secundário do desequilíbrio metabólico provocado pelo estresse 

osmótico e pela toxicidade dos íons. Nestas condições, as principias EROs 

produzidas são o peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical superóxido (O2
•-), o 

radical hidroxila (•OH) e o oxigênio singlet (1O2) (VERMA et al., 2005; ASHRAF 

et al., 2002; BALOGLU et al., 2012). 

 

 

1.4.  Homeostase redox e a defesa antioxidante 

 

A maioria das variações ambientais impostas às plantas que ocasionam 

restrições ao seu crescimento e desenvolvimento tem como uma das principais 

consequências a perda da homeostase redox (GIRAUD et al., 2012). Em 

condições normais na célula, as EROs são produzidas continuamente como 

subprodutos das reações de oxidação-redução a níveis menores em organelas 

tais como: cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomos e atuam nos mais 

diversos compartimentos celulares como sinalizadores durante adaptações 

metabólicas, respostas genéticas e epigenéticas necessárias à sobrevivência 

do vegetal (FOYER e NOCTOR, 2009; FISCHER et al., 2013; FOYER e 

NOCTOR, 2015). Porém, durante condições estressantes, a taxa de produção 

destas moléculas se eleva consideravelmente nos diferentes compartimentos 

celulares, como consequência do desequilíbrio entre a sua produção e os 

mecanismos de eliminação, gerando mudanças significativas no estado redox 

geral da célula, o que em casos mais drásticos podem levar a um estresse 
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oxidativo (FOYER e NOCTOR, 2016). As espécies mais comumente 

encontradas nas células vegetais são derivados inorgânicos diretos do oxigênio 

molecular, sendo elas o oxigênio singlet (1O2), o radical superóxido (O2
●─), o 

radical hidroxila (OH●), e o peroxido de hidrogênio (H2O2), as quais podem ser 

divididas em duas classes principais, as formas não radicais (1O2, H2O2) e as 

formas radicais livres (O2
●─, OH●) (JALEEL et al., 2009).  

Os radicais livres podem ser formados pela adição de um único elétron, 

em uma forma não radical, de maneira que um ou mais pares de elétrons se 

tornem desemparelhados (HALLIWELL, 2006). Em sua maioria, as EROs são 

formadas inicialmente via superóxido como resultado da transferência de um 

elétron durante as reações de Mehler em cloroplastos. Esta reação consiste em 

um processo de transferência de elétrons provenientes do fotossistema II ao 

oxigênio, que resulta na produção aumentada de O2
●─

 (ASADA, 2006), 

ocorrendo principalmente em condições de estresses abióticos, em que há uma 

diminuição da fixação de CO2 e uma menor disponibilidade de moléculas de 

NADP+ oxidado para receber os elétrons provenientes da água (JASPERS; 

KANGASJÄRVI, 2010; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011). O superóxido 

formado sofre dismutação a H2O2 espontaneamente ou por meio da ação de 

enzimas específicas. Na presença de Fe3+, o peróxido de hidrogênio formado 

pode desencadear a formação do radical OH● por meio da redução do Fe3+ a 

Fe2+ pela reação de Fenton (FREINBICHLER et al., 2011). Já as reduções do 

ferro, O2
●─ e H2O2 e a OH● são chamadas de reações de Haber-Weiss (Figura 

1) (KARUPPANAPANDIAN et al., 2011). 
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Figura 1 - Representação esquemática da produção de EROs via superóxido pela reação de 
Mehler nos cloroplastos e via reações de Fenton e Haber-Weiss (Modificado de 
KARUPPANAPANDIAN et al., 2011). 

 

Todas estas moléculas são significativamente reativas podendo reagir 

com moléculas biológicas resultando em alterações celulares como 

peroxidação de lipídeos, degradação de membranas, modificações em 

proteínas (comprometendo sua estrutura e consequentemente o desempenho 

de suas funções), perda de funções de organelas, redução na eficiência 

metabólica e na fixação do carbono, perda de eletrólitos e danos ao DNA, que 

podem gerar mutações e levar a disfunções fisiológicas, as quais em casos 

mais severos podem causar morte celular (SCANDALIOS, 2005; BORBA, 

2013; GILL; TUTEJA, 2010). 

Para o combate dos efeitos negativos iniciados pelas EROs, as plantas 

desenvolveram um complexo sistema de defesa antioxidante incluindo 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. Os não enzimáticos são 

moléculas redutoras que se oxidam para neutralizar e eliminar as EROs, 

impedindo que as mesmas reajam com as biomoléculas estruturais da célula, 

danificando-as (GILL e TUTEJA, 2010). Este sistema é dividido em duas 

classes gerais: os lipídeos solúveis associados à membrana, como o α-

tocoferol e o β-caroteno, e os solúveis em água, como a glutationa na forma 

reduzida (GSH), o ascorbato (AsA) e os compostos fenólicos (BLOKHINA; 

VIROLAINEN; FAGERSTEDT, 2003; JALEEL et al., 2009; HERNANDEZ et al., 

2010). 
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Além dos antioxidantes não enzimáticos, o sistema antioxidante vegetal 

é constituído por diferentes antioxidantes enzimáticos, que podem tanto 

eliminar, como também converter as EROs em moléculas menos tóxicas para a 

célula vegetal (ALSCHER et al., 2002). O sistema enzimático inclui várias 

enzimas como: Superoxido dismutases (SODs) (EC 1.15.1.1), catalases 

(CATs) (EC 1.11.1.6), ascorbato peroxidases (APXs) (EC 1.11.1.11), glutationa 

peroxidase (GPX) (EC 1.11.1.9), glutationa redutase (GR) (EC 1.8.1.7), 

monodeidroascorbato redutase (MDHAR) (EC 1.6.5.4), dehidroascorbato 

redutase (DHAR) (EC 2.5.1.18), guaiacol peroxidase (POX) (EC 1.11.1.7), 

dentre outras (BONIFACIO et al., 2011; FOYER E NOCTOR, 2011; GILL e 

TUTEJA, 2010; ROQUEIRO et al., 2012). Tais enzimas possuem localização 

subcelular específica e realizam a catálise das EROs produzidas no mesmo 

compartimento celular ou provenientes de outros locais da célula (GILL e 

TUTEJA, 2010).  

Presentes desde bactérias e leveduras, até em plantas e animais, as 

SODs são metaloproteínas que atuam na primeira linha de defesa contra as 

EROs, dismutando o superóxido em peróxido de hidrogênio (APEL; HIRT, 

2004; CAVERZAN, 2008) e atuando também sobre outras espécies reativas, 

sendo considerada uma enzima chave no processo de detoxificação celular 

(GARCIA, 2012; MAIA et al., 2012). Divididas de acordo com o íon metálico 

presente em seu sítio ativo, existem quatro classes de SOD: Cu/ZnSOD, 

MnSOD, FeSOD e NiSOD. A FeSOD é encontrada nos cloroplastos, 

juntamente a Cu/ZnSOD  que também está presente nos peroxissomos, 

citoplasma e apoplasto. Enquanto a MnSOD é encontrada nas mitocôndrias e 

peroxissomos (ALSCHER et al., 2002; CAVERZAN, 2008). Como no 

metabolismo do íon superóxido é produzido peróxido de hidrogênio, outras 

enzimas como as CATs e peroxidases são requeridas para finalizar a cascata 

de oxidação (CASTILHOS, 2010). 

A ascorbado peroxidase (APX) é uma peroxidase que catalisa a 

conversão de H2O2 a H2O e O2 utilizando o ácido ascórbico (AsA) como um 

doador de elétrons específico (GARA et al., 2010; KARUPPANAPANDIAN et 

al., 2011; SHIGEOKA et al., 2002; TEIXEIRA et al., 2006). A atividade desta 

enzima está vinculada ao ciclo ascorbato-glutationa, uma vez que necessita do 

AsA para exercer sua função catalítica. Neste ciclo, após a utilização do AsA 
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pela enzima, ocorre a produção de moléculas de MDHA, as quais se juntam e 

formam espontaneamente, por dismutação, o dehidroascorbato (DHA), ou são 

reduzidas diretamente a AsA pela ação de uma oxidorredutase dependente de 

NADPH, a monodehidroascorbato redutase (MDHAR). O DHA também pode 

ser reduzido a AsA por meio da dehidroascorbato redutase (DHAR) que utiliza 

a glutationa na forma reduzida (GSH) como doadora de elétrons, 

compreendendo assim o conjunto de rotas correspondente ao ciclo do 

ascorbato/glutationa (SHIGEOKA et al., 2002) (Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Representação esquemática do ciclo ascorbato glutationa, com seus principais 
componentes enzimáticos e não-enzimáticos: Catalase (CAT), Ascorbato peroxidase (APX), 
Monodehidroascorbato redutase (MDHAR), Monodehidroascorbato (MDHA), Dehidroascorbato 
redutase (DHAR), Glutationa redutase (GR), Ascorbato (ASC), Dehidroascorbato (DHA), 
Glutationa reduzida (GSH), Glutationa oxidada (GSSG) (GARA et al., 2010). 

 

A APX tem sido identificada em muitas plantas superiores, 

compreendendo uma família de isoenzimas com diferentes características. 

Localizadas em quatro compartimentos celulares distintos, essas isoenzimas 

são separadas quanto à localização em: sAPX no estroma, tAPX quando 

associadas a membrana do tilacoide em cloroplastos, mAPX aquelas ligadas a 

membranas de microcorpos, como o peroxissomo e os glioxissomos, e cAPX 

correspondente a citosólica (SHIGEOKA et al., 2002). 

As CATs podem ser divididas em monofuncionais (dismutantes) e 

bifuncionais (dismutantes/peroxidásicas). As monofuncionais 

predominantemente catalisam a dismutação do H2O2 em água e oxigênio 

molecular com o auxílio de um grupo prostético heme, e estão presentes em 

diversos eucariotos, incluindo as plantas. Já as bifuncionais são encontradas 
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principalmente em procariotos e eucariotos inferiores tais como fungos e 

protistas. (CHELIKANI et al., 2004). Diferentemente das peroxidases, as CATs 

não precisam de um substrato doador de prótons. A fim de metabolizar o H2O2 

produzido nos peroxissomos pela β-oxidação dos ácidos graxos e pela 

oxidação do glicolato oriundo da fotorrespiração (MHAMDI et al., 2012). Foram 

identificados três genes para a catalase em tabaco, Arabidopsis, milho, 

abóbora e arroz (WILLEKENS et al., 1995; FRUGOLI et al., 1996; GUAN e 

SCANDALIOS, 1996; ESAKA et al., 1997; IWAMOTO et al., 2000). No entanto, 

estudos indicam a presença de outras possíveis isoformas para esta enzima 

em várias espécies de angiospermas (CORPAS et al., 1999; SCANDALIOS et 

al., 1997; MCCLUNG, 1997; ZIMMERMANN et al., 2006; HU et al., 2010). 

Visto isso, pode-se concluir que vários componentes do sistema 

antioxidante apresentam atividade redundante, como por exemplo, os sistemas 

da CAT, APX e AsA que atuam no controle da concentração de H2O2. O que 

demonstra o quão importante é para sobrevivência da célula manter a 

homeostase redox e conter possíveis danos oxidativos  (CASTRO, 2013). 

Apesar do mecanismo geral de defesa antioxidante nas plantas estar bem 

caracterizado em termos bioquímicos e moleculares (FOYER e NOCTOR, 

2003), atualmente grande parte da perda de produtividade em culturas 

expostas a estresses abióticos está relacionada com o aumento na produção 

de EROs (CHOUDHURY et al., 2013). Logo, um entendimento mais 

aprofundado do conjunto de repostas ligadas à defesa antioxidante das plantas 

submetidas a fatores ambientais desfavoráveis pode levar ao desenvolvimento 

de cultivares que apresentem melhores parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

para superar as adversidades e consequentemente obter um desempenho 

mais satisfatório no campo.  

 

 

1.5. Metabolismo Lipídico em Oleaginosas e Ciclo do Glioxilato 

 

As reservas lipídicas em sementes de espécies oleaginosas são 

compostas predominantemente por triacilgliceróis (TAGs).  Sendo a oxidação 

destes lipídeos um processo de grande importância durante a mobilização das 
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reservas de óleo para manutenção da germinação e do desenvolvimento pós-

germinativo (GRAHAM, 2008).  

Nestas sementes, os TAGs estão armazenados em organelas 

específicas chamadas de corpos oleosos ou oleossomos (QUETTIER; 

EASTMOND et al. 2009). Sua degradação se inicia com a ação das lipases de 

triacilglicerol SDP1 (SUGAR-DEPENDENT1) e SDP1-like, presentes na 

membrana do oleossomo, que quebram os TAGs em ácidos graxos (AGs) 

livres e glicerol. Os AGs podem atravessar a membrana da organela como AGs 

não esterificados ou na forma de ésteres (acil-CoA). AGs de cadeia média 

podem ser importados na forma de AGs livres, os quais são posteriormente 

ativados dentro do glixossomo por uma acil-CoA sintase. Já os AGs de cadeia 

longa são ativados no citosol e transportados como acil-CoAs através da 

membrana por transportadores do tipo ABC para sofrerem β-oxidação 

(HETTEMA et al., 1996; VERLEUR, et al., 1997). No decorrer das reações que 

compõem a via de β-oxidação glioxissomal/peroxissomal são produzidas 

moléculas de H2O2, além da regeneração do NADH, que é exportado e 

utilizado em outros processos celulares. Ao fim do catabolismo dos lipídeos são 

produzidas moléculas de acetil-CoA, um dos substratos iniciais do ciclo do 

glioxilato.  

O ciclo do glioxilato foi descrito por KORNBERG e MADSEN (1958) 

como um "ciclo do ácido tricarboxílico (TCA) modificado", por possuir enzimas 

como malato desidrogenase, citrato sintase, e aconitases. No entanto, ao invés 

dos dois passos de descarboxilação presentes no ciclo do TCA, as enzimas-

chave do ciclo do glioxilato (isocitrato liase e malato sintatase) convertem o 

isocitrato e acetil-CoA em succinato e malato. Durante este ciclo há a formação 

de um composto intermediário denominado de glioxilato, o qual dá nome à via 

metabólica e permite que compostos de 2 carbonos (acetil-CoA) provenientes 

de vários processos catabólicos sejam convertidos em outros que possuem 4 

carbonos (succinato e malato) e que podem seguir para o ciclo do TCA ou 

servir como percussores na biossíntese de aminoácidos e carboidratos, que 

futuramente servirão como fonte energética ou como substrato para formação 

de novos tecidos e moléculas (KUNZE et al. 2006) (Figura 3). 
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1.6.  Transição semente-plântula: uma fase crucial do desenvolvimento 

inicial  

 

A germinação e o crescimento pós-germinativo são etapas cruciais no 

ciclo de vida das plantas superiores que definem o sucesso ou falha no 

estabelecimento do organismo. Nestas etapas ocorrem vários eventos 

fisiológicos, moleculares e bioquímicos que dão suporte ao desenvolvimento 

inicial da plântula (EASTMOND e GRAHAM, 2001).  

O processo de germinação começa a partir da captação de água pela 

semente (embebição) sendo seguida pela reativação do metabolismo do 

embrião dando início ao alongamento celular, a ativação do ciclo celular, a 

transcrição, a tradução, a respiração celular, os mecanismos de reparo e a 

organização das organelas. Tendo seu fim com a protrusão visível da radícula. 

(RIBEIRO et al., 2015). 

Na próxima etapa do desenvolvimento, denominada de crescimento pós-

germinativo, ocorre a continuidade dos diversos eventos metabólicos que 

Figura 3 - Transição do metabolismo heterotrófico (a) para fotoautotrófico (b) durante o 
crescimento pós-germinativo de oleaginosas. (1) lipase de triglicerídeos, (2) β-oxidação, (3) 
citrato sintase, (4) aconitase, (5) isocitrato liase, (6) malato sintase, (7) malato desidrigenase, 
(8) fosfoenolpiruvato carboxiquinase, (9) gliconeogênese, (10) fosfoenolpiruvato carboxilase, 
(11) piruvato quinase, (12) vias biossintéticas de aminoácidos, purinas, pirimidinas e clorofilas. 
(Modificado de EASTMOND e GRAHAM, 2001) 
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sustentam o desenvolvimento da plântula (GONZALEZ e VODKIN, 2007). 

Sendo esta etapa marcada pela transição de semente para plântula, um 

processo de fundamental importância, o qual se inicia a partir da emissão da 

radícula e termina quando a plântula não mais depende das reservas 

embrionárias para seu suprimento energético. Em oleaginosas, durante este 

processo, devido a grande quantidade de lipídeos armazenados nos 

cotilédones, estes passam de tecidos de reserva (amarelos) para tecidos 

fotossintéticamente ativos (verdes) (SHAMIMUZZAMAN e VODKIN, 2014) 

(Figura 4). Sendo os triacilgliceróis (TAGs) os principais lipídeos que mantém 

este processo (TAGs) (THEODOULOU e EASTMOND, 2012). 

 

 

Figura 4 - Fases da transição semente-plântula em soja. (Modificado de SHAMIMUZZAMAN e 

VODKIN, 2014). 

 

Durante a transição semente-plântula, além da coordenação de diversas 

vias metabólicas para realizar as funções necessárias ao desenvolvimento da 

plântula, também ocorre com maior intensidade a translocação dos lipídios 

cotiledonares e a β-oxidação dos ácidos graxos nos glioxissomos e sua 

posterior conversão em ácidos orgânicos pelo ciclo do glioxilato 

(SHAMIMUZZAMAN e VODKIN, 2014). Contudo, fatores que diminuam a 

mobilização e/ou a eficiência de conversão das reservas podem limitar o 

estabelecimento da plântula (MOHAMADI et al., 2011).  
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Alguns estudos com diferentes oleaginosas mostraram que em 

condições de estresse hídrico e salino a germinação e o processo de 

estabelecimento são afetados (GHOLAMI et al., 2010; MIYAMOTO et al., 2012; 

XIE et al., 2013). Li e Hu (2015) ao analisar expressão de genes peroxissomais 

relacionados com o estresse hídrico em Arabidopsis, relataram a diminuição da 

expressão das enzimas ICL e MLS. De acordo com GONZALEZ e VODKIN 

(2007) além de suprir as necessidades celulares durante a mudança semente-

plântula, os cotilédones precisam ajustar seu aparato metabólico às condições 

adversas presentes durante o desenvolvimento. Diante disto, se faz necessário 

um melhor entendimento da influência dos estresses sob o metabolismo 

lipídico. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O nordeste brasileiro apresenta condições edafoclimáticas bastante 

peculiares, onde a irregularidade das chuvas e os baixos índices pluviométricos 

(abaixo de 800 mm por ano) são fatores presentes em grande parte do ano. 

Inclusive durante a estação chuvosa é comum a ocorrência de períodos secos. 

Estas condições cada vez mais afetam a disponibilidade de água para as 

culturas, principalmente aquelas de pequenos produtores (MARENGO et al., 

2011). Além do déficit hídrico, a presença de solos salinos também é um fator 

limitante da produtividade de culturas em diversas regiões semiáridas (GUO et 

al., 2014). Diante disto, o cártamo pode ser considerado um modelo de cultura 

interessante para estas regiões, uma vez que, apresenta rápido crescimento, 

resistência a diferentes condições climáticas, como déficit hídrico e salinidade, 

além de possuir alto valor econômico agregado ao óleo extraído de suas 

sementes (ZOZ, 2015). Essa resistência frente aos estresses ambientais é 

determinada pelas características fisiológicas e bioquímicas apresentadas 

pelas sementes durante o processo de germinação e desenvolvimento 

(BEWLEY e BLACK 1994; FAGUNDES et al., 2011). No entanto, os efeitos 

causados pelos estresses na fisiologia e no metabolismo dependem não só da 

simples exposição aos estresses, mas também de outros fatores, como a 

espécie, a cultivar, o manejo da cultura, a disponibilidade de água, as 

condições de clima e solo, bem como a duração e intensidade do estresse e o 

estádio fenológico em que a planta se encontra (TESTER; DAVÉNPORT, 

2003).  

Um dos estádios fenológicos críticos durante o desenvolvimento de 

espécies oleaginosas é a transição de semente para plântula. Esta é 

caracterizada pela utilização dos lipídeos de reserva e envolve a regulação de 

uma complexa rede metabólica de enzimas e proteínas associadas, estando 

integrada com vários aspectos do metabolismo celular (KELLY et al., 2012, 

TORRES et al., 2014). Dentre estes, estão inseridos o sistema de mobilização 

e utilização dos lipídeos e os sistemas enzimáticos que atuam no controle das 

EROs produzidas durante o estabelecimento.  
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Alguns estudos já relataram modificações nos metabolismos lipídico e 

antioxidante de plântulas de cártamo frente à maior presença de EROs 

(CASTRO, 2014; TORRES et al., 2014). Entretanto, a caracterização da 

integração destes sistemas especificamente durante a transição semente-

plântula ainda não está completamente entendida, assim como, a influência da 

salinidade e do déficit hídrico sobre esses sistemas no decorrer da transição. 

Logo, devido ao estudo do metabolismo de plantas capazes de se desenvolver 

em condições adversas vir assumindo grande importância no contexto das 

mudanças climáticas (NERY et al., 2009; VEERANAGAMALLAIAH et al., 

2011), existe a necessidade de conhecer melhor a coordenação das respostas 

dos metabolismos lipídico e antioxidante frente ao déficit hídrico e a salinidade 

durante a transição semente-plântula com a perspectiva de melhorar o 

desempenho agronômico das oleaginosas e obter cultivares mais resistentes 

às condições adversas encontradas em campo. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1.  Objetivo Geral 

Caracterizar a interação entre vias do metabolismo lipídico e 

antioxidante durante a transição semente-plântula em cártamo (Carthamus 

tinctorius L.) submetido a condições de estresse hídrico e salino. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Realizar análises fenológicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares 

utilizando plântulas de cártamo submetidas a condições de estresse hídrico 

e salino, induzidos por meio da aplicação do composto polietilenoglicol 

(PEG-8000) e de solução com NaCl, tais análises consistiram em: 

 Avaliar a taxa e índice de velocidade germinação e comprimento das 

plântulas; 

 Mensurar o conteúdo relativo de água, porcentagem de umidade, clorofilas e 

carotenoides dos cotilédones; 

 Determinar parâmetros indicadores do estresse oxidativo como peroxidação 

de lipídios e o teor de peróxido de hidrogênio; 

 Verificar a atividade enzimática da catalase, ascorbato peroxidase e 

superóxido dismutase em extratos proteicos de plântulas; 

 Analisar a expressão gênica relativa da catalase, ascorbato peroxidase, 

isocitrato liase e malato sintase. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.  Obtenção do material vegetal e condições de germinação 

As sementes de cártamo (Carthamus tinctorius L.) utilizadas neste 

trabalho foram produzidas no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus de Apodi, no estado do 

Rio Grande do Norte – Brasil e estocadas em garrafas PET por menos de 3 

meses a 25 ºC.  

Os experimentos foram conduzidos em sistema de rolo, seguindo o 

procedimento descrito por BRASIL (2009). Para tanto, as sementes foram 

selecionadas e desinfestadas com hipoclorito de sódio 1% (m/v) por 3 minutos 

sob agitação eventual, lavadas três vezes com água destilada por 

aproximadamente 1 minuto em cada lavagem e embebidas em água destilada 

por 1 minuto. Posteriormente, as sementes foram distribuídas em folhas de 

papel toalha (do tipo GermitestR - 280 x 380 mm) umedecidas na proporção de 

1,5 vezes a massa do papel seco. 

O sistema de plantio em rolo foi constituído por três folhas de papel 

toalha onde 10 sementes foram distribuídas no terço superior da segunda 

folha. Cada conjunto de 3 rolos foi envolto por uma folha de papel toalha e 

denominado de cartucho, o qual correspondeu a uma unidade experimental. Os 

cartuchos contendo as sementes foram colocados em câmara de germinação 

com fotoperíodo modelo TE-4013 (Tecnal, Brasil), sob fotoperíodo de 12 horas 

claro/escuro, temperatura média de 26±1 °C, Radiação Fotossinteticamente 

Ativa (P.A.R) de 200 μmol m-2 s-1 estimada pelo sensor de luminosidade do 

aparelho telemóvel iPhone 5c (Apple Inc., Estados Unidos) e umidade relativa 

do ar (UR) em torno de 75%, monitorada por termohigrômetro comum (Cotronic 

Technology, China). 

 

4.1.1. Experimento I: Análises fenológicas e fisiológicas frente aos 

estresses hídrico e salino 

 

Este experimento foi realizado com a finalidade de avaliar o 

comportamento das sementes de cártamo frente aos estresses hídrico e salino 
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e concomitantemente obter dados para planejamento do experimento II. Para 

isso os sistemas de rolo (totalizando 3 repetições da unidade experimental para 

cada condição) foram submetidos aos estresses hídrico ou salino no momento 

da embebição ou trinta horas após o mesmo mediante a aplicação de soluções 

contendo PEG-8000 a -0,45 MPa ou NaCl a 100 mM, respectivamente (Figura 

5). A solução de PEG-8000 a -0,45 MPa foi preparada a partir de uma tabela 

de conversão desenvolvida por Villela e Beckert (2001), a qual relaciona a 

concentração de PEG-8000 necessária para obtenção de um potencial 

osmótico específico a determinada temperatura. Devido à necessidade de 

garantir nenhuma ou mínima penetração de água nas plantas optou-se pela 

utilização do PEG-8000 ao invés de PEGs de outros pesos moleculares, uma 

vez que PEGs com pesos moleculares menores podem permitir alguma 

entrada de água na planta. 

Para obtenção dos dados fenológicos e fisiológicos (comprimento da 

raiz, taxa de germinação e índice de velocidade de germinação) foram retiradas 

fotografias de cada rolo de 6 em 6 horas durante 7 dias.  

 

 

       Figura 5 – Esquema simplificado do desenho experimental desenvolvido no experimento I. 

 

Para mensuração do comprimento das raízes as fotografias foram 

submetidas ao programa ImageJ Versão 1.49 utilizando-se a função straight. 
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Já a velocidade de germinação foi calculada de acordo com MAGUIRE (1962) 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

𝐼𝑉𝐺 =  
𝐺1

𝑁1
+  

𝐺2

𝑁2
+ ⋯ +  

𝐺𝑛

𝑁𝑛
 

 

 Onde G1, G2 e Gn = número de sementes germinadas, computadas na 

primeira contagem, na segunda e última contagem. N1, N2 e Nn = número de 

dias de semeadura a primeira, segunda e última contagem. 

Ao fim do experimento I, a partir da análise visual das plântulas controle 

foram estabelecidos os tempos de 30, 54, 72, 78, 102 e 150 h após a 

embebição como os que melhor representavam a fase de transição semente-

plântula em C. tinctorius. Estes foram os tempos utilizados para as coletas 

realizadas no experimento II. Entretanto, diferentemente do experimento I, em 

que os tempos foram representados em relação às horas após embebição, no 

experimento II, o tempo foi mostrado em relação às horas após aplicação dos 

tratamentos. A correspondência entre as horas decorridas após a embebição e 

depois da aplicação dos tratamentos está esquematizada na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6 – Correspondência entre as horas após a embebição e as horas de coleta do experimento II. 

 

4.1.2. Experimento II: Respostas fisiológicas, antioxidantes e ciclo 

do glioxilato frente aos estresses hídrico e salino durante a 

transição semente-plântula 

Para a mensuração do conteúdo relativo de água e do percentual de 

umidade dos cotilédones os sistemas de rolo (totalizando 1 repetição da 

unidade experimental por tempo de coleta para cada condição) foram 
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submetidos aos estresses hídrico e salino trinta horas após a embebição 

mediante a aplicação de soluções contendo PEG-8000 a -0,45 MPa ou NaCl a 

100 mM, respectivamente (Figura 7). As coletas foram realizadas nos tempos 

de 0, 24, 42, 48, 72 e 120 horas após a aplicação dos tratamentos e os 

cotilédones obtidos foram imediatamente pesados para obtenção da massa 

fresca (MF) e armazenados em recipiente hermeticamente vedado a 4 ºC para 

os posteriores ensaios. 

Para as análises bioquímicas e moleculares os sistemas de rolo 

(totalizando 5 repetições da unidade experimental por tempo de coleta para 

cada condição) foram submetidos aos estresses hídrico e salino trinta horas 

após a embebição mediante a aplicação de soluções contendo PEG-8000 a -

0,45 MPa ou NaCl a 100 mM, respectivamente (Figura 7). As coletas foram 

realizadas nos tempos de 0, 24, 42, 48, 72 e 120 horas após a aplicação dos 

tratamentos e as plântulas obtidas foram imediatamente congeladas em N2 

líquido e armazenadas a −20 °C. 

 

 

 

    Figura 7 – Esquema simplificado do desenho experimental desenvolvido durante o experimento II. 

 

4.2.  Conteúdo relativo de água (CRA) 
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A determinação do conteúdo relativo de água (CRA) foi realizada de 

maneira análoga ao realizado por LIMA (2007), para isto os cotilédones que 

tiveram suas massas frescas (MF) determinadas no item 4.1.2 foram então 

transferidos para tubos de ensaio contendo água destilada por um período de 

24 horas. Após esse período, os cotilédones foram pesados novamente e a 

massa aferida foi denominada de massa túrgida (MT). Em seguida, os 

cotilédones foram colocados em sacos de papel e levados a uma estufa de 

ventilação forçada de ar, a 70 ºC, por um período de 72 horas, a fim de 

determinar a massa seca do tecido (MS). Os cálculos do CRA foram realizados 

por meio da seguinte equação: 

 

CRA (%) = 
MF−MS

MT−MS
 x 100 

 

4.3.  Determinação do percentual de umidade (% Umidade) 

 

A umidade no tecido foliar foi determinada segundo CAVALCANTI 

(2002) a partir dos resultados de massa fresca (MF) e massa seca (MS) 

obtidas no item anterior. Os cálculos foram realizados segundo a seguinte 

equação: 

 

% Umidade = 
MF−MS

MF
 x 100 

 

4.4.  Extração ácida com TCA 1% 

 

A extração ácida foi realizada de acordo com PEIXOTO et al. (1999), 

porém com a adição de carvão ativado a 0,5% (p/v) para facilitar a adsorção 

das proteínas (KOPPER et al., 2008; SEKARAN, MARIAPPAN e RAGHAVAN, 

1996). Para isto, 250 mg de material fresco foram macerados em almofariz com 

N2 líquido e a estes adicionados 1,5 mL de solução de TCA 1% (p/v) com 

carvão ativado a 0,5% (p/v). A mistura obtida foi transferida pra microtubos de 2 

mL e centrifugada a 10.000 x g a 4 °C por 15 minutos. Após a centrifugação, o 

sobrenadante aquoso, entre o precipitado e o sobrenadante lipídico, foi 
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recolhido e utilizado na determinação do teor de H2O2 e dos lipídeos 

peroxidados (TBARS). 

 

4.5.  Determinação do teor de H2O2 

 

O teor de H2O2 das amostras foi mensurado a partir dos extratos obtidos 

com TCA 1% (p/v), por meio da reação específica do H2O2 com o iodeto de 

potássio (KI) (JALEEL et al., 2008; SILVA, 2010). Para tanto, foram aplicados 

em tubos de ensaio 100 µL de extrato, diluídos com 400 µL de TCA 1%, e 

adicionados a estes 500 µL de tampão fosfato de potássio 10 mM, pH 7,0, e 1 

mL de solução de KI 1 M. Os tubos contendo os ensaios foram colocados no 

escuro e após 1 h, lidos em espectrofotômetro a 390 nm contra um branco de 

referência composto por TCA 1% e as soluções anteriormente mencionadas. O 

teor de H2O2 foi calculado a partir de uma curva padrão da solução reagente de 

KI, realizada com soluções de diferentes concentrações de H2O2, preparadas 

em TCA 1% e os resultados obtidos, foram expressos em µmol H2O2 . g MS-1. 

 

4.6.  Determinação da peroxidação de lipídeos (TBARS) 

 

A quantificação de lipídios peroxidados foi feita usando o método 

TBARS, descrito inicialmente por HEATH & PACKER (1968) e adaptado por 

PEIXOTO et al., (1999). Este método se baseia na estimativa da concentração 

de malonilaldeído (MDA) a partir do complexo formado com o ácido 

tiobarbitúrico (TBA), denominado de MDA-TBA o qual dá cor avermelhada a 

solução. Nesse ensaio, foram utilizados 500 µL dos extratos obtidos com TCA 

1% e a estes adicionados 2 mL da solução reagente de TBA 0,5% - TCA 20%. 

Os tubos com os ensaios foram selados com filme plástico, aquecidos em 

banho-maria à 95 °C por 1 hora e em seguida resfriados em banho-de-gelo 

para parar a reação. Após isto os tubos foram centrifugados por 5 minutos a 

3.500 x g e o sobrenadante lido nos comprimentos de onda de 532 e 660 nm 

em espectrofotômetro. A segunda leitura corresponde a reação não-específica, 

a qual será subtraída da primeira para quantificar o complexo MDA-TBA 

formado, calculado a partir do seu coeficiente de extinção molar, 155 mM-1 cm-1 
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(HEATH; PACKER, 1968 apud SILVA, 2010). Os resultados obtidos foram 

expressos em mmol MDA-TBA . g MS-1. 

 

4.7.  Determinação do teor de clorofilas e carotenoides 

 

A determinação do teor de clorofilas e carotenoides foi feita a partir do 

método de ARNON (1949). Para isto, 25 mg de cotilédones secos (obtidos de 

acordo com o item 4.2) foram macerados em almofariz e homogeneizados com 

5 mL de acetona 80%. A mistura foi transferida para tubos de ensaio e 

centrifugada a 3.500 x g por 5 min. O sobrenadante foi lido em 

espectrofotômetro Ultrospec™ 2100 a 470, 645, 652 e 663 nm. O teor de 

clorofilas foi expresso em μg . mg MS-1  e calculado a partir das seguintes 

fórmulas: 

 

[(12,7 𝑥 𝐴663𝜂𝑚) − (2,69 𝑥 𝐴645𝜂𝑚)] 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜(𝑚𝐿)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎(𝑚𝑔)

=  𝜇𝑔 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝐴 .  𝑚𝑔−1𝑀𝑆 

[(22,9 𝑥 𝐴645𝜂𝑚) − (4,68 𝑥 𝐴663𝜂𝑚)] 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜(𝑚𝐿)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎(𝑚𝑔)

=  𝜇𝑔 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝐵 .  𝑚𝑔−1𝑀𝑆 

[(20,2 𝑥 𝐴645𝜂𝑚) − (8,02 𝑥 𝐴663𝜂𝑚)] 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜(𝑚𝐿)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎(𝑚𝑔)

= 𝜇𝑔 𝑂𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠.  𝑚𝑔−1𝑀𝑆 

(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒ú𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝐴 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒ú𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝐵 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒ú𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠)

= 𝜇𝑔 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠.  𝑚𝑔−1𝑀𝑆 

[(1000 𝑥 𝐴470𝜂𝑚) 𝑥 (3,27 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒ú𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝐴) 𝑥 (104 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒ú𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝐵)]

5625

= 𝜇𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 .  𝑚𝑔−1𝑀𝑆 

 

4.8.  Obtenção de extratos proteicos 

 

O método utilizado foi adaptado de KAGAWA et al. (1973). Em almofariz, 

foram macerados, com N2 líquido, 100 mg de cotilédones e a estes adicionados 

940 μL de tampão Tris (165 mM; pH 7,5) contendo 10 mM de KCI, 1 mM de 

MgCI2, 1 mM de EDTA e 1 mM de ascorbato. A mistura foi transferida para 

microtubos de 1,5 mL, com 60 µL de Triton X-100 a 5% (p/v) e depois, 

centrifugada a 13.000 x g a 4 °C por 20 minutos. Após a centrifugação, o 

sobrenadante aquoso foi recolhido e armazenado para a realização da 

quantificação do teor de proteínas e dos ensaios enzimáticos. 
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4.9.  Determinação do teor de proteínas solúveis 

 

Para quantificar as proteínas solúveis presentes nos extratos foi utilizado 

o método de BRADFORD (1976). Em microplaca de 96 poços, foram 

adicionados 10 µL dos extratos diluídos a 1:50 (v/v) com o tampão de extração 

e misturados a estes 250 µL do reagente de Bradford. Após 10 min no escuro, 

as amostras foram lidas em espectrofotômetro Ultrospec™ 2100 a 595 nm 

contra um branco de referência composto de 10 µL do tampão de extração e 

250 µL do reagente de Bradford. O cálculo do teor de proteínas solúveis totais 

foi realizado a partir da curva-padrão do reagente, feita com concentrações 

crescentes de albumina sérica bovina (BSA). Os resultados obtidos foram 

expressos em mg Prot . g MS-1. 

 

4.10. Determinação da atividade da catalase 

 

A determinação da atividade da catalase foi realizada usando o método 

proposto por HAVIR & MCHALE (1987) no qual, através de espectrometria, é 

mensurado o consumo de H2O2 por minuto. Para isto, 50 µL de extrato proteico, 

diluído a 1:2 com tampão de extração, foi misturado a 2,95 mL de solução 

contendo 20 mM de H2O2 e tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,0 

previamente aquecido a 30 °C. A leitura de cada ensaio foi feita em 

espectrofotômetro Ultrospec™ 2100 a 240 nm a cada 30 s por 5 min 

imediatamente após a adição da solução, anteriormente mencionada, contra 

um branco composto do tampão usado na diluição e do tampão desta atividade 

sem H2O2. O consumo de H2O2 foi calculado a partir do coeficiente de extinção 

molar de 40 mM-1. cm-1 (ε 240 H2O2),  calculado para estas condições, a partir 

de uma curva de padrão (VELIKOVA et al., 2000). A atividade da CAT foi 

expressa em nmol H2O2 . min-1 . mg Prot-1. 

 

4.11. Determinação da atividade da ascorbato peroxidase 

 

A atividade da ascorbato peroxidase foi estimada a partir da 

determinação do consumo de AsA por minuto, ocasionado pela atividade da 
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enzima que oxida tal composto para metabolizar o H2O2. O método utilizado foi 

adaptado do método descrito inicialmente por NAKANO & ASADA (1981) e 

modificado por KOSHIBA (1993).  Em tubos de ensaio, foram aplicados 100 µL 

dos extratos proteicos diluídos a 1:2 com o tampão utilizado na extração 

proteica. A estes tubos foram adicionados 2,7 mL de tampão fosfato de 

potássio 50 mM, pH 6,0 contendo 0,8 mM de ácido ascórbico e 200 µL de 

solução de H2O2 a 30 mM. A leitura de cada ensaio foi feita em 

espectrofotômetro Ultrospec™ 2100 a 290 nm por 5 min, a cada 30 s, 

imediatamente após a adição dos compostos anteriormente mencionados, 

contra um branco composto do tampão usado na diluição e do tampão desta 

atividade sem H2O2. O cálculo do consumo do mesmo foi feito a partir do 

coeficiente de extinção molar do AsA, a 290 nm, ε290ASC = 2.8 mM-1 . cm-1 

(SILVA, 2010). A atividade da APX foi expressa em nmol H2O2 . min-1 . mg Prot-

1. 

 

4.12. Determinação da atividade da superóxido dismutase 

 

A atividade enzimática da SOD foi determinada segundo metodologia 

adaptada de PEIXOTO (1999) a partir de DEL LONGO et al. (1993). Nesse 

método, é determinada a inibição da redução do NBT (p-nitroblue tetrazolium) 

pelo extrato proteico, evitando assim a formação do cromóforo formazana. 

Neste ensaio, uma unidade de atividade enzimática (UA) de SOD é 

considerada como a quantidade de enzima necessária para obter 50% de 

inibição da redução do NBT pelas SODs contidas no extrato enzimático. Para 

tanto, os 10 μL do extrato proteico foram aplicados em microplacas protegidas 

da luz, contendo tampão fosfato de potássio 50 mΜ, pH 7,8, 0,1 mΜ de EDTA, 

13 mΜ de L-metionina e 0,075 mΜ de NBT. A reação foi iniciada pela adição 

de 0,002 mΜ de Riboflavina e a concomitante transferência da microplaca para 

uma câmara iluminada por uma lâmpada fluorescente circular de 30 Watts, 

durante um período de 1 min. Em seguida, foi realizada a leitura da microplaca 

no espectrofotômetro Epoch (BioTek Instruments) a 560 nm. Foram 

considerados como brancos da reação, os poços sem extrato, expostos e não 

expostos à luz. A atividade foi expressa em UA . mg Prot-1. 
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4.13. Extração de RNA total 

 

As extrações de RNA total dos cotilédones foram realizadas com o 

reagente Concert® Plant RNA (Invitrogen Inc.), de acordo com as instruções do 

fabricante. Para verificar a integridade e qualidade do RNA extraído, uma 

eletroforese em gel de agarose a 1,5% em condições não-desnaturantes foi 

realizada, de acordo com o protocolo descrito por SAMBROOK et al. (2001). 

Neste tipo de eletroforese, é observada a presença dos RNA ribossômicos 26S 

e 18S, além de alguns RNAs mensageiros de maior tamanho. Pela observação 

das bandas correspondentes a estes rRNAs se tem uma ideia da qualidade do 

RNA extraído. Para estimar a concentração das amostras de RNA total, uma 

alíquota de cada extrato teve sua absorbância mensurada a 260 nm (40 μg  de 

RNA/mL = 1,0 Absorbância) (SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS, 2001).  

 

4.14. Síntese da primeira fita de cDNA para análise quantitativa da 

expressão 

 

Para a síntese da primeira fita de cDNA total, uma alíquota das amostras 

de RNA total, contendo aproximadamente 1 μg foi transferida para microtubos 

de 200 μL. A esta foram adicionados o tampão de reação ImProm-IITM 5X RT, 

fornecido junto com a transcriptase reversa ImProm-II™ (Promega Corporation, 

Madison, Estados Unidos), concentrações finais de 3 mM de MgCl2, 0,5 mM de 

cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), e 20 pmol dos iniciadores não 

específicos Oligo-deoxirribonucleotídeo T (Oligo-dT, 18 mer.). Os tubos foram 

levados para o termocilcador (Bioer Technology, Binjiang District, China) a 70 

°C por 5 minutos e 4 ºC por 5 minutos e em seguida transferidos para o gelo, 

para a  adicição de 1 unidade/μL da enzima transcriptase reversa ImProm-II™. 

Os tubos foram vortexados e novamente colocados no termociclador a 

temperatura de 25 °C durante 5 minutos, 42 ºC por 60 minutos, 70 ºC por 15 

minutos e deixados a 4 ºC por tempo indeterminado até a retirada dos tubos do 

aparelho. As amostras foram armazenadas a -20 °C. A visualização da 

eficiência da reação e qualidade da síntese foi realizada por meio de uma 

eletroforese em gel de agarose a 2%. Para estimar a concentração das 

amostras de cDNA, uma alíquota de cada tubo teve sua absorbância 
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mensurada a 260 nm como descrito por SAMBROOK; FRITSCH; MANIATIS 

(2001). 

 

4.15. Análise da expressão dos mRNAs por RT-PCR quantitativo 

 

As analises de expressão dos genes da catalase (CAT) e ascorbato 

peroxidase (APX), isocitrato liase (ICL) e malato sintase (MLS) foram 

realizadas utilizando-se 3 amostras biológicas por tempo de coleta para cada 

condição, das quais foram feitas 3 replicatas técnicas. As Reações em Cadeia 

da DNA Polimerase Quantitativa, também conhecidas como PCR em tempo 

real, foram realizadas utilizando o kit Power SYBR Green Master Mix (Applied 

Biosystems, Warrington, United Kingdom), de acordo com as instruções do 

fabricante, em termociclador 7500 Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems, Warrington, United Kingdom) Os ciclos térmicos, concentrações 

ótimas de cDNA e dos iniciadores específicos, bem como a sequência dos 

mesmos (Tabela Suplementar 1), foram utilizadas como descrito por TORRES 

(2012). No final de cada reação, uma curva de melting foi realizada para se ter 

uma estimativa da ocorrência de amplificação de fragmentos não-específicos. 

As analises dos níveis de expressão dos mRNAs que codificam para as 

enzimas citadas foram relativos a expressão do gene constitutivo α-actina e 

baseadas no método 2-ΔΔCT, descrito por LIVAK e SCHMITTGEN, 2001. 

 

4.16. Análises estatísticas 

 

Os dados obtidos foram analisados a partir de seus valores de 

média±desvio padrão obtidos com o auxílio do programa Microsoft Excel 2010 

(Microsoft Corporation), a partir dos quais foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) One Way utilizando-se o pós-teste de Tukey, a nível de significância 

de P<0,05, no software PAST versão 2.17c (Hammer, Harper e Ryan, 2001). 

Os gráficos foram construídos no programa Origin 5.0 (Microcal Software Inc.) 

e foram expressos utilizando a média±desvio padrão. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  Experimento I: Análises fenológicas e fisiológicas frente aos 

estresses hídrico e salino 

 

A partir da análise das fotografias retiradas de 6 em 6 em durante os 7 

dias de experimento, pode-se observar a ocorrência de várias mudanças 

fenológicas entre as plantas controle e as tratadas tanto com NaCl quando com 

PEG (Figura 8). Foram observados atrasos no desenvolvimento radicular e 

cotiledonar durante a exposição aos quatro tratamentos, sendo este atraso 

mais evidenciado naquelas tratadas com PEG logo após a embebição (Figura 8 

B, C, D e E). Também pode-se notar um desenvolvimento deficiente do 

hipocótilo nas plântulas tratadas com PEG, além da presença de cotilédones 

ainda amarelados em relação às plântulas controle com o mesmo tempo de 

desenvolvimento (Figura 8 C e E). 
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Figura 8 – Plântulas representativas das condições fenológicas durante o tempo experimental. 
(A) Controle, (B) plântulas tratadas com NaCl 100 mM 30 h após a embebição, (C) plântulas 
tratadas com PEG-8000 a -0,45 MPa 30 h após a embebição, (D) plântulas tratadas com NaCl 
100 mM logo após a embebição e (E) plântulas tratadas com PEG-8000 a -0,45 MPa logo após 
a embebição. 

 

As sementes de cártamo quando submetidas aos estresses hídrico e 

salino imediatamente após a embebição apresentaram uma queda 

considerável na porcentagem de germinação quando comparadas ao controle 

(Figura 9). Durante o tratamento com NaCl houve um significante atraso na 

germinação, mas a partir das 36 horas a germinação foi mantida até atingir 

aproximadamente 95%. Entretanto, durante o tratamento com PEG houve um 

atraso maior do que com NaCl, onde até às 54 h as sementes ainda não 

tinham alcançado 50% de germinação. Já as sementes que receberam os 
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tratamentos com NaCl e PEG 30 h após a embebição, possuíram taxas de 

germinação próximas ao controle em todos os tempos experimentais (Figura 

9).  

 

Figura 9 - Porcentagem de germinação das sementes de cártamo submetidas ao tratamento 
com PEG-8000 ou NaCl no momento ou 30 horas após a embebição. Os asteriscos indicam 
diferença significativa no intervalo de confiança de 95% (P<0,05) entre as plantas controle e 
tratadas com mesmo tempo de desenvolvimento.  

 

As diferenças nas respostas observadas para a taxa de germinação 

entre os momentos de aplicação e tipo de tratamento também estão 

representadas pelo índice de velocidade de germinação (Figura 10). Onde as 

plântulas submetidas a ambos os estresses logo após a embebição 

necessitaram de mais tempo para germinar do que as demais. 
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Figura 10 - Índice de velocidade de germinação das sementes de cártamo submetidas ao 
tratamento com PEG-8000 ou NaCl no momento ou 30 horas após a embebição. 

 

Em relação ao comprimento das raízes, assim como observado 

visualmente na Figura 8, os quatro tratamentos ocasionaram uma diminuição 

significativa quando comparados ao controle a partir das 102 h até o fim o 

tempo experimental (Figura 11). 
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Figura 11 - Comprimento radicular das plântulas de cártamo submetidas ao tratamento com 
PEG-8000 ou NaCl no momento ou 30 horas após a embebição. Os asteriscos indicam 
diferença significativa no intervalo de confiança de 95% (P<0,05) entre as plantas controle e 
tratadas com mesmo tempo de desenvolvimento. 

 

Segundo os resultados obtidos neste experimento, pode-se observar 

que entre a aplicação dos tratamentos no momento da embebição e a 

aplicação 30 h após a mesma houve diferenças significativas nas respostas 

fisiológicas. Diante disto, percebeu-se que para melhor avaliar a influência dos 

estresses especificamente durante a transição semente-plântula os 

tratamentos não poderiam ser aplicados desde a embebição, e sim, no início 

da fase semente-plântula. 

 

5.2.  Experimento II: Respostas fisiológicas, antioxidantes e ciclo do 

glioxilato frente aos estresses hídrico e salino durante a transição 

semente-plântula 

 

A partir da análise visual das fotos obtidas durante o experimento I foram 

estabelecidos os tempos que melhor representavam os estágios da transição 
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semente-plântula para realização do experimento II, sendo o tempo de 30 h 

após a embebição escolhido para início do mesmo por se tratar do tempo em 

que a maioria das sementes foram consideradas germinadas (radícula maior 

ou igual a 2 milímetros) quando não submetidas a estresse e portanto o início 

da transição semente-plântula. Na Figura 12 estão as plântulas representativas 

da transição semente-plântula em C. tinctorius de acordo com o tempo após 

aplicação dos tratamentos descritos na Figura 6. 

 

 

Figura 12 – Plântulas representativas da transição semente-plântula em C tinctorius e de cada tempo de 

coleta do experimento II. O tempo está representado em horas após a aplicação dos tratamentos. (A) 

Controle, (B) plântulas tratadas com NaCl 100 mM 30 horas após a embebição e (C) plântulas tratadas 

com PEG-8000 a -0,45 MPa 30 horas após a embebição. 

 

Quando comparado ao controle, tanto a salinidade quanto o déficit 

hídrico induzido por PEG induziram diminuições no conteúdo relativo de água 
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dos cotilédones (Figura 13). Este decréscimo foi significativo nos tempos de 42 

e 120 h após a aplicação do NaCl. E com exceção do tempo de 42 h, todos os 

tempos após a aplicação do PEG apresentaram um conteúdo relativo de água 

significativamente menor.  

 

Figura 13 – Conteúdo relativo de água das plântulas de cártamo submetidas ao tratamento 
com PEG-8000 ou NaCl 30 horas após a embebição. Os asteriscos indicam diferença 
significativa no intervalo de confiança de 95% (P<0,05) entre as plantas controle e tratadas com 
mesmo tempo de desenvolvimento.  

 

Entretanto, quanto se observou a umidade relativa, as plântulas tratadas 

com NaCl mantiveram valores próximos ao controle, não apresentando um 

decréscimo na umidade tão intenso quanto naquelas tratadas com PEG (Figura 

14), onde em todos os tempos observados a umidade relativa se manteve 

abaixo do controle, chegando a 65,5% no tempo final. 
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Figura 14 – Umidade relativa das plântulas de cártamo submetidas ao tratamento com PEG-
8000 ou NaCl 30 horas após a embebição. Os asteriscos indicam diferença significativa no 
intervalo de confiança de 95% (P<0,05) entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo 
de desenvolvimento.  

 

Similarmente ao observado para o conteúdo relativo de água e umidade 

relativa, as plântulas submetidas ao estresse hídrico induzido por PEG 

apresentaram valores de clorofilas A (Figura 15 A), B (Figura 15 B) e totais 

(Figura 15 C) e carotenoides (Figura 15 D) menores do que os do controle das 

42 às 120 h, enquanto as tratadas com NaCl obtiveram valores mais baixos na 

quantificação de clorofilas A (Figura 15 A) e  B (Figura 15 B) e carotenoides 

(Figura 15 D) nos tempos de 24 a 72 h, porém crescentes até atingir o mesmo 

patamar do controle no tempo final. 
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Figura 15 – Teor de clorofila A (A), clorofila B (B), clorofilas totais (C) e carotenoides (D) dos 

cotilédones das plântulas de cártamo submetidas ao tratamento com PEG-8000 ou NaCl 30 

horas após a embebição. Os asteriscos indicam diferença significativa no intervalo de 

confiança de 95% (P<0,05) entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo de 

desenvolvimento. 

 

Em relação aos parâmetros oxidativos, em todos os tempos observados 

as plântulas tratadas com NaCl e PEG mantiveram valores de concentração de 

H2O2 significativamente mais baixos do que nos controles (Figura 16). No 

entanto, observa-se tanto para o controle quanto para o tratamento com NaCl, 

uma tendência similar na produção de H2O2, onde às 24 h são encontrados 

níveis mais baixos desta ERO, seguido de um leve aumento às 42 h, posterior 

decréscimo às 48 h e a partir deste tempo um progressivo aumento nos tempos 

finais de observação. O controle apresentou um aumento expressivo no teor de 

H2O2 no tempo de 120 h aproximadamente 11 vezes maior do que o obtido às 

24 h. Já o tratamento com PEG não induziu tais variações no teor de H2O2 ao 

longo do tempo. Ao invés disso, o estresse hídrico induzido por PEG provocou 

uma constante tendência de crescimento destes valores (Figura 16). 
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Figura 16 - Teor de peróxido de hidrogênio em plântulas de cártamo submetidas ao tratamento 
com PEG-8000 ou NaCl 30 horas após a embebição. Os asteriscos indicam diferença 
significativa no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05) entre as plantas controle e tratadas 
com mesmo tempo de desenvolvimento. 

 

Assim como o nível de H2O2, o teor de lipídeos peroxidados em ambos 

os tratamentos se manteve baixo em relação aos controles (Figura 17). Porém, 

nas plântulas tratadas com NaCl, o teor de MDA-TBA apresentou um 

progressivo incremento com o passar das horas. Enquanto o tratamento com 

PEG promoveu níveis de peroxidação lipídica praticamente similares em todos 

os tempos de tratamento. Nas plântulas controle observam-se intensos 

aumentos ao longo do período experimental (Figura 17), especialmente nos 

tempos finais, onde o teor de MDA-TBA chegou a ser cerca de 12,5 vezes 

maior que o obtido para o tempo 0 h. Estes aumentos corroboram com aqueles 

verificados para o teor de H2O2 (Figura 16). 
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Figura 17 - Teor de lipídeos peroxidados em plântulas de cártamo submetidas ao tratamento 
com PEG-8000 ou NaCl 30 horas após a embebição. Os asteriscos indicam diferença 
significativa no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05) entre as plantas controle e tratadas 
com mesmo tempo de desenvolvimento. 

 

De maneira geral, os tratamentos testados mostraram diferentes efeitos 

na atividade das enzimas APX, CAT e SOD durante a transição semente-

plântula. A atividade da APX nas plântulas submetidas aos estresses 

apresentou significativos aumentos quando comparado ao controle (Figura 18 

A). Para o tratamento com NaCl este aumento ocorreu nos tempos de 24 a 48 

h, sendo às 48 h o pico de atividade. Após este pico, a atividade sofreu 

acentuado decréscimo nos tempos finais, chegando a ser aproximadamente 

3,5 vezes menor do que às 78 h. Interessantemente, este panorama de 

respostas também ocorre nas plântulas controle, no entanto, um pouco mais 

cedo, com o pico de atividade ocorrendo às 42 h. Já durante o tratamento com 

PEG, a atividade da APX esteve maior em todos os tempos, com exceção das 

42 h. 

A salinidade e o estresse hídrico induzido por PEG provocaram 

mudanças específicas na atividade da CAT (Figura 18 B). Enquanto no 
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tratamento com NaCl esta enzima apresentou significante pico de atividade às 

24 h, sendo a atividade neste tempo, até 6,5 vezes maior do que nos tempos 

subsequentes. No tratamento com PEG os níveis de atividade se mantiveram 

praticamente constantes das 24 às 120 h, não apresentando as diminuições 

observadas tanto para o controle quanto para o tratamento com NaCl. 

A atividade de SOD se mostrou baixa em ambos os tratamentos, na 

maioria dos tempos experimentais quando comparada ao controle (Figura 18 

C). Para esta mesma enzima, nas plântulas controle, nota-se um pico de 

atividade as 42 h, seguido de uma tendência de redução nos tempos seguintes. 

Curiosamente, estas variações de atividade ao longo do experimento são de 

certa forma, semelhantes àquelas encontradas para a atividade da APX 

também nas plântulas controle (Figura 18 A). 

 

 

 

 

Figura 18 – Atividade da ascorbato peroxidase (A), catalase (B) e superóxido dismutase (C) em 
plântulas de cártamo submetidas ao tratamento com PEG-8000 ou NaCl 30 horas após a 
embebição. Os asteriscos indicam diferença significativa no intervalo de confiança de 95% 
(P<0,05) entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo de desenvolvimento. 
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Na análise da qualidade dos RNAs e cDNAs verificada por eletroforese 

em gel de agarose observa-se a presença dos RNAs ribossomais 28S e 18S 

com baixo nível de degradação e a presença dos cDNAs, indicando que as 

extrações dos RNAs e síntese dos cDNAs foram realizadas com sucesso 

(Figura 19 A e B) 

                     

Figura 19 - Eletroforese em Gel de agarose à 2% evidenciando a qualidade do RNA e do cDNA 
obtidos. (A) Amostra representativa da extração de RNA total, em destaque os RNAs 
ribossomais 18S e 28S. (B) À direita, amostra representativa dos cDNAs obtidos. À esquerda, o 
marcador (1000-100 bp). 

 

Quanto à expressão gênica das enzimas do sistema antioxidante e 

marcadoras do ciclo do glioxilato, foi observado que a expressão da APX 

citosólica nas plântulas controle sofreu gradativo decréscimo nos tempos de 24 

a 48 h e posterior tendência de aumento nos seguintes (Figura 20 A), enquanto 

que os dois tratamentos estimularam a ocorrência de aumentos significativos 

na expressão nos tempos de 42 e 48 h para o NaCl e às 48 h para o PEG 

(Figura 20 A). Ocorrendo uma subsequente queda brusca da expressão nos 

tempos de 72 h em ambos o tratamentos, e 120 h apenas durante o tratamento 

com PEG. 

Supreendentemente houve expressão da CAT apenas nos tempos de 0, 

24, 72 e 120 h nas plântulas controle e 24 h naquelas tratadas com PEG 

(Figura 20 B). A expressão desta enzima nas plântulas controle cai a níveis 

indetectáveis pela técnica de qRT-PCR utilizada nos tempos de 42 e 48 h, com 
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posterior retomada dos níveis às 72 h e seguida de um pico de expressão às 

120 h. 

A expressão dos mRNAs referentes à enzima isocitrato liase para o 

controle e os dois tratamentos esteve menor em todos os tempos observados 

quando comparados ao tempo 0 h (Figura 20 C). Apesar disso, a expressão no 

controle sofre variações ao longo do tempo experimental, apresentando-se 

mais baixa às 24 h, sofrendo gradativo aumento até às 48 h e posterior 

diminuição das 72 às 120 h. Em relação aos tratamentos, após 24 h de 

aplicação do NaCl observa-se que a expressão nestas sementes é maior em 

relação ao controle no mesmo tempo experimental, porém nos tempos 

seguintes apresenta-se mais baixa que os respectivos controles. No tratamento 

com PEG os níveis de expressão são mais baixos que o controle e 

aproximadamente constantes em todos os tempos, sendo este decréscimo 

significativo às 42 h (Figura 20 C).  

Já a expressão da malato sintase apresentou aumentos durante quase 

todos os tempos em ambos os tratamentos, sendo significativos às 48 e 72 h 

nas plântulas tratadas com PEG e apenas às 72 h naquelas submetidas à 

estresse salino (Figura 20 D). 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

   

 

    

Figura 20 – Expressão gênica da ascorbato peroxidase (A), catalase (B), isocitrato liase (C) e 
malato sintase (D) em plântulas de cártamo submetidas ao tratamento com PEG-8000 ou NaCl 
30 horas após a embebição. Os asteriscos indicam diferença significativa no intervalo de 
confiança de 95% (P<0,05) entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo de 
desenvolvimento. 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1.  Experimento I: Análises fenológicas e fisiológicas frente aos 

estresses hídrico e salino 

 

A germinação das sementes e o crescimento inicial da plântula são 

etapas fundamentais para o estabelecimento das plantas (LI et al, 2011). As 

sementes frequentemente germinam melhor sob condições não salinas e com 

ampla disponibilidade de água, apresentando decréscimos nas suas taxas de 

germinação com o aumento no nível de salinidade ou decréscimo na 

quantidade de água absorvida (ACHAKZAI, 2014; BALOGLU et al., 2012; 

VASSILEVSKA-IVANOVA et al., 2014). O estresse salino afeta o 

desenvolvimento da planta pela criação de um potencial osmótico externo que 

impede a absorção de água ou devido aos efeitos tóxicos de determinados íons 

(MURILLO-AMADOR et al., 2002; HOSSEINI et al., 2003). Estes efeitos iônicos 

podem ser distinguidos dos efeitos osmóticos a partir da comparação entre os 

efeitos de soluções salinas e soluções isotônicas compostas por um meio 

osmótico inerte tal como o polietilenoglicol (PEG), o qual possui uma 

probabilidade mínima de penetração pela parede celular. Desta forma, as 

possíveis alterações em sementes tratadas com PEG são atribuídas aos 

efeitos osmóticos, e qualquer diferença nestas alterações entre sementes 

tratadas com sal em relação a tratadas com PEG, pode ser atribuída aos 

efeitos iônicos (LUAN et al., 2014). O presente trabalho mostra que os efeitos 

do PEG na germinação do cártamo foram mais intensos do que os do NaCl 

(Figura 9), estudos desenvolvidos por DANTAS et al. (2011) com cártamo e por 

LUAN et al. (2014) com girassol também alcançaram resultados semelhantes. 

Segundo ZHANG et al. (2010), os menores efeitos do NaCl na germinação 

(Figura 9) podem ser explicados pela absorção dos íons Na+ e Cl- pela a 

semente permitindo a manutenção de um gradiente de potencial hídrico e 

tornando possível a absorção de água durante a germinação mesmo que em 

pouca quantidade. 

ACHAKZAI (2014) também observou reduções no percentual de 

germinação de sementes de girassol sob condições de estresse salino, além 

de ter associado estes resultados à diminuição da velocidade de germinação 
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(atraso na germinação). Da mesma forma, no presente estudo, a porcentagem 

de germinação das plântulas tratadas com NaCl e PEG logo após a embebição 

ou 30 h após a mesma (Figura 9) corroboram com o observado na avaliação do 

índice de velocidade de germinação (Figura 10). Adicionalmente, pode-se 

observar que as taxas e velocidades de germinação diferem de acordo com o 

tipo de tratamento e com o momento de aplicação do mesmo, ficando evidente 

que para se analisar respostas metabólicas de uma fase específica, é 

necessário delimitar o início e o fim da mesma para que os estresses não 

ocorram fora deste intervalo e comprometam as respostas metabólicas. 

Estas diferenças fisiológicas relacionadas ao período de aplicação dos 

tratamentos de certa forma podem ser extrapoladas para o campo em regiões 

semiáridas, uma vez que no semiárido é comum a ocorrência de períodos 

secos durante a estação chuvosa os quais, dependendo da intensidade e da 

duração, podem provocar danos ao desenvolvimento das culturas (MARENGO 

et al., 2011). 

Além da diminuição da porcentagem de germinação, todos os 

tratamentos também induziram a diminuição no comprimento das raízes 

(Figuras 8 e 11). DANTAS et al. (2011) ao avaliar o efeito de diferentes 

concentrações de NaCl e PEG em sementes de cártamo também observaram 

decréscimos no tamanho das raízes. ASHAGRE et al. (2014) ao estudar o 

efeito do PEG sobre diferentes cultivares de milho obtiveram resultados 

semelhantes. De acordo com MUNNS e TESTER (2008) o crescimento 

radicular pode ser restringido tanto pela toxicidade iônica quanto pelo déficit 

hídrico induzido por soluções com elevada osmolaridade. A adição de PEG no 

meio provoca a desidratação celular, reduzindo a disponibilidade de água para 

as células, o que leva à perda de turgescência e, por conseguinte, à redução 

de crescimento (KAKAEI et al., 2013). Contudo, o crescimento mais lento pode 

ser considerado como uma característica adaptativa para a sobrevivência sob 

estresse na tentativa de poupar o uso dos assimilados e da energia para a 

produção de moléculas de proteção para combater o estresse (ZHU, 2002). 

Esta característica pode ser relevante para culturas destinadas a áreas 

propensas à secas (CHAVES e OLIVEIRA, 2004). 
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6.2.  Experimento II: Respostas fisiológicas, antioxidantes e ciclo do 

glioxilato frente aos estresses hídrico e salino durante a transição 

semente-plântula 

 

A resposta das plantas ao déficit hídrico e à salinidade consiste de vários 

processos que devem funcionar em coordenação para aliviar tanto a 

hiperosmolaridade celular quanto o desequilíbrio iônico. Desta forma, para lidar 

com estes estresses as plantas se submetem a mudanças fisiológicas e 

bioquímicas (LAKZAYI et al., 2014). Um dos principais fatores afetados por 

esses estresses é o conteúdo relativo de água, o qual é um indicador chave do 

grau de hidratação celular e dos tecidos, assim como da atividade metabólica, 

sendo considerado um fator crucial para o funcionamento dos processos 

fisiológicos durante o desenvolvimento e um importante indicador de 

resistência à desidratação (JAMAUX et al., 1997; LAKZAYI et al., 2014).  

Os resultados obtidos tanto para o conteúdo relativo de água quanto 

para a umidade relativa (Figuras 13 e 14) evidenciam que os cotilédones das 

plântulas tratadas sofreram decréscimos no seu conteúdo de água e umidade, 

sendo àquelas tratadas com PEG, as que apresentaram menores 

porcentagens. Estes resultados estão relacionados à redução da capacidade 

de absorção de água provocada pela salinidade e pelo estresse hídrico 

(SHABANI et al., 2013). Entretanto, as maiores variações observadas para o 

tratamento com NaCl em comparação ao controle durante a mensuração do 

conteúdo relativo de água (Figura 13) podem ser explicadas pelo fato de que 

este método leva em consideração a capacidade total de absorção de água 

dos tecidos (massa túrgida). Isto o torna um método de avaliação do grau de 

hidratação dos tecidos mais acurado do que a porcentagem de umidade.  

Vários estudos relataram a diminuição no teor de clorofilas e 

carotenoides por estresse hídrico ou salino em diferentes cultivares de cártamo 

(JAVED et al., 2013) e de outras espécies, como girassol (MANIVANNAN et al., 

2014) e lentilha (MUSCOLO et al., 2015). Neste trabalho, a redução nos teores 

de clorofilas e carotenoides observada nas plântulas tratadas com NaCl ou 

PEG (Figura 15 A-D) pode ser entendida como um mecanismo de resposta aos 

estresses, na tentativa de minimizar a absorção de luz pelos cloroplastos 

(PASTENES et al., 2005). Podendo ocorrer, eventualmente, devido às 
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alterações na relação entre lipídios e proteínas em complexos proteína-

pigmento ou pelo aumento da atividade de clorofilases (IYENGAR e REDDY, 

1996; PARIDA et al., 2007). Sendo considerado por SMIRNOFF (1993) um 

sintoma típico do estresse oxidativo. Porém, apesar dos prejuízos no teor de 

clorofilas e carotenoides na maioria dos tempos observados, no tempo final, as 

plântulas tratadas com NaCl apresentaram nítida recuperação alcançando 

valores próximos ao controle (Figura 15 A-D). Mudanças de concentração das 

clorofilas a e b em resposta aos estresses hídrico e salino também foram 

relatados por JAVED et al. (2013) em plântulas de cártamo e por GHOBADI et 

al. (2013) em girassol.  

Para ocorrência da germinação e do estabelecimento pós-germinativo, 

em oleaginosas, é preciso haver intensa remodelação de membranas e 

mobilização dos lipídeos cotiledonares (CHAPMAN,1998; ARMSTRONG et al., 

2000; SIMONTACCHI et al., 2003; GONZALEZ e VODKIN, 2007). Os lipídeos 

disponíveis nos corpos oleosos são mobilizados e preferencialmente β-

oxidados nos glioxissomos, tendo como consequência deste catabolismo, a 

produção de H2O2. No decorrer deste processo estes lipídeos podem reagir 

com o próprio H2O2 formado nestas organelas (GRAHAM, 2008; GOTO-

YAMADA et al., 2015). Diante disto, devido ao atraso no desenvolvimento das 

plântulas tratadas com NaCl e PEG (Figura 12 B e C) e seus menores valores 

de MDA-TBA, em comparação aos controles (Figura 17), supõem-se que para 

estas plântulas deve ter havido menor taxa de remodelação de membranas e 

mobilização lipídica. Adicionalmente, devido à tendência similar de aumento no 

teor de MDA-TBA e H2O2 observados tanto para o controle quanto para as 

plântulas submetidas ao estresse salino (Figuras 17 e 16) pode-se sugerir que 

estes conteúdos tem uma relação direta com crescimento. Sendo as diferenças 

nos níveis explicadas pelo atraso no desenvolvimento demonstrado nas 

plântulas tratadas com NaCl (Figura 12 B). 

É amplamente conhecido pela literatura que as perturbações abióticas, 

como déficit hídrico e salinidade, levam ao desbalanço redox proveniente da 

maior taxa de produção das EROs. E que os componentes enzimáticos e não-

enzimáticos do metabolismo antioxidante desempenham um papel crucial na 

detoxificação das EROs produzidas durante a exposição a estas condições 

(SUZUKI et al., 2012; CHOUDHURY et al., 2013; PETROV et al., 2015).  
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A mensuração do teor de H2O2 no presente estudo demonstrou que ao 

passar do tempo, nas plântulas submetidas a estresse hídrico induzido por 

PEG, houve significante aumento na concentração de H2O2 (Figura 16), 

corroborando a ideia de que a produção de EROs durante este estresse está 

diretamente relacionada com o tempo de exposição e a intensidade do mesmo.  

Além do H2O2, outras EROs podem estar relacionadas ao o 

desenvolvimento e expansão das células. Segundo alguns autores, durante o 

crescimento, ocorrem processos de sinalização por O2
•- produzido mediante a 

atividade de NADPH oxidases (FOREMAN et al. 2013; SCHMIDT e 

SCHIPPERS, 2015; TSUKAGOSHI, 2016). Neste estudo, a atividade da SOD 

esteve mais acentuada nas plântulas controle e naquelas submetidas à 

salinidade quando comparadas ao tratamento com PEG (Figura 18 C). Estes 

dados também podem estar correlacionados ao crescimento durante esta fase 

(Figura 12 A-C), uma vez que a SOD é a principal enzima responsável pela 

dismutação O2
•-. 

De maneira geral, foram encontrados aumentos nas atividades 

enzimáticas da APX e CAT (Figura 18 A e C) e expressão da APX (Figura 20 

A) nas plântulas tratadas com NaCl ou PEG. No entanto, este comportamento 

é observado de maneira diferente a cada tratamento, onde a atividade e 

expressão da APX nos tempos de 24 a 48 h após exposição ao NaCl se 

encontra elevada sofrendo expressivo decréscimo nos tempos finais (Figuras 

18 A e 20 A). Enquanto que, no tratamento com PEG a atividade desta enzima 

é bastante elevada nos tempos de 48 a 120 h (Figura 18 A). Porém, assim 

como no tratamento com NaCl, a expressão da APX nas plântulas tratadas 

com PEG se inicia alta entre 24 e 48 h e decai das 72 as 120 h (Figura 20 A).  

Diante disto, as diferenças observadas, além de poderem ser 

tratamento-específicas, também podem estar relacionadas ao estágio de 

crescimento em que as plântulas se encontravam. Uma vez que, segundo as 

análises fenológicas, as plântulas tratadas com NaCl de certa forma 

apresentaram melhor desenvolvimento do que as tratadas com PEG, as quais 

tiveram seu desenvolvimento estagnado ao fim do tempo experimental (Figura 

12 B e C). 

A mudança de semente para plântula em oleaginosas é marcada pela 

transição dos glioxissomos a peroxissomos foliares, conhecida como a 
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transição funcional dos peroxissomos (GOTO-YAMADA et al. 2015). Durante 

essa fase, estas organelas se tornam bastante importantes por serem o 

principal sítio de β-oxidação dos lipídeos cotiledonares (GRAHAM, 2008). Os 

peroxissomos encontrados em cotilédones estiolados (glioxissomos) estão 

mais presentes em sementes no início da germinação, e com o decorrer do 

desenvolvimento e estabelecimento fotossintético são transformados em 

peroxissomos foliares, havendo predominância de determinados pools 

enzimáticos em cada tipo de peroxissomo (NISHIMURA et al. 1986; TITUS e 

BECKER 1985).  

Segundo GOTO-YAMADA et al. (2015), no decorrer da transição 

glioxissomo-peroxissomo ocorre elevação dos níveis de H2O2 em consequência 

de mecanismos de degradação enzimática associados ao metabolismo destas 

organelas, afetando em níveis enzimáticos e transcricionais o pool da CAT e de 

outras enzimas. Corroborando este fato, foram observados decaimentos na 

atividade e expressão da CAT (Figuras 18 B e 20 B) e a atividade da APX 

(Figura 18 A) nos tempos finais do experimento mesmo o teor de H2O2 estando 

severamente elevado (Figura 16). Além disso, estes eventos podem ter sido 

responsáveis pela baixa ou nenhuma expressão da CAT tanto para as 

plântulas controle quanto para as submetidas aos tratamentos (Figura 20 B). 

Adicionalmente, apesar da CAT ser a principal enzima atuante na eliminação 

do H2O2 nos peroxissomos, ela é bastante sensível a altas concentrações 

desta ERO chegando a perder grande parte de sua capacidade catalítica 

(ANAND et al. 2009).  

A forte queda na atividade e expressão da CAT evidenciada nas 

plântulas tratadas com NaCl (Figuras 18 B e 20 B) pode ter sido parcialmente 

compensada com os aumentos na atividade da APX (Figura 18 A) e sua 

expressão (Figura 18 B), na tentativa de manter os níveis de H2O2 e evitar a 

degradação dos glioxissomos antes da completa conversão dos mesmo a 

peroxissomos foliares. Outra possibilidade é que de que o sistema APX/MDAR 

é o principal sistema atuante em baixas concentrações de H2O2 (EASTMOND, 

2007; GRAHAM, 2008), devido principalmente a sua alta afinidade por esta 

ERO (BAKER et al. 2006). Desta forma, a alta atividade da APX nas plântulas 

tratadas (Figura 18 A) também pode ser devido ao menor teor de H2O2 nelas 

observado (Figura 16). Adicionalmente, como esta enzima atua como um dreno 



 

65 
 

celular de H2O2 produzido em outras organelas (DAVLETOVA et al. 2005) há a 

possibilidade de que o aumento observado na atividade da APX nas plântulas 

tratadas com PEG e NaCl (Figura 18 A) não esteja relacionado ao 

peroxissomo, e seja devido a produção de EROs de outros locais celulares. 

Exclusivamente nos glioxissomos, onde ocorre o ciclo do glioxilato são 

encontradas enzimas específicas desta rota metabólica (ICL e MLS), que 

segundo NISHIMURA et al. (1986) e TITUS e BECKER (1985),  tendem a 

serem menos expressas à medida que a transição glixissomo-peroxissomo 

ocorre. No presente estudo, verificou-se uma maior expressão da ICL às 0 h 

com posterior decaimento ao longo do tempo de desenvolvimento (Figura 20 

C). EPRINTSEV e colaboradores (2015) também obtiveram dados semelhantes 

quando avaliaram a expressão gênica de duas isoformas de ICL em sementes 

de Amaranthus caudatus L. em processo de germinação. SHAMIMUZZAMAN e 

VODKIN (2014), ao estudar a abundância de transcritos relacionados ao ciclo 

do glioxilato durante a transição semente-plântula em soja observaram que 

durante as fases iniciais deste processo houve grande expressão do gene da 

ICL e posterior decréscimo com o decorrer do desenvolvimento. A partir do 

exposto, o gene desta enzima é transcrito em maior quantidade nos primeiros 

momentos da germinação para dar suporte enzimático durante a transição 

semente-plântula, onde ocorre intensa utilização dos lipídeos de reserva e 

atividade do ciclo do glioxilato. 

Em relação à expressão gênica da MLS, observou-se uma tendência de 

aumento nas plântulas tratadas, seja com NaCl ou PEG, em praticamente 

todos os tempos experimentais (Figura 20 D). TORRES et al. (2014) também 

verificaram respostas semelhantes quando germinaram sementes de girassol 

deficientes na atividade da catalase, ou seja, submetidas a condições de 

desbalanço redox. Logo, a tendência de aumento na expressão desta enzima 

pode ser explicada pela necessidade de sobrepor os efeitos osmóticos e 

iônicos impostos por estes tratamentos, na tentativa de acelerar a utilização 

das reservas e manter o estabelecimento da plântula. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo pode-se identificar a fase de 

transição funcional em cártamo, além de demostrar que o momento de 

aplicação dos tratamentos pode ocasionar diferentes respostas fisiológicas. 

Além disso, as alterações no teor de clorofilas e carotenoides, nos parâmetros 

oxidativos, na atividade e expressão das enzimas antioxidantes e na expressão 

das enzimas marcadoras do ciclo do glioxilato levam à constatação de que 

para a manutenção do processo de estabelecimento de C. tinctorius é 

essencial a ocorrência de um intenso aumento no teor de H2O2. E que 

condições estressantes especificamente durante a transição semente-plântula 

podem interferir neste aumento do H2O2, ocasionando atrasos no início do 

metabolismo fotossintético. Neste contexto, o sistema enzimático da APX nas 

plântulas submetidas aos estresses pode ter um importante papel no controle 

da produção do H2O2, evitando a degradação dos glioxissomos antes de sua 

completa transição para peroxissomos e estabelecimento fotossintético. 
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Tabela Suplementar 1: Parâmetros da qRT-PCR e características dos primers. 

Organismo Nome do 
transcrito 

Primer F 
(5'-3') 

Primer R 
(5'-3') 

Amplicon 
(bp) 

Temperatura 
de melting 

em ºC 

Entrada para 
o organismo 
específico 

Entrada para 
espécies 

filogeneticamente 
relacionadas 

Cártamo CAT 
CACAACAA
TCACTATC

ATGG 

GGAAAGT
AATCGAC
CTCCTC 

65 72 - L28740.1 

 cAPX 
GATTTCCA
TCAGCTTG

CTGG 

CTTGGTA
GCATCAG
GAAGAC 

126 80,3 EL379088.1 NM_001084012.1 

 ICL 
ACCCATG
GCTGCAT
CTTTCT 

GCCATAT
GATTGGC
GGAGGT 

178 83,4 - 

JI579725.1; 
JO024844.1;DY90

9727.1; 
DY910203.1; 
DY908764.1; 
DY906849.1; 
DY904753.1; 
DY904582.1; 
GE483518.1; 
DY904267.1; 
DY906653.1 

 

 MLS 
ACGAGCT
GAGAATAT

GGCCG 

CCATTTG
GAACACT
GCTGGC 

86 78,6 - DY912976.1 

 α-Actin 
GCTTCCC
GATGGTC
AAGTCA 

GGATTCC
AGCTGCT
TCCATTC 

101 80,5 Nicot et al., 2005 

O programa da qRT-PCR foi 95 ºC para desnaturação por 10 min, e então 40 ciclos de 95 ºC 
por 15 s, 52–55 ºC por 0.5–1 min para anelamento dos primers, e 60 ºC por 32 s para 
extensão, após cada ciclo foi realizada uma curva de melting: 95 ºC por 15 s, 52–55 ºC por 60 
s, e 95 ºC por 15 s. Todos números de acesso foram retirados do GenBank (NCBI). 
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Tabela suplementar 2 – Teor de clorofilas e carotenoides (µg . mg-1 MS) dos cotilédones das plântulas de cártamo 
submetidas ao tratamento com PEG-8000 ou NaCl 30 horas após a embebição. 

Controle 0 h 24 h 42 h 48 h 72 h 120 h 

Clorofia a 0,087 ± 0,014 0,054 ± 0,017 0,543 ± 0,087 1,026 ± 0,382 1,405 ± 0,125 1,267 ± 0,319 

Clorofila b 0,104 ± 0,042 0,047 ± 0,038 0,250 ± 0,026 0,517 ± 0,165 0,621 ± 0,246 0,633 ± 0,232 

Outras Clorofilas 0,060 ± 0,032 0,036 ± 0,021 0,037 ± 0,031 0,108 ± 0,021 0,159 ± 0,059 0,192 ± 0,058 

Clorofilas Totais 0,251 ± 0,085 0,124 ± 0,081 0,830 ± 0,086 1,651 ± 0,562 1,921 ± 0,77 2,029 ± 0,625 

Carotenoides 5,467 ± 1,324 2,832 ± 0,595 18,871 ± 1,506 28,626 ± 1,977 31,902 ± 5,498 29,115 ± 2,004 

NaCl       

Clorofia a  0,062 ± 0,020 0,186 ± 0,021* 0,351 ± 0,056* 0,658 ± 0,184* 1,683 ± 0,079 

Clorofila b  0,076 ± 0,020 0,117 ± 0,002* 0,224 ± 0,071* 0,330 ± 0,074 0,673 ± 0,059 

Outras Clorofilas  0,045 ± 0,011 0,039 ± 0,006 0,077 ± 0,042 0,068 ± 0,028 0,043 ± 0,037 

Clorofilas Totais  0,183 ± 0,051 0,342 ± 0,017* 0,652 ± 0,168* 1,056 ± 0,255 2,384 ± 0,154 

Carotenoides  2,790 ± 0,798 8,174 ± 1,255* 12,763 ± 0,639* 16,401 ± 4,725* 30,411 ± 1,031 

PEG       

Clorofia a  0,058 ± 0,017 0,114 ± 0,026* 0,156 ± 0,045* 0,225 ± 0,077* 0,400 ± 0,222* 

Clorofila b  0,066 ± 0,010 0,119 ± 0,044* 0,131 ± 0,048* 0,164 ± 0,028* 0,300 ± 0,174 

Outras Clorofilas  0,037 ± 0,011 0,064 ± 0,034 0,060 ± 0,027 0,067 ± 0,005 0,125 ± 0,077 

Clorofilas Totais  0,162 ± 0,021 0,296 ± 0,089* 0,348 ± 0,119* 0,455 ± 0,102* 0,824 ± 0,471* 

Carotenoides  2,991 ± 0,671 5,596 ± 1,163* 6,004 ± 2,323* 7,834 ± 2,198* 8,161 ± 1,187* 

 Os asteriscos indicam diferença significativa no intervalo de confiança de 95% (P < 0,05) entre as plantas controle e tratadas com mesmo tempo de 

desenvolvimento. 


