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RESUMO 

O estudo da microgravidade em plantas se deu a partir do momento em que os 

pesquisadores pensaram na primeira possibilidade de existência de vida em outros planetas. 

Através desse pensamento, tem se buscado compreender qual seria o comportamento das 

plantas quando expostas à microgravidade. A Lemna aequinoctialis é uma planta da família das 

lentilhas d’água (Leminoideae), muito importante para biorremediação e alimentação de 

animais como peixes e suínos. Nesse trabalho, foi realizada a exposição da planta Lemna 

aequinoctialis à microgravidade utilizando um clinostato 2D. O experimento foi realizado com 

4 diferentes velocidades de rotação (15, 35, 50, 75 rpm) além do controle (0 rpm), todos durante 

30 minutos, avaliando as plantas em 4 dias diferentes (dia 0, 5, 7, 15). Procurou-se avaliar a 

ocorrência de alterações bioquímicas (por meio da quantificação proteica, quantidade de 

fenólicos totais), capacidade antioxidante e morfológicas sobre seu desenvolvimento, em 

resposta a essas condições de microgravidade. Nesse trabalho foi observado que a alteração da 

gravidade afetou diferentemente as plantas de L. aequinoctialis dependendo do tipo de 

velocidade que esta foi submetida. Sobre a morfologia observamos diferenças tanto no tamanho 

das raízes nas rotações de 35 e 75 rpm, quanto no tamanho da fronde em 75 rpm. Também foi 

possível perceber um aumento da concentração proteica de 0,6 vezes no sétimo dia a 50 rpm e 

um aumento significativo na concentração de proteína no décimo quinto dia a 15 rpm. Em 

relação aos compostos fenólicos foi observado uma diminuição ao longo do tempo em todos os 

dias e velocidades, enquanto houve pouca diferença significativa em relação a capacidade 

antioxidante em comparação aos dias de experimento. Esse trabalho nos traz percepções sobre 

como a microgravidade pode influenciar no metabolismo de L. aequinoctialis e indicar o 

potencial de aplicação desta para fins biotecnológicos. 

  

Palavras-chave: Leminoideae; Lemna aequinoctialis; microgravidade; clinostato; 

antioxidante; composto fenólicos. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The study of microgravity in plants began when researchers thought about the 

possibility of life on other planets. Then, it was important to understand how plant respond to 

the change of gravity. Lemna aequinoctialis is a plant from the water lentils family 

(Leminoideae), and it has been used for bioremediation and for feeding of other animals such 

as fish and pigs. In this work, Lemna aequinoctialis was exposed to microgravity through a 2D 

clinostat. The experiment was done with 4 different rotations (15, 35, 50, 75 rpm) besides the 

control (0 rpm), all were done for 30 minutes. It was evaluated which were the biochemical 

changes (amount of protein, amount of total phenolics, and total antioxidant capacity) and 

morphological changes on their development. In this work, it was observed that change of 

gravity affected differently the plants of L. aequinoctialis depending on the rotation that was 

submitted. Regarding the morphology, it was observed differences for root size at 35 and 75 

rpm, and for frond size at 75 rpm. It was also verified an increase in protein concentration of 

0.6 X on the seventh day at 50 rpm and a significant increase in protein concentration on the 

fifth day at 15 rpm. In relation of phenolic compounds, it was verified a reduction in all rotations 

and all the times evaluated. Furthermore, it was observed a small difference in the concentration 

of antioxidant compounds for all days of the experiment. This work brings us insights into how 

L. aequinoctialis might responds to the microgravity condition and it showed that there are 

many parameters to work using this plant with basic and/or applied approach. 

 

Keywords: Leminoideae; Lemna aequinoctialis; microgravity; clinostat; antioxidant; phenolic 

compound.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A gravidade e seu efeito em plantas 

As plantas são organismos capazes de captar vários estímulos vetoriais de acordo com 

o ambiente em que elas estão inseridas, esses estímulos podem ser influenciados pela luz, toque, 

umidade e gravidade. Tem sido verificado que as plantas têm a plasticidade de se adaptam a 

diferentes estímulos e podem reorientar seu crescimento de acordo com as condições externas 

e internas que pode ser considerado a disponibilidade de nutrientes, fotossíntese, absorção de 

água, reprodução, entre outros. Esse processo de mudança vetorial no crescimento da planta é 

denominado de tropismo (MORITA, 2010). A gravidade é um dos principais estímulos de 

tropismo nas plantas (gravitropismo), geralmente tendo um gravitropismo positivo nas raízes 

(crescimento para baixo) e um gravitropismo negativo nos brotos (crescimento para cima) 

(KNIGHT, 1806 apud MORITA, 2010).  

Nas células vegetais têm se verificado que os estatócitos são células especializadas 

responsáveis por detectar a mudança relativa da direção da gravidade na planta, participando 

assim da transformação de informação física para informação fisiológica dentro das células. 

Nesse processo, há uma ação conjunta das células vizinhas que também perceberam essa 

mudança da gravidade, porém essa transformação difere de acordo com o tipo celular que 

podem apresentar uma maior sensibilidade à mudança (região adaxial), e as células que tiveram 

uma menor sensibilidade (região abaxial) (MORITA, 2010). 

Um exemplo para esta percepção pode ser o caso das raízes, verifica-se que o 

crescimento das raízes e seus meristemas são orientados pelo vetor da gravidade denominado 

de gravitropismo (BALDWIN, STROHM & MASSON, 2013). Além disso, o comprimento das 

raízes e de seus meristemas laterais também são influenciados pela gravidade (gravimorfismo) 

(MILLAR et al., 2011). E quando consideramos o papel da microgravidade nas raízes, 

verificamos que esta promove uma grande perturbação na competência meristemática nos 

estágios iniciais e observou-se que a exposição à longos períodos não aumentou o grau de 

perturbação ou alteração detectável no crescimento das plantas raízes, sugerindo que a 

gravidade possa ser um processo adaptativo permitindo assim no crescimento e 

desenvolvimento das plantas em adultas viáveis (BOUCHERON-DUBUISSON et al., 2016).  

Desta forma, o crescimento da planta sendo adaptado de acordo com a gravidade nos 

faz entender que a gravidade pode promover toda uma mudança dentro dos amiloplastos, já que 
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eles geralmente são estes são responsáveis por armazenar amido e estão diretamente ligados 

com a biomassa da planta. Alguns estudos têm correlacionado os estatócitos com os 

amiloplastos, trazendo uma possível ideia de que os amiloplastos se movimentam no interior 

da célula de acordo com a influência gravitacional (SACK, SUYEMOTO & LEOPOLD, 1984 

apud MORITA, 2010). Esses estudos propõem que os amiloplastos possam ser uma peça chave 

para a percepção do gravitropismo da planta, provavelmente por estarem localizados nas células 

dos tecidos vegetativos das plantas  

Foi observado que os amiloplastos possuem movimentos “saltatórios” em suas células 

adjacentes, e que estes poderiam auxiliar na sua sedimentação e o crescimento incitado pela 

gravidade. Esses movimentos foram identificados como importantes para os estatócitos 

detectarem a ação da gravidade no organismo, por serem sensíveis as mudanças gravitacionais 

na planta (MORITA, 2010).  

O estudo da microgravidade em plantas é feito desde a década de 60, como por exemplo 

podemos citar o voo espacial soviético Sputnik 4, quando os seres humanos começaram a 

cogitar que poderia existir vida em outros planetas. Nos experimentos que foram realizados 

com plantas, os resultados obtidos nos auxiliam a nos elucidar de como seria o provável 

comportamento das plantas que se desenvolvem no planeta Terra em outros lugares onde a 

gravidade é praticamente 0 g. Dentre os fatores que influenciam o crescimento e 

desenvolvimento das plantas temos a gravidade, na Terra, temos ela como único influenciador 

constante no crescimento das plantas desde os primórdios até atualmente (MORITA, 2010).  

Os primeiros estudos com microgravidade em plantas se iniciaram a partir dos primeiros 

voos espaciais na década de 60-70, quando os pesquisadores introduziram algumas espécies de 

plantas nos foguetes e observaram seu crescimento a partir da gravidade 0 (0 g). Diante dessas 

observações, foi possível constatar uma diferença marcante no crescimento de algumas plantas 

com essa alteração de gravidade (KISS et al., 2019). A partir desse ponto, várias pesquisas 

foram realizadas com sementes, plântulas e plantas utilizando voos espaciais, principalmente 

na área da genética (CORRELL et al., 2013; JOHNSON et al., 2017; KWON et al., 2015; PAUL 

et al., 2012). Entretanto, tem sido verificado muitas vezes que os voos espaciais apresentavam 

sua logística complicada e isto dificultava o avanço das pesquisas na área de microgravidade. 

A partir disso, foram criados alguns meios alternativos de simular a microgravidade (KISS, 

2015) como: torres de queda livre (amostras sem gravidade por alguns segundos), onde são 

submetidas a ausência de gravidade (Figura 1A e 1B), voos parabólicos em aviões 

especializados (amostras sem gravidade por 10 a 20 segundos) (Figura 1c) e foguetes de 
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sondagem (amostras sem gravidades por alguns minutos) (Figura 2). Porém, mesmo com esses 

métodos alternativos, muitas vezes ainda é difícil estudar o efeito da microgravidade sobre o 

desenvolvimento das plantas. Com isto, tem sido observado uma maior demanda de tempo 

necessária para esses estudos os quais os métodos alternativos não oferecem (KISS et al., 2019). 

Como alternativa a utilização de voos espaciais para o estudo do efeito da microgravidade em 

plantas foi desenvolvido um equipamento chamado clinostato. 

 

 

 

 

Figura 1: Metodologias para obter condições de microgravidade. Em (a) é apresentado uma torre de 

queda livre na cidade de Bremen/Alemanha; em (b) apresentado um tubo de queda livre do Instituto de 

Carboquímica/Espanha. Fonte: CADMOS (2007). Nesta representação esquemática (c) verificamos que o 

voo parabólico, onde a parábola pode ser dividida em três momentos, o primeiro de ascensão, o segundo 

estabilizado, e o terceiro em queda livre simulando a condição de microgravidade. Fonte: ROGERS, VOGT 

& WARGO (1997). 
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Figura 2: Foguetes de sondagem brasileiros feitos no IAE (O Instituto de 

Aeronáutica e Espaço). O VS-30(a) foi utilizado no 1◦ voo e o VSB-30(b) foi 

utilizado no 2◦ e 3◦ voos realizados pelo IAE. Estes seriam plataformas disponíveis 

no Brasil para se obter microgravidade durante uns 5-6 minutos.  Fonte: AN et al. 

(2011). 

  

 

 Para os pesquisadores simularem atualmente a microgravidade e com isso acompanhar 

o crescimento de plantas sem precisar dos voos espaciais foi importante o desenvolvimento de 

um equipamento denominado de clinostato. Este equipamento simula esse efeito de 

microgravidade, por alterar a percepção da gravidade. O clinostato funciona basicamente como 

uma centrífuga, girando as amostras em torno de um ou mais eixos com o objetivo de simular 

uma alteração de gravidade nas plantas que serão utilizadas para estudo (KISS et al., 2019). 

A partir do momento que foi percebido que o clinostato seria uma possibilidade 

interessante para avaliar o efeito da gravidade como um componente importante para o 

desenvolvimento das plantas, então os primeiros tipos de clinostato começaram a ser 

desenvolvidos. Primeiramente, temos o clinostato que roda em apenas um eixo de rotação, 
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podendo ser de rotação lenta (1 a 4 rpm) ou rápida (50 a 120 rpm), depois foram desenvolvidos 

clinostatos com dois (Figura 3a) e três eixos (Figura 3b) de rotação. Fora esses instrumentos de 

rotação também temos a levitação magnética usada para os mesmos fins de simulação 

gravitacional (KAMAL et al., 2016). 

 

 

 

Figura 3: Diferentes clinostatos existentes. Em (a) Clinostato bidimensional padrão. Em verde amostras e em 

azul o sentido da rotação do clinostato. Fonte: KISS et al. (2019). Em (b) Clinostato 3D. Fonte: YAMASHITA 

(1997). 

 

 

Os primeiros experimentos que induziram a condições de microgravidade foram até 

antes do ser humano alcançar a órbita da terra. Um desses experimentos foi o realizado por T.A. 

Knight. Este experimento tinha por objetivo colocar mudas de aveia em uma centrífuga e 

verificar que efeitos a mudança da rotação da centrífuga promoveria no ponto gravitacional da 

planta (KNIGHT, 1806 apud MORITA, 2010). Dessa forma, sem querer, Knight (1806) 

promoveu um o efeito gravitacional em suas mudas de aveia. Logo após esse resultado, Sachs 

desenvolveu um dispositivo e o chamou de “klinostat”, dispositivo esse que alterava os efeitos 

da gravidade ao girar constantemente seu eixo longitudinal horizontalmente, podendo assim, 

ter criado o primeiro protótipo dos equipamentos mais modernos de clinostato que atualmente 

geram o efeito de microgravidade (SACHS, 1882 apud MORITA, 2010).  

De acordo com Dedolph e Dipert, (1971) o uso desse equipamento para simulação da 

microgravidade justifica-se pelo fato da taxa de rotação do clinostato influenciar o caminho de 

sedimentação dos estatólitos de amido, considerado assim um dos meios primários de 
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suspensão da gravidade nas células da planta. Os autores relatam ainda que a taxa de rotação 

de 2-4 rpm poderia ser a ideal considerando que foi diminuído o caminho de comprimento de 

sedimentação dos estatólitos de amido.  

As modificações em cima do clinostato foram sendo feitas a fim de minimizar os efeitos 

unidirecionais da gravidade. Esses instrumentos tiveram algumas modificações como adição de 

novos eixos, mudança da localização do eixo central da centrífuga e muitas outras modificações 

que ajudaram a criar um instrumento que fornecesse as condições de microgravidade de forma 

mais eficiente possível (KISS et al., 2019). 

Além dos clinostatos de aceleração lenta, também existem os de aceleração rápida (50-

120 rpm). O clinostato de aceleração rápida também trabalha com sedimentação em fluido, 

geralmente em meio aquoso para organismos pequenos (<50 mm). Agora, considerando esta 

sedimentação em um clinostato de rotações lentas, podemos ver partículas de sedimento 

maiores e mais significativas, também podendo trabalhar com organismos maiores como 

plantas maiores (>100 mm). A partir do uso de um equipamento com uma maior rotação, as 

partículas tendem a ficarem menores, causando uma estabilização no fluido e, por fim, 

eliminando o efeito de gravidade em cima do organismo. Apesar do clinostato de aceleração 

rápida ser mais efetivo em simular a ausência de gravidade, ele possui a desvantagem de poder 

trabalhar apenas com organismos pequenos como bactérias e plantas de pequeno porte, não 

sendo efetivo ao trabalhar com uma planta de maior porte (KISS et al., 2019). Desse modo, 

geralmente se usa clinostatos com rotações menores para organismos maiores e rotações 

menores para organismos maiores. 

 

1.2 Lemna aequinoctialis 

As plantas da espécie Lemna aequinoctialis (Figura 4) pertencem a subfamília 

Lemnoideae e são consideradas um modelo interessante para plantas aquáticas. Estas são 

encontradas nas superfícies de água estando amplamente distribuídas pelo mundo (ESCOBAR 

& ESCOBAR, 2017). Uma grande vantagem de utilizar essa planta é que ela apresenta um 

crescimento rápido, e seu cultivo é fácil em ambiente controlado, além de ser extremamente 

adaptável em diferentes condições. Após o desenvolvimento do meristema apical, elas já entram 

para fase adulta possuindo características de floração e polinização sexual.  
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Figura 4: Lemna aequinoctialis. Wiri, Puhinui, Matukureia Swamp, Janeiro 3, 2014. 

Fonte: iNaturalistNZ. Disponível em: 

https://www.biodiversity4all.org/photos/1934724 Acesso em: 28 fevereiro 2022. 
 

A família Lemnoideae é formada por plantas muito pequenas, variando de 1 a 10 mm 

(WANG & MESSING, 2011). Elas possuem um ciclo de vida único, tendo como vida útil 

aproximadamente 15 dias e com uma reprodução muito rápida que ocorre em aproximadamente 

3 dias, além de possuir mudanças sazonais (APPENROTH & NICKEL, 2010). Quando as L. 

aequinoctialis são expostas condições ideais para o crescimento se multiplicam rapidamente 

como dito anteriormente. Entretanto, em condições de baixa temperatura ou baixos nutrientes 

como por exemplo nas condições naturais de outono e inverno o seu crescimento é mais 

reduzido e acabam entrando numa fase de dormência  (APPENROTH, 2002). Esta fase permite 

que esta planta possa se adaptar a estas condições e sobreviver até retornar as condições ideias. 

Devido a este aspecto, esta planta é encontrada em todo o globo terrestre (APPENROTH, 2002). 

Em seu estado de dormência, por estar armazenando muito amido, essas plantas ficam mais 

pesadas e afundam na água e consequentemente escapam da solidificação que pode ocorrer na 

superfície da água no período do inverno (WANG & MESSING, 2011). 

Essas plantas também podem ser utilizadas como marcadores biológicos no 

monitoramento da qualidade da água, uma vez que retiram os nutrientes diretamente dela 

(BRAIN & SOLOMON, 2007). Outra grande importância para as Lemnoideaes é que devido 

ao seu rápido acúmulo de biomassa e carboidratos, esta pode ter aplicações biotecnológicas 

para bioenergia assim como na psicultura (ESCOBAR & ESCOBAR, 2017).  

https://www.biodiversity4all.org/observations?lat=-37.017414&lng=174.841621
https://www.biodiversity4all.org/observations?on=2014-1&user_id=pjd1
https://www.biodiversity4all.org/observations?on=2014-1-3&user_id=pjd1
https://www.biodiversity4all.org/observations?on=2014&user_id=pjd1
https://www.biodiversity4all.org/photos/1934724
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Em relação a microgravidade podemos encontrar algumas pesquisas que usaram 

microgravidade para saber o nível de sobrevivência e desenvoltura da L. aequinoctialis e outras 

da sua família em condições espaciais como o uso de um clinostato ou aparelho que também 

simulasse essa microgravidade, tendo até voos para estações espaciais por exemplo 

(THOMPSON, 1989; EICHHORN & FRITSCHE, 1996; EYSTER, 1966; GALE et al., 1989). 

Outras pesquisas utilizam a planta para obtenção de uma maior quantidade de amido 

utilizando a microgravidade e o estresse salino por exemplo, visando uma maior produção de 

amiloplastos pela planta. Sendo assim, considerando algum desses tratamentos efetivos para o 

aumento da quantidade de amido na planta, se terá uma grande descoberta para a produção da 

L. aequinoctialis para o uso de ração para peixes. 

1.3 Justificativa 

Esse trabalho faz o uso de conhecimentos sobre a L. aequinoctialis com o uso da 

microgravidade. Apesar de já existirem alguns trabalhos sobre a planta com o uso da 

microgravidade (YUAN & XU, 2017), estes pesquisadores não abordaram uma análise 

morfológica e bioquímica considerando o seu desenvolvimento, o acúmulo de proteínas, 

compostos fenólicos e seu potencial antioxidante. Além disso, optamos aqui por utilizar 

diferentes velocidades rotacionais (YUAN & XU, 2017) e realizamos a mesma análise de tempo 

de 15 dias, pois seria interessante neste primeiro trabalho ter uma visão detalhada do impacto 

da microgravidade promovida pelo uso do clinostato. Este trabalho traz uma abordagem dos 

parâmetros bioquímicos que não foram realizados por Yuan e Xu (2017), permitindo assim uma 

melhor compreensão sobre esses compostos na planta e mostra se a microgravidade poderia 

auxiliar na produção de uma maior quantidade de proteína ou compostos fenólicos, tendo em 

vista que a planta é de interesse agronômico e muito utilizada para ração animal (THOMAZ & 

CUNHA, 2010 apud ROCHA et al., 2012). 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivos gerais 

Avaliar as mudanças morfológicas e bioquímicas que ocorreram em Lemna 

aequinoctialis submetidas a condição simulada de microgravidade utilizando um clinostato 2D. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Induzir a microgravidade simulada em plantas de Lemna aequinoctialis 

utilizando um clinostato 2D; 

• Avaliar por 15 dias o padrão de desenvolvimento das plantas submetidas ao 

clinostato 2D; 

• Avaliar o efeito das diferentes velocidades de rotação após 0, 5, 7 e 15 dias; 

• Obter extrato aquoso das plantas; 

• Analisar os extratos quanto a sua Capacidade Antioxidante Total (CAT) dos 

extratos de Lemna aequinoctialis; 

• Quantificar compostos fenólicos totais dos extratos de Lemna aequinoctialis; 

• Quantificar o teor de proteína dos extratos de Lemna aequinoctialis; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Obtenção das Plantas 

Plantas de Lemna aequinoctialis foram cedidas gentilmente pelo professor Dr. Tercilio 

Calsa Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPB). Após o recebimento as plantas 

(Lemna aequinoctialis) foram replicadas no Laboratório de Transformação de Plantas e Análise 

em Microscopia (LTPAM). Para isto, foram utilizados vidros previamente autoclavados 

contendo 40 mL de meio de cultivo 0,5 X SH com 1% de sacarose (SCHENK & 

HILDEBRANDT, 1972) (Figura 5). Estas plantas foram subcultivadas a cada 15 dias em novo 

vidro contendo 40 mL de meio 0,5 X SH. Estas plantas foram mantidas em sala de crescimento 

a 23 0C com fotoperíodo de 12 h. 

 

Figura 5: Crescimento das plantas de L. aequinoctialis. Foto mostrando o 

crescimento das plantas em meio de cultura 0,5 X SH na sala de crescimento.  

3.2 Indução da microgravidade simulada 

No experimento foi utilizado um clinostato bidimensional (Figura 7) com o objetivo de 

modificar a percepção gravitacional das L. aequinoctialis. Para o experimento com o clinostato 

as plantas de L aequinoctialis foram transferidas de modo randômico para tubos cônicos de 15 

mL, e depois foi adicionado 2 mL de meio de cultura 0,5 X SH. Estes tubos foram colocados 

para rodar no clinostato (seis tubos por vez).  Foi utilizado como controle a velocidade de 0 rpm 
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e para o experimento foram utilizadas as seguintes rotações de 15, 35, 50 e 75 rpm durante 30 

minutos (como exemplificado na figura 7b). Após este período, as plantas de L. aequinoctialis 

foram transferidas novamente para os vidros de cultura. Cada condição de tratamento foi 

realizada em triplicatas biológicas. 

O grupo controle foi mantido nos tubos de 15 mL por trinta minutos e decorrido este 

tempo foram novamente transferidos para os vidros de cultura, mesmo foi feito para os outros 

grupos com rotações diferentes. (Figura 7b). 

Para cada condição de clinostato (0, 15, 35, 50 e 75 rpm) foi organizado 4 grupos de 

plantas que passaram por todas as rotações. Cada um destes grupos de plantas foi então 

analisado em 0 dias, 5, 7, e 15 dias. Este tempo de rotação e avaliação utilizado foi baseado em 

Yuan e Xu (2017). 

 

 

Figura 6: Fluxograma. Na imagem temos o fluxograma da metodologia mostrando as etapas em que 

a Lemna aequinoctialis passou até a obtenção de seu extrato aquoso, fazendo logo após os testes 

bioquímicos. 
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Figura 7: Condições experimentais de microgravidade em um clinostado 2D. Nestas fotos 

são apresentadas as condições experimentais de microgravidade, em (a) a disposição das 

amostras no clinostato 2D, e em (b) é apresentado a sua fonte que é utilizada para regular a 

velocidade em rpm de rotação. 
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Figura 8: As etapas que as plantas de L. aequinoctialis foram submetidas para obtenção dos extratos. Em 

(a): L. Aequinoctialis na casa de vegetação após passagem pelo clinostato. (b): Trituração das plantas (c): Mesa 

agitadora à 125 rpm com amostras de L. aequinoctialis para maceração. (d): Processo de raspagem para obtenção 

do extrato seco de L. aequinoctialis. 

 

 Para obtenção dos extratos, as plantas de L. aequinoctialis inicialmente foram retiradas 

dos vidros de cultura e transferidas para placas de petri visando retirar o excesso de H2O das 

plantas. Para isso, estas ficaram em uma estufa a 60 0C por 5 minutos. Após secas, estas foram 

acondicionadas em papel alumínio e foram transferidas para o freezer -80 ºC até o momento de 

preparação dos extratos. 

Os extratos foram obtidos retirando o material do freezer -80 0C e transferindo este para 

almofariz e então foram trituradas (Figura 8b) com o auxílio de um pistilo e com a adição 50 

mL de água ultra pura. Todo o procedimento de extração manteve a proporção de para cada 0,1 

g de planta para 10 mL de água ultra pura (Figura 8a). Este material foi agora transferido para 

tubos cônicos de 50 mL e foram mantidos numa mesa agitadora na velocidade de 125 rpm 
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durante 24 h para auxiliar na extração do material (Figura 8c). Decorrido este período, este 

material foi filtrado em papel de filtro e o auxílio de um funil, e o material obtido foi transferido 

para placas de petri e para uma estufa a 60 0C por 48 h para secagem. O material seco foi 

retirado das placas com o auxílio de uma espátula (Figura 8d) e transferido agora para tubos 

cônicos de 1,5 mL. Estes foram pesados novamente e foi adicionado água ultra pura na 

proporção de 1 mL para cada 0,01 g, obtendo-se a concentração estoque de 10 mg/mL. Este 

material foi misturado com auxílio de um vórtex e foi transferido para o freezer -80 0C até o 

momento de uso. 

 

3.3 Análise Morfológica 

A análise morfológica das plantas foi feita após a retirada dos vidros de cultura, antes 

da etapa de trituração, foram retiradas 3 plantas randomicamente para análise morfológica. Foi 

analisado a coloração, o tamanho da fronde e da raiz. 

3.4 Composição química e Capacidade antioxidante 

 Com os extratos obtidos foi realizado três ensaios bioquímicos para se medir a 

capacidade antioxidante utilizando o CAT, a medição dos compostos fenólicos totais e 

quantidade de proteínas. Para estes três ensaios foi utilizado o espectrofotômetro (Biotek Epoch 

Microplate, California, USA). Todos estes ensaios foram realizados em triplicatas biológicas e 

técnicas. Todos os experimentos foram feitos no Laboratório de Biopolímeros da UFRN, sob a 

coordenação do prof. Dr. Hugo Alexandre Oliveira Rocha. 

 

3.4.1 Quantificação do teor de compostos fenólicos totais 

A quantificação da dosagem dos compostos fenólicos totais (FT) foi feita pelo método 

de Folin-Ciocalteau, usando como padrão o ácido gálico para a construção da curva padrão  

(WONG-PAZ et al., 2014). Foi usado 20 µL da amostra (Proporção de 10mg/mL), 20 µL do 

reagente Folin Ciocalteau, 20 µL de carbonato (Concentração de 1 g/mL) de sódio e por fim 

adicionado 125 µL de água destilada, para o branco se usou 20 µL de água destilada no lugar 

da amostra.  A leitura da absorbância foi realizada num espectrofotômetro em 765 nm para 
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medir a absorbância das amostras para esses compostos. Os resultados obtidos para as amostras 

foram expressos em mg equivalentes de ácido gálico por grama de amostra (mg ag./mg) 

(ATHUKORALA et al., 2006). 

3.4.2 Quantificação do teor proteico total 

A quantificação da dosagem proteica dos extratos foi feita pelo método de Bradford 

(1976). Foi usado 10 µL da amostra (Proporção de 10mg/mL) e adicionado 200 µL do reagente 

de Bradford para a reação, logo depois se colocou a microplaca em um agitador de placas por 

aproximadamente 10 minutos e logo depois a absorbância foi medida em espectrofotômetro a 

595 nm. Os resultados foram expressos em miligrama de albumina por miligrama da amostra. 

 

3.4.3 Atividade antioxidante total (CAT) 

Para a quantificação da capacidade antioxidante total (CAT) foi utilizado o método de 

Prieto, Pineda e Aguilar (1999). Foi colocado nos poços 10 µL da amostra (Proporção de 10 

mg/mL), 90 µL de água destilada, 100 µL do regente de molibidato (494 mg de molibidato de 

amônio + 6,7 mL de água destilada + 3,3 mL de ácido sulfúrico), 100 µL do reagente de fosfato 

de sódio (336 mg de fosfato de sódio + água destilada até completar 10 mL) e por fim 

completando a solução com 700 µL de água até volume final de 1 mL.  Para a construção da 

curva padrão foi utilizado o ácido ascórbico. As amostras ficaram na estufa durante 60 minutos 

a 100 ºC, e para medição foi utilizado o espectrofotômetro à 695 nm. Os resultados foram 

expressos em miligrama de ácido ascórbico por miligrama da amostra (mg a.a./mg). 

 

 

3.5 Análise estatística 

Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo teste ANOVA, usando o programa 

GraphPad Prism 9 (Graphpad Software Inc, San Diego, CA, EUA). O teste de Tukey foi 

utilizado para comparar as diferenças entre os extratos. As diferenças foram consideradas 

significativas quando o valor de p ≤ 0,001. 



24 

 

 
 

4. RESULTADOS 

Considerando que a utilização do clinostato 2D foi um mecanismo de simular a 

microgravidade, então foram escolhidos alguns parâmetros morfológicos e bioquímicos para 

avaliar este efeito nas plantas de L. aequinoctialis. 

4.1 Morfologia 

Considerando que a microgravidade pode levar a mudanças na morfologia da planta, foi 

investigado o efeito da utilização do clinostato 2D sobre parâmetros morfológicos por meio 

dessa análise. Foi observado que as plantas vivem em média 15 dias, após os 15 dias elas 

começaram a ficar amareladas e por fim apresentam-se brancas com a perda total da clorofila 

(Figura 9a), como pode ser observado na figura 9a. Na figura 9b é possível ver a diferença do 

tamanho da raiz entre as plantas coletadas aleatoriamente nos vidros em que as plantas cresciam 

após 15 dias, cada letra correspondendo a uma rotação por minuto.  

A análise das plantas foi feita após a retirada dos vidros de cultura, antes da etapa de 

maceração, foram retiradas 3 plantas randomicamente para análise morfológica. Também foi 

observado que as plantas submetidas as rotações de 15 e 75 rpm ficaram com um tom amarelado 

durante seus primeiros 3 dias, porém após 7 dias de desenvolvimento as plantas voltaram a ficar 

verdes. No entretanto, as plantas que passaram pelas rotações de 0 (controle), 35 e 50 rpm não 

ficaram amareladas após o procedimento pelo clinostato.  

Comparando o tamanho das raízes de cada planta que foi submetida a microgravidade 

foi percebido que o controle junto com a rotação de 50 rpm (Figura 9b - A e D) obteve um 

maior sucesso em relação ao crescimento da raiz. Também foi percebido um tamanho menor 

da raiz nas rotações de 35 e 75 rpm (Figura 9b - C e E) Por fim, comparando o tamanho da 

fronde entre as diferentes rotações, foi obtido um tamanho significativo apenas em 75 rpm 

(Figura 9b - E), enquanto as outras plantas continuaram com o tamanho médio semelhante.  
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Figura 9: Análise morfológica das plantas de L. 

aequinoctialis submetidas a microgravidade simulada por 

um clinostato 2D. Em (a) é possível observar a grande 

quantidade de lemnas após 15 dias, é possível perceber algumas 

plantas brancas que já estão mortas, perdendo totalmente sua 

clorofila. Em (b) se vê a variação de tamanho da raiz e fronde 

caracterizando cada rotação por uma letra. A representando o 

controle em 0 rpm, B com 15 rpm, C com 35 rpm, D com 50 rpm 

e E com 75 rpm. A régua corresponde a escala de 1 cm. 

 

 

4.2 Fenólicos totais 

Como existem dados na literatura que mencionam que a síntese dos metabólicos 

secundários pode ser influenciada pela microgravidade (AL-AWAIDA et al., 2020). Então, 

neste trabalho foi escolhido a medida dos compostos fenólicos totais (CFT). Foi possível 

observar a ausência de diferença significativa entre o teor de CFT dos extratos obtidos a partir 

de plantas submetidas a diferentes níveis de rotação em relação ao controle (0 rpm) no dia 0 e 

15. Dias após indução da microgravidade com clinostato, um maior teor de CFT foi verificado 
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para os extratos obtidos a partir das plantas analisadas com intervalo zero, cinco, e sete dias 

após o tratamento com a microgravidade em relação ao teor de CFT presentes nos extratos das 

plantas analisadas após 15 dias de tratamento com a microgravidade, para todas as velocidades 

de rotação. Considerando o dia zero como um potencial controle, podemos verificar que o dia 

zero quando comparado com o dia cinco estes foram bem similares, não sendo observado 

nenhuma diferença significativa. Entretanto, quando avaliamos o dia zero com o dia sete, 

verificamos um aumento da quantidade de compostos fenólicos totais nas velocidades de 

tratamento de 50 rpm. Este aumento foi de aproximadamente 8 mg para 15 mg, enquanto todos 

os valores decaíram, desse modo, vendo que em relação ao controle tivemos uma média 0,6 X 

maior. 

 

 

Figura 10: Quantificação do teor de Compostos Fenólicos Totais. As amostras submetidas ao tratamento 

do clinostato em diferentes velocidades: 0 rpm (branco), 15 rpm (vermelho), 35 rpm (laranja), 50 rpm 

(amarelo), 75 rpm (azul). Estas amostras foram avaliadas após o tratamento denominado de dia zero, após 

cinco dias denominado de FT dia cinco, após sete dias denominado FT dia sete, e após 15 dias denominado de 

FT dia quinze. Estes tratamentos foram realizados em três duplicadas biológicas e três replicatas técnicas. Os 

dados apresentados representam as médias obtidas para cada condição com o desvio padrão. Letras diferentes 

correspondem a diferenças significativas entre os tratamentos. Os dados foram em triplicata para cada extrato 

e a análise estatística foi realizada utilizando ANOVA e teste de Tukey (𝑃 ≤ 0.001). No eixo X corresponde às 

diferentes velocidades de rotação utilizada para os diferentes tratamentos realizados no eixo Y temos mg de 

ácido gálico por mg da amostra.  
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4.3 CAT 

Como a literatura tem associado a mudança da gravidade como um estresse oxidativo, 

utilizamos o ensaio da Capacidade Antioxidante Total (CAT) para avaliarmos o potencial 

antioxidante destas amostras após o tratamento com o clinostato. Os resultados obtidos em 

relação a capacidade antioxidante da L. aequinoctialis durante todos esses dias está apresentado 

na figura 11. Apenas para os extratos de L. aequinoctialis obtidos no dia zero foi possível 

verificar para as velocidades de rotação uma menor capacidade antioxidante em relação ao 

controle 0 rpm. Quanto as rotações por minuto, todos os quatro grupos de dias mantiveram uma 

média aproximadamente parecida em relação a capacidade antioxidante, verificou-se ainda que 

os extratos obtidos das plantas do dia 7 tiveram um comportamento de menor atividade em 

comparação com os extratos das plantas dos demais dias, mas sem diferenças significativas 

entre as diferentes velocidades realizadas no clinostato. 

 

 

Figura 11: Capacidade Antioxidante Total (CAT) dos extratos aquosos de L. aequinoctialis. As amostras 

submetidas ao tratamento do clinostato em diferentes velocidades: 0 rpm (branco), 15 rpm (vermelho), 35 rpm 

(laranja), 50 rpm (amarelo), 75 rpm (azul). Estas amostras foram avaliadas após o tratamento denominado de dia 

zero, após cinco dias denominado de CAT dia cinco, após sete dias denominado CAT dia sete, e após 15 dias 

denominado de CAT dia quinze. Estes tratamentos foram realizados em três repetições biológicas e três replicatas 

técnicas. Os dados apresentados representam as médias obtidas para cada condição com o desvio padrão. Letras 

diferentes correspondem a diferenças significativas entre os tratamentos. Os dados foram em triplicata para cada 

extrato e a análise estatística foi realizada utilizando ANOVA e teste de Tukey (𝑃 ≤ 0.001). No eixo X corresponde 
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às diferentes velocidades de rotação utilizada para os diferentes tratamentos realizados no eixo Y temos mg de 

ácido ascórbico por mg da amostra.  

4.4 Proteínas 

Baseado no fato que a L. aequinoctialis vem sendo utilizada para alimentação dos peixes 

em tanques de cultivo, foi avaliado o efeito destes tratamentos de microgravidade sobre o 

acúmulo de proteína. Na figura 12 é possível verificar os resultados obtidos pela concentração 

de proteína após diferentes dias de tratamento. Todo o material foi analisado nos diferentes 

tempos de zero, cinco, sete e quinze dias. No dia zero, percebemos uma redução significativa 

no teor de proteínas totais entre os grupos de 15, 35 e 50 rpm em relação ao controle e o grupo 

de 75 rpm. O aumento na concentração de proteínas foi verificado apenas no sétimo dia de 

desenvolvimento da planta, em que houve um aumento da concentração de proteína para a 

rotação de 50 rpm, e com 15 dias foi verificado um pequeno aumento na velocidade de 15 rpm. 

 

Figura 12: Teor de proteínas totais do extrato aquoso de Lemna aequinoctialis. As amostras submetidas ao 

tratamento do clinostato em diferentes velocidades: 0 rpm (branco), 15 rpm (vermelho), 35 rpm (laranja), 50 rpm 

(amarelo), 75 rpm (azul). Estas amostras foram avaliadas após o tratamento denominado de dia zero, após cinco dias 

denominado de Bradford dia cinco, após sete dias denominado Bradford dia sete, e após 15 dias denominado de 

Bradford dia quinze. Estes tratamentos foram realizados em três duplicadas biológicas e três replicatas técnicas. Os 

dados apresentados representam as médias obtidas para cada condição com o desvio padrão. Letras diferentes 

correspondem a diferenças significativas entre os tratamentos. Os dados foram em triplicata para cada extrato e a 

análise estatística foi realizada utilizando ANOVA e teste de Tukey (𝑃 ≤ 0.001). No eixo X corresponde às diferentes 

velocidades de rotação utilizada para os diferentes tratamentos realizados no eixo Y temos mg de BSA por mg da 

amostra.  
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5. DISCUSSÃO 

A Lemna aequinoctialis vem se tornando ao longo do tempo uma planta muito 

importante por sua capacidade de reprodução rápida, gerando uma grande quantidade de 

biomassa, sendo usada principalmente para alimentação de outros animais como peixes 

(THOMAZ & CUNHA, 2010 apud ROCHA et al., 2012). Por ter essa grande importância 

econômica, ela acaba sendo uma planta interessante para estudo. Nos últimos anos já se tem 

pesquisas que trabalham com microgravidade, principalmente fazendo uma análise morfológica 

em relação ao crescimento das plantas, em que verificamos uma maior curvatura do caule e 

raiz, crescimento das frondes e crescimento relativo em relação a planta na condição controle 

(YUAN & XU, 2019; KORDYUM, 2014; XU et al., 2014). 

As plantas são estudadas de diversas formas, principalmente quando submetidas algum 

tipo de estresse com o objetivo de se observar suas respostas morfológicas e fisiológicas nestas 

diferentes condições ambientais e como estas afetam a sua produção. O estresse salino, por 

exemplo, é um tipo de estudo que se faz para observar o tipo de reação da planta contra esse 

estresse e que tem grande impacto agronômico (DE MORAIS et al., 2019). Atualmente, tem se 

correlacionado que a microgravidade possa ser um tipo de estresse abiótico capaz de fazer 

mudanças nas plantas como mudanças morfológicas (crescimento das raízes), fisiológicas 

(alteração no metabolismo da planta) e bioquímicas (aumento da quantidade de amido) 

(KORDYUM, 2014). 

Foi possível perceber uma diferença morfológica mais significativa nas raízes que nas 

frondes, raízes submetidas a microgravidade se tornaram um pouco mais curvas, muito 

provavelmente por causa do gravitropismo (BALDWIN, STROHM & MASSON, 2013) 

mudando a sua orientação.  

A microgravidade vem sendo utilizada em vários estudos do âmbito das ciências 

biológicas, principalmente na área da botânica. Então pelo fato que a gravidade pode influenciar 

diretamente os tecidos vegetativos como os amiloplastos (MORITA, 2010), se pressupõe que 

também possa influenciar em outras características fisiológicas e bioquímicas. A análise 

morfológica primeiro demonstrou um aumento das raízes em 50 rpm, aumento das frondes em 

75 rpm, aumento da quantidade de concentração proteica em 15 rpm e perda da clorofila por 

exemplo. Diferentes rotações foram usadas neste trabalho com o fim de perceber qual o impacto 

destas em relação a alguns marcadores bioquímicos e que possam ter interesse biotecnológico, 

verificando assim marcadores ao teor dos compostos fenólicos, flavonoides entre outros como 



30 

 

 
 

o jasmonato, que é um sinal derivado de lipídios que mediam a resposta das plantas a estresses 

bióticos e abióticos. Desse modo, podendo verificar as ações antioxidantes das plantas com o 

objetivo de estudar o tratamento de alguma doença (AL-AWAIDA et al., 2020; HOR et al., 

2020; WASTERNACK & STRNAD, 2016). 

A morfologia da L. aequinoctialis quando submetida a microgravidade teve algumas 

variações, podemos comparar um menor tamanho da planta em 35 rpm (Figura 7BC) com um 

aumento da concentração de proteína no sétimo dia. Uma hipótese poderia ser que a planta não 

investiu no crescimento das raízes para investir no aumento da sua concentração de proteína 

devido ao estresse que foi submetido pela microgravidade. Já foi observado em outras pesquisas 

com L aequinoctialis, W. globosa e Arabidopsis thaliana que a microgravidade afeta 

morfologicamente as plantas de formas diferentes, como a diminuição ou aumento das raízes, 

curvatura das raízes e caules ou crescimento das frondes (LINK et al., 2014; YUAN & XU, 

2017). Mas para este trabalho precisamos avaliar melhor com novos experimentos para testar 

esta hipótese. 

Tem sido correlacionado que os compostos fenólicos podem ser os principais compostos 

que influenciam na capacidade antioxidante das plantas pelo fato de que já foi mostrado em 

pesquisa que a atividade antioxidante da casca de Geissospermum reticulatum está ligada 

diretamente com a quantidade de fenólicos totais e flavonoides (SAJKOWSKA-

KOZIELEWICZ et al., 2016). Nesse estudo não se verificou analisamos apenas um marcador 

de atividade antioxidante, ainda não podemos dizer muito sobre o impacto da microgravidade 

utilizando o clinostato sobre a atividade antioxidante. É possível que a quantidade de CAT na 

planta em cada rotação não tenha sido significativa pelo tempo em que as plantas foram 

expostas a microgravidade, pois alguns estudos indicam que a microgravidade afeta na 

produção de enzimas que provocam o aumento da capacidade antioxidante da planta (XU et al., 

2014). 

Será importante refinar melhor com novos experimentos de modo a avaliarmos outros 

potenciais antioxidantes, pois no trabalho apresentado aqui não foi possível correlacionar em 

Lemna aequinoctialis que esses compostos influenciaram em sua capacidade antioxidante.  

Em relação ao acúmulo de proteínas, foi possível observar uma rotação que aumentou 

a quantidade proteica em relação ao controle no sétimo dia (35 rpm). Desse modo, percebe-se 

que a microgravidade afetou positivamente essa planta aumentando a sua quantidade proteica. 

Esta resposta tem sido variável de acordo com a espécie, uma vez que já foi observado que a 

microgravidade pode diminuir a concentração proteica de Arabidopsis (LINK et al., 2014). Esse 
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resultado pode também estar associado a um pequeno período de exposição a microgravidade 

no nosso estudo visto que Xu e colaboradores, 2014, verificaram um maior aumento para a 

espécie Lycopersicon esculentum quando submetida a 7 dias de microgravidade utilizando um 

clinostato 2D. Com o aumento da quantidade proteica podemos pensar em estudos posteriores 

que possuam o objetivo de subir a taxa nutritiva dessas plantas para alimentação de animais e 

com isso ter uma aplicação biotecnológica.  
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6. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que a após induzir a Lemna aequinoctialis a condições de 

microgravidade utilizando o equipamento de clinostato 2D, observamos o crescimento das 

raízes em 50 rpm, diminuição das raízes nas rotações de 15, 35, 75 rpm, e um aumento 

significativo no tamanho da fronde na rotação de 75 rpm. Também se observou um aumento na 

concentração proteica no tratamento de 15 rpm. Já em relação aos compostos fenólicos se 

verificou um aumento na concentração para a velocidade de 50 rpm com sete dias. Por fim, o 

ensaio da capacidade antioxidante total não obteve resultados significativos ao longo dos dias 

analisados. 

 

 

7. PERSPECTIVAS 

Em uma próxima etapa será interessante trabalhar com as rotações que tiveram os 

resultados mais significativos como 35 rpm e 50 rpm e com os tempos até sete dias, podendo 

mudar agora o tempo em que a planta será submetida a microgravidade para cada teste. 
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