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RESUMO 
 
 
A cana-de-açúcar é uma das principais monoculturas no Brasil devido à importância 
dos seus produtos: etanol e açúcar. A produtividade pode variar entre as diferentes 
regiões do Brasil como sudeste e nordeste, por adaptações destas gramíneas as 
diferentes condições edafo-climáticas. As condições do solo e da temperatura da 
região Nordeste podem promover o estresse oxidativo, hídrico e consequentemente o 
florescimento precoce o que acarreta perdas consideráveis na produção. Neste 
trabalho, procurou-se averiguar as prováveis alterações morfofisiológicas, bioquímicas 
e moleculares resultantes da resposta das plantas ao estresse oxidativo. Deste modo, 
plantas de cana-de-açúcar foram cultivadas em condições controladas e quando 
atingiram dois meses foram submetidas a uma condição de hidropônia por 24 horas 
para sua aclimatação e em seguida ao estresse oxidativo realizado por 8 horas 
utilizando as concentrações de peróxido de hidrogênio: 0 mM; 10 mM; 20 mM e 30 mM. 
Após este período, foram observadas as seguintes alterações morfológicas para as 
folhas: o fechamento foliar parcial ou total de acordo com a concentração de peróxido 
de hidrogênio utilizada. As análises histomorfológicas permitiram verificar para ambos 
os tecidos (foliar e radicular) que houve alterações estruturais relacionadas ao aumento 
do volume das células propiciando, assim, a quebra das paredes das membranas dos 
vasos condutores xilema e floema entre outras modificações anatômicas em diferentes 
regiões, assim como a lignificação em algumas regiões. Também foi analisada a 
atividade enzimática das enzimas Superóxido dismutase - SOD; Catalase - CAT e 
Ascorbato peroxidase - APX. Foi observado um aumento na atividade da enzima 
superóxido dismutase nas raízes. Nessa abordagem bioquímica, foi também analisada 
a peroxidação de lipídeos que mostrou que ocorreram danos nas membranas das 
folhas e raízes principalmente para a concentração de 30 mM. Entretanto, para a 
enzima catalase foi observada uma baixa atividade em folhas e esta atividade não foi 
detectada nas raízes. Contudo, os resultados histomorfologicos juntamente com os 
resultados bioquímicos fortalecem que o tratamento com peróxido de hidrogênio pode 
ter alterado a homeostase redox e as vias de sinalização promovendo assim as 
alterações morfológicas (aumento de células, lignificação) e bioquímicas (EROs e 
antioxidantes). Outra ferramenta utilizada nesse trabalho foi a proteômica, onde foi 
utilizado o sequenciamento tanto por meio de géis bidimensionais como também pelo 
sequenciamento direto utilizando o EZI Q–TOF. Os resultados obtidos permitiram com 
essa abordagem identificar mais de 3.000 proteínas com o score variando de 100-5000 
íons. Algumas das proteínas identificadas foram: light Harvesting; oxygen-evolving; 
Thioredoxin; Ftsh-like protein Pftf precusor; Luminal-binding protein; 2 cys peroxiredoxin 
e Lipoxygenase. Estas proteínas estão envolvidas no metabolismo em resposta ao 
estresse oxidativo, proteínas do aparelho fotossintético, além de proteínas hipotéticas 
e/ou desconhecidas (30% do total). Desta forma, os dados obtidos nos permitem 
propor uma hipótese, onde  às proteínas identificadas estariam envolvidas em 
processos fisiológicos, na remodelação de tecidos, dano/degradação e síntese de anti-
oxidante/desintoxicante, correlacionada aos dados de resposta de defesa enzimática, 
acúmulo de H2O2 nos tecidos ativando a peroxidação lipídica nas paredes das 
membranas das células. Desta forma ativando várias vias de cascata de sinalização. 
 
Palavras-chave: Anatomia; sequenciamento de peptídeos; sinalização, enzimas 
antioxidantes; Saccharum spp. 
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ABSTRACT 

 

The genus Saccharum belongs to Poaceae family. Sugarcane has become important 
monocultures in Brazil due to their products: ethanol and sugar. The production may 
change between different regions from Brazil. This difference is related to soil, climatic 
conditions and temperature that promotes oxidative stress that may induce an early 
flowering. The aim of this work was to identify the effects of oxidative stress. In order to 
analyse this, sugarcane plants were submitted to oxidative stress using hydrogen 
peroxide. After this treatment, the oxidative stress were analyzed  
Then, the plant responses were analyzed under different approaches, using 
morphophysiological, biochemical and molecular tools. Thus, sugarcane plants were 
grown under controlled conditions and  until two months they were subjected first to a 
hydroponics condition for 24 hours in order to acclimation. After this period, these plants 
were submitted to oxidative stresse using  0 mM, 10 mM, 20 mM and 30 mM hydrogen 
peroxide during 8 hours. The histomorphometric analysis allowed us to verify that both 
root and leaf tissues had a structural changes as it was observed by the increased in 
cell volume, lignin accumulation in cell walls. Besides, this observation suggested that 
there was a change in redox balance. Also, it was analyzed the activity of the SOD, 
CAT and APX enzymes. It was observed an increase in the SOD activity in roots and it 
was also observed a lipid peroxidation in leaves and roots. Then, in order to identify 
proteins that were differently expressed in this conditions it was used the proteomic tool 
either by bidimensional gel or by direct sequencing using the Q-TOF EZI. The results 
obtained with this approach identified more than 3.000 proteins with the score ranging 
from 100-5000 ions.  Some of the proteins identified were: light Harvesting; oxygen-
evolving; Thioredoxin; Ftsh-like protein Pftf precusor; Luminal-binding protein; 2 cys 
peroxiredoxin e Lipoxygenase. All these proteins are involved in oxidative stress 
response, photsynthetic pathways, and some were classified hypothetical proteins 
and/or unknown (30% of total). Thus, our data allows us to propose that this treatment 
induced an oxidative stress and the plant in response changed its physiological 
process, it made changes in tissue, changed the redox response in order to survival to 
this new condition.  
  
Keywords: Morphophysiological; peptides sequencing, signal pathways, antioxidant 
enzymes; Saccharum spp. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Cana-de-açúcar 
 

A cana-de-açúcar, pertencente à família Poaceae, foi à primeira espécie vegetal 

introduzida no Brasil proveniente da Ilha da Madeira em 1502. A espécie Saccharum 

officinarum L. foi caracterizada pelo seu alto teor de açúcar, porte elevado, colmo 

grosso e pouco teor de fibras. Atualmente, ela é cultivada comercialmente em mais de 

70 países, sendo os maiores produtores, o Brasil e a Índia. Assim, a cana-de-açúcar 

vem sendo utilizada como matéria prima para a produção de açúcar e álcool (LIMA, 

1984 apud MACHADO, 2009). Tornando-se, uma das mais importantes espécies de 

vegetais cultivadas no mundo e em especial nas regiões tropicais e subtropicais, 

alcançando uma área superior a 20 milhões de hectares em 101 países (FAO, 2010). O 

Brasil é considerado o maior produtor mundial de etanol e açúcar, chegando a produzir 

por ano 14 bilhões de litros de álcool e 24 milhões de toneladas de açúcar 

(GOLDENBERG, 2007). 

Com a crise do petróleo, surgiu no mercado à importância do desenvolvimento de 

novas fontes de energia renováveis (SCORTECCI, 2012). Sendo assim, a cana-de-

açúcar veio a ser uma cultura de grande importância geradora de biocombustível 

renovável de primeira geração, sendo utilizada assim para a produção de etanol e 

biomassa, como fonte alternativa de energia (WANG et al., 2010). Entretanto, estudos 

para compreender seu metabolismo fisiológico, a resistência a condições de estresse 

biótica e abiótica, a resposta de defesa e vias de sinalização têm sido o foco dos 

pesquisadores nos últimos anos para o melhoramento genético da cana-de-açúcar 

(SCORTECCI, 2012). 

 O cultivo desta gramínea tornou-se bastante complexo, uma vez que as 

variedades cultivadas atualmente correspondem a híbridos obtidos do cruzamento 

entre Saccaharum officinarum (alto teor de açúcar) e Saccharum spontaneum (alta 

resistência a doenças) (BERDING & ROACH, 1987). A complexidade do genoma 

(elevado nível de ploidia) devido aos diferentes cruzamentos realizados durante o 

melhoramento genético clássico tem causado uma morosidade no progresso  

dosestudos genéticos da cana-de-açúcar (SREENIVASAN et al., 1987).  Os atuais 

híbridos de cana-de-açúcar apresentam o valor de 2n= 100–130 (n= número de 

cromossomos haplóides) cromossomos derivado de uma combinação de S. officinarum 

(2n= 80 cromossomos) e S. spontaneum (2n=40-128 cromossomos) (BUTTERFIELD et 

al., 2001; D'HONT & GLASZMANN, 2001). Considerando o genoma monoplóide, a 
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cana-de-açúcar apresenta um tamanho do genoma em torno de 750 a 930 milhões de 

pares de bases - Mbps, este valor pode ser comparável à do sorgo (~ 760 Mbp) e cerca 

de duas vezes a do arroz (~ 430 Mbp) (D'HONT & GLASZMANN, 2001).  

Atualmente, o estado de São Paulo vem sendo responsável por 87% de sua 

produção nacional. Em 2011, este estado produziu 21 milhões de toneladas de açúcar 

e 11 milhões de metros cúbicos de etanol, representados por 58% e 51% do total 

produzido no Brasil (IBGE, 2012). Essa liderança na produtividade é devido a alguns 

fatores peculiares dessa região. Um desses fatores é o tipo de solo com uma 

composição argilosa rica em minerais e nutrientes que favoreceu o desenvolvimento 

dessas gramíneas (SETZER, 1991). Em 2001 e 2011, a produção paulista de açúcar 

cresceu 121% e a produção de etanol 82% incentivada pelo mercado estadual de 

biocombustíveis (IBGE, 2012). Segundo CONAB (2011), a previsão de produção de 

açúcar na safra 2012/13 é de 37,66 milhões de toneladas, deste total, 70,03% 

produzido na Região Sudeste, 10,21% na Região Centro-Oeste, 8,83% na Região Sul 

e 09,87% na Região Nordeste (CONAB, 2013). Estes valores fazem do Brasil o maior 

produtor mundial de açúcar, respondendo unicamente por 45% de todo o produto 

comercializado no mundo (SCORTECCI, 2012).  Além disso, o Brasil é o segundo 

maior em produção de etanol e divide o Ranking de maior produtor mundial com 

Estados Unidos da América. Os dois países são responsáveis por 70% de todo etanol 

produzido no planeta. Vale a resaltar que, o produto norte-americano é exclusivamente 

derivado do milho e voltado para o comércio interno (CIB, 2009). 

Com base nos dados acima, a região Nordeste, que foi um tradicional produtor, 

contribui atualmente somente com 09,87% da produção nacional devido ao clima, solo 

e o tempo prolongado de seca (CONAB, 2013). Estes valores são decorrentes do 

Estado do Rio Grande do Norte situada na região Nordeste apresentarem um solo do 

tipo arenoso, o que aumenta as condições de seca porque os grãos são muito porosos 

e permeáveis, facilitando assim a passagem da água e sais minerais, impossibilitando 

a permanência destes na superfície. Sendo este considerado um solo pobre em 

nutrientes, consequentemente, desfavorece a produtividade de espécies vegetais não 

resistentes a estas condições (CUNHA, 2010). Assim, conhecer a morfologia vegetal e 

como a alteração climática afeta o seu desenvolvimento e produtividade é de extrema 

importância econômica considerando que a cana-de-açúcar é de grande relevância 

socioeconômica para o Brasil, em especial a região Nordeste.  
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1.2. Morfologia e mecanismos de concentração de CO2, ciclo C3 e C4 
 
 

Um dos grandes passos evolutivos que possibilitou a existência de vida na terra 

foi o surgimento de organismos que contém a capacidade da realização 

fotossintetizante (PETER et al., 2011). Por décadas os organismos fotossintéticos tem 

despertado a curiosidade dos pesquisadores que buscam a compreensão e o 

conhecimento destes seres vivos quanto a sua forma estrutural e metabólica, por ser 

muito importante para a manutenção vital da terra (GREER, 2012 apud PURY, 1997).  

Tal adaptação estrutural e metabólica promoveu o surgimento de várias plantas 

ambientadas ao seu nicho ecológico como as do tipo C3 e as plantas C4. A descoberta 

da fixação de CO2 em 3-fosfoglicerato, como sendo, um intermediário na fotossíntese 

foi determinante para a classificação das plantas nas quais este composto de três 

carbonos é o primeiro intermediário. Essas plantas foram, então, chamadas de plantas 

C3. Dentre as plantas C3 podemos encontrar algumas com valor comercial agronômico 

como as espécies de trigo (MARCINSKA et al., 2013); arroz (XU et al., 2013) e soja 

(XU et al., 2013). As plantas C4 desenvolveram mecanismos diferentes de fixação e 

armazenamento do CO2, o que permitiu reduzir a taxa de fotorrespiração, melhorando 

assim a adaptação destas espécies a condições de alta temperatura (GOWIK & 

WESTHOFF, 2011). Entre alguns exemplos de plantas C4 podemos citar algumas 

espécies de importância agronômica como milho, cana-de-açúcar, sorgo, Miscanthus e 

Panicum virgatum. Estas duas últimas estão sendo pesquisadas como potenciais 

modelos para a conservação do solo, produção de etanol e butanol na América do 

Norte, bem como futuros projetos de fitorremediação e produção de energia elétrica 

(LUDWIG, 2013). 

Embora as plantas da família Poaceae, em destaque a cana-de-açúcar que é do 

tipo C4 compreendem menos de 4% do total das espécies de plantas terrestres, estas 

também são importantes no equilíbrio das três esferas da biologia: ecológico, agrícola e 

atmosfera, por este último às plantas C4 são capazes de capturar um maior número de 

CO2 atmosférico, contribuindo para a purificação do ar (EHLERINGER et al, 1997). 

As plantas C3 e C4 além de apresentarem mecanismos diferentes para a fixação 

do CO2 na fotosíntese bem como, diferenças estruturais. Dentre estas, podemos citar 

as folhas das plantas C3 não apresentam uma disposição concêntrica nas células 

parenquimáticas e nas células da bainha do feixe. Outra diferença estrutural nas folhas 

das plantas C4 corresponde à presença de dois tipos distintos de células contendo 

cloroplastos: o mesófilo e a bainha do feixe vascular, as quais são conectadas por uma 
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extensa rede de plasmodesmas. As células da bainha do feixe apresentam uma 

anatomia diferenciada de forma que os tecidos estão dispostos em círculo em relação 

aos tecidos vasculares do xilema e floema. Este padrão estrutural é conhecido como 

anatomia de Kranz (MUHAIDAT, et al., 2007).  

Bioquimicamente, as plantas C3 apresentam apenas o ciclo de Calvin, onde o 

primeiro intermediário estável é o 3-fosfoglicerato, com três carbonos. Uma observação 

importante é que nas plantas C3 a fotossíntese é realizada em um compartimento 

celular denominado célula do mesófilo. Para isto, recebe ajuda da proteína rubisco, 

porém, esta molécula não tem especificidade absoluta pelo CO2 como substrato, sendo 

assim, o oxigênio molecular O2 também compete com o CO2 no sítio ativo e cerca de 

uma vez a cada três ou quatro giros, a proteína rubisco catalisa a condensação do O2 

com a ribulose-1,5-bifosfato para formar 3-fosfoglicerato e 2-fosfoglicolato, este último 

parece ser um produto metabólico sem aplicação celular. Como resultado desta reação 

com o O2, não ocorre fixação de carbono e tal reação parece ser desvantajosa para a 

célula (KIRCHHOFF et al., 2013).  

Contrastando com isso, as plantas denominadas C4 apresentam o processo de 

fotossíntese dividida em dois compartimentos celulares, seguida de quatro fases, na 

qual a primeira ocorre à fixação de CO2 com o substrato fosfoenolpiruvato-carboxilase 

(HCO3) pela enzima carboxilase do fosfoenolpiruvato (PEP-Carboxilase) no citosol das 

células do mesófilo, formando oxaloacetato. Este ácido orgânico é convertido então 

para malato. Estes ácidos de quatro carbonos são os primeiros intermediários estáveis 

da fotossíntese das plantas C4 (KIRCHHOFF et al., 2013). Na segunda fase, os ácidos 

de quatro carbonos são translocados das células do mesófilo para as células da bainha 

do feixe vascular, via plasmodesmas. Na terceira etapa, estes ácidos de quatro átomos 

de carbono são descarboxilados nas células da bainha, liberando assim a molécula de 

CO2 e produzindo a molécula de piruvato. A molécula de CO2 é então fixada pela 

enzima ribulose 1,5-bifosfato carboxilase/oxigenase (Rubisco), que é encontrada 

somente nas células da bainha nas plantas C4. Por fim, através do transporte do 

piruvato de três carbonos para o mesófilo ocorre a regeneração do fosfoenolpiruvato 

(PEP) com gastos de moléculas de ATP (GOWIK & WESTHOFF, 2011). 

Além disso, a enzima Rubisco é encontrada apenas nas células da bainha 

vascular, portanto as plantas C4 gastam menos nitrogênio do que as plantas C3 

(VOZNESENSKAYA et al., 2001). A enzima PEP carboxilase tem elevada afinidade 

pelo substrato HCO3, o que a permite atuar em baixas concentrações do substrato, 

além do que a enzima fosfoenolpiruvato carboxilase utiliza como substrato o HCO3 que 
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não compete com a molécula de O2, e a fotorrespiração é suprida na região do 

mesófilo (GOWIK & WESTHOFF, 2011). Como desvantagem, o mecanismo de 

regeneração da enzima PEP carboxilase consome dois ATP, com isso as plantas C4 

gastam 5 ATP para cada carbono fixado, enquanto as plantas C3 gastam apenas 3 

ATP por CO2 fixado. Apesar deste maior consumo de ATP, o mecanismo de 

fotossíntese C4 é considerado bastante eficiente nas condições de clima tropical 

porque praticamente reduz a fotorrespiração e apresentam taxas de fotossíntese 

líquida bem superior às das espécies C3 (DAL’MOLIN et al., 2010). 

Com base neste estudo dos mecanismos de fixação de carbono, as plantas C4 

apresentam vantagens para o cultivo nas regiões do Nordeste por serem capaz em se 

adaptar em ambientes quentes e secos (SAGE, 2003). Desta forma, estas plantas 

mostram-se mais eficientes na utilização da água que as plantas C3. Esta eficiência 

está relacionada com o mecanismo de fixação de CO2, mesmo quando estes mantêm 

seus estômatos fechados. Assim, a perda de água por transpiração é bem reduzida 

(LARA & ANDREO, 2011). 

 

1.3. Fisiologia e Espécies reativas de oxigênio (EROs) e estresse.   
 

O crescimento da cana-de-açúcar é um processo fisiológico e complexo, 

formado por vários estágios de desenvolvimento, e cada estágio tem a sua própria 

necessidade ambiental e fisiológica. Fatores externos relacionados com o crescimento 

são: altas ou baixas temperaturas, radiação solar, alta exposição ou escassez de água, 

umidade e fertilidade do solo, entre outros (ARALDI et al., 2010; GRAY, 2012 ). Além 

desses fatores, o solo arenoso e a alta salinidade uma consequencia da irrigação 

descuidada ou sem acompanhamento podem desencadeiar respostas de sinalização 

envolvendo diversas vias, que podem aumentar o acúmulo de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) (VOIGT et al., 2012).  

Assim, todos estes tipos de agentes estressores podem elevar o aumento das 

espécies reativas de oxigênio (EROs) que são produzidos naturalmente no processo 

metabólico da célula em resposta ao estresse. Estas espécies também podem ser 

geradas durante a respiração, fotorespiração e fotossíntese (SAGE, 2003). As espécies 

reativas de oxigênio em: (1O2) oxigênio singlete, (O2
*-) radical ânion superóxido, (OH) 

radical hidroxila e peróxido de hidrogênio (H2O2) (GILL & TUTELA, 2010). A molécula 

de H2O2 nas células vegetais, normalmente desempenha um duplo papel como um 

subproduto tóxico do metabolismo celular e como uma molécula reguladora na 

percepção de estresse e transdução de sinal (MACEDO et al., 2009). Assim, para as 
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células é importante manter este equilíbrio entre produção e degradação  das EROs. 

Considerando que, em plantas a manutenção deste balanço é importante, desta forma, 

existem vários mecanismos com enzimas antioxidantes para reduzir estes produtos 

(MYOUNG, 2010 apud WAN & LIU, 2008). As principais enzimas que atuam na 

redução das espécies reativas de oxigênio são: a enzima ascorbato peroxidase (APX), 

catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e 

peroxirredoxina (Prxs). Além disso, as células vegetais possuem moléculas como o 

ácido ascórbico e glutationa que funcionam como substâncias antioxidantes 

eliminando, em condições normais, a molécula de H2O2 reduzindo-a em água e 

oxigênio livre (H2O2 = H2O + O2) (Figura 1) (PATADE & SUPRASANNA, 2010). 

Entretanto, este equilíbrio entre a produção e a eliminação do H2O2 pode ser 

perturbado por vários tipos de estresses bióticos e abióticos, influenciando assim a um 

aumento rápido e transitório dos níveis de H2O2 intercelulares. Quando o nível da 

molécula de H2O2 atinge um limiar, muitas vezes os tecidos e células sofrem danos 

oxidativos que podem vir a desencadear, um distúrbio nos processos fisiológicos e nas 

vias metabólicas, denominadas estas condições como estresse oxidativo (Figura 1) 

(GILL & TUTEJA, 2010).  

 Diversos estudos têm observado que em plantas expostas a condições de 

estresse como seca; frio; salinidade; a radiação UV; metais pesados; ferimentos; 

hormônios; incluindo o ácido abscísico ou ácido jasmônico e patógenos utilizam a 

molécula de H2O2 como sinalizador e assim ativam a expressão de alguns genes 

responsivos que permitem que a planta possa ser tolerante a estas condições (Figura 

1) (WAN & LIU, 2008).  

 Assim, as EROs são produtos do próprio metabolismo da célula vegetal sendo 

produzidas, por exemplo, nos compartimentos celulares como: cloroplasto, 

peroxissomos e mitocôndria. Nos cloroplastos, os fotossistemas I e II (PSI e PSII) 

promovem à síntese de 1O2 e O2 durante o processo de fotossíntese. Na mitocôndria, o 

complexo I, ubiquinona, o complexo III e a cadeia transportadora de elétrons são os 

principais locais para a geração de EROs. Com isto, estes exemplos mostram que 

normalmente estas espécies são produzidas na célula. Em contrapartida, as células 

apresentam uma maquinaria produtora de moléculas antioxidantes capaz de reduzir os 

efeitos das EROs. Porém, estas na presença de íons metálicos como o ferro (Fe), por 

exemplo, ativam uma sequência de reações que levam a formação de um hidróxido 

através da reação do Ciclo de Haber-Weiss que produz um hidroxila (OH-) (QURESHIA 

et al., 2007). Existem, outras moléculas, que trabalham paralelo ao mecanismo 
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enzimático de defesa, também colaboram para a degradação das espécies reativas 

como a: glutationa redutase (GR); monodehidroascorbato redutase (MDHAR); 

dehidroascorbato redutase (DHAR); guaiacol peroxidase (GOPX) e glutationa 

transferase (GST), além de moléculas antioxidantes que não apresentam atividade 

enzimática como: ácido ascórbico (AA) e o sistema de defesa de compostos fenólicos, 

alcalóides, aminoácidos não proteicos e alfa tocoferol (ASH); glutationa (GSH) em que 

todos servem para reparar algum desequilíbrio na cascata de oxidação, assim 

protegendo as células dos danos oxidativos pela eliminação das EROs (Figura 1) (GILL 

& TUTELA, 2010). 

Deste modo, para compreender a complexidade do metabolismo celular vegetal 

visando correlacionar respostas de sinalização e síntese de EROs que geram a 

produção de antioxidantes é importante a realização de estudos utilizando as 

ferramentas genômica e proteômica. Estas técnicas permitem a identificação de genes 

responsivos e proteínas diferencialmente expressas a estas condições de estresse 

oxidativo (GIRAUD et al., 2012).  
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Figura 1: Esquema do mecanismo de manutenção do equilíbrio das EROs. A planta sofre o estresse abiótico que nas suas células, as organelas peroxissomo, 
cloroplasto e mitocôndria vão obter respostas enzimáticas e não-enzimáticas. Com o estresse ocorre o aumento de EROs, na primeira linha de resposta, as 
enzimas SODs removem o O2

.-
  catalisando a dismutação de um O2 reduzindo a H2O2 e outro oxida para O2 evitando a formação de OH pelo ciclo de Heber. CATs 

são enzimas tetraméricas contendo um potencial de desmutar H2O2 em H2O e O2. APX está envolvida na eliminação de H2O2 em H2O e ciclos de α-tocoferol e 
glutationa - ASH-GSH como doador de elétrons. Glutationa redutase - GR e uma flavoproteína oxidorredutase catalisa a redução da GSH, uma molécula envolvida 
na regulação metabólica e processos antioxidantes, a GR e também catalisa NADPH, uma reação dependente de sulfeto, vinculado ao substrato de duas 
moléculas de glutationa – GSSG. Portanto, a importância para a manutenção desse sistema é vital para a planta. A seta em negrito indica um desequilíbrio de 
EROs, causando na planta danos moleculares que resultam na morte celular (ADAPTADA E MODIFICADA DE GILL & TUTELA, 2010). 
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1.4. Contribuições do estudo: estresse oxidativo em cana-de-açúcar 
 
 

O crescimento populacional e a queda da fertilidade dos solos utilizados 

por séculos de sucessivos plantios causaram entre outros problemas, a 

redução nos alimentos e rápidas mudanças nos padrões de consumo. Sendo 

assim, para alimentar as futuras gerações as taxas de produção terão que ser 

aumentadas em média 50% até 2050. Para isso, o século XXI conta com os 

avanços tecnológicos que estão alicerçados por auspicioso conhecimento 

científico na área da biologia molecular, marcadores e melhoramento genético 

contribuindo assim para a melhoria do rendimento do alimento (grãos, folhas, 

etc) por hectare (MURCHIE et al., 2008). Com esta problemática, a 

biotecnologia vem tendo cada vez mais importância para unir todos estes 

fatores para que no final ocorra o aumento da produtividade vegetal. E para 

isto, diferentes ferramentas têm sido utilizadas como a genômica, proteômica e 

metabolômica (GIRAUD et al., 2012). Considerando que, um dos grandes 

problemas da região Nordeste é o estresse hídrico, salino e a presença do solo 

arenoso e que todos estes estresses abióticos podem promover o aumento das 

EROs, este trabalho teve o intuito de analisar o efeito do tratamento de plantas 

de cana-de-açúcar com peróxido de hidrogênio.  

Atualmente, vários trabalhos mostram que quando as plantas são 

submetidas a estresse hídrico, salino, alta intensidade de luz, entre outros 

culminam em desbalanço/desequilíbrio do estado redox , o qual desencadeia 

um processo metabólico de respostas nas células vegetais que até o momento 

não é completamente compreendido (GAD et al., 2010).  

Com base em todos os dados mencionados acima, neste trabalho foi 

abordada à questão do estresse oxidativo em plantas de cana-de-açúcar 

utilizando o peróxido de hidrogênio como um agente estressor com intuito de 

identificar genes e proteínas diferencialmente expressas nesta condição. Os 

dados obtidos poderão auxiliar na compreensão dos mecanismos de 

sinalização e defesa voltada para a cana-de-açúcar, aplicando este 

conhecimento para a identificação de marcadores que possam auxiliar no 

melhoramento genético como na obtenção de plantas tolerantes a este fator.  
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2. OBJETIVO 
 

2.1. Objetivo Geral 
 

Prospectar genes e proteínas em resposta antioxidante ao estresse 

oxidativo por meio do tratamento com peróxido de hidrogênio em plantas de 

cana-de-açúcar.  

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Padronizar o protocolo de cultivo em laboratório para cana-de-açúcar; 

 Estabelecer um protocolo para tratamento das variedades de cana-de-

açúcar com H2O2; 

 Realizar análises anatômicas do material tratado e controle; 

 Analisar o padrão da atividade das proteínas SOD; CAT e APX por meio 

de ensaios enzimáticos; 

 Padronizar o protocolo para extração de proteínas totais em tecidos de 

raiz e folha;  

 Analisar o padrão de expressão diferencial proteica por eletroforese 

bidimensional; 

 Identificar os spots isolados e sequenciar os peptídeos; 
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3.  METODOLOGIA  
 

3.1. Local da coleta 
 
 
 

As plantas de cana-de-açúcar foram coletadas na Usina Estivas, situada 

em Goianinha, no estado do Rio Grande do Norte (figura 2) (06°16′08″S e 

35°12′32″W). A coleta e seleção dos exemplares foram iniciadas em janeiro de 

2011-2013. 

Ao todo foram realizadas mais de nove coletas nos campos da usina 

Estivas. E com as plantas germinadas foram realizadas mais de cinco testes 

com peróxido de hidrogênio sob condições de hidropônia e para as análises 

envolvendo a extração proteica, atividade enzimática, anatomia e histologia. 

Todas essas análises foram realizadas em triplicatas. 

 

Figura 2: Vista área da Usina Estivas, Goianinha/RN. Fonte: (www.estiva.com.br). 

 

 
 
 
 

3.2. Protocolo de cultivo 
 

As etapas seguintes ocorreram na sala de cultivo de plantas no 

laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG), no Centro de 

Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para se 

obter plantas de cana-de-açúcar viáveis, foi importante inicialmente padronizar 

um protocolo de cultivo de plantas em condições de laboratório. Os colmos 

http://www.estiva.com.br/
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trazidos para o laboratório foram cortados em colmos menores, estes contendo 

de dois a três entrenós. Depois estes foram lavados com água corrente e 

sabão neutro. Em seguida, estes tiveram as suas extremidades preenchidas 

com parafina. 

Depois disso, os colmos foram plantados em bandejas com a capacidade 

para 4,5 L; medindo 6 cm de profundidade; 33 cm de comprimento por 28 cm 

de largura, em cada bandeja foram plantados seis colmos, totalizando 50 

colmos cultivados em substrato vermiculita expandida fina (partículas com 

diâmetro entre 0,15 e 8,0 mm; 2 L de volume por bandeja) (BRASIL, 1992). 

Sistematicamente, a cada 20 dias foram adicionados ao substrato, fertilizante 

com água pura e NPK–nutriente contendo em sua composição Nitrogênio; 

Fósforo e Potássio na proporção de 10:10:10 – (Heringer) e crescidas sob 

condições de luz fluorescente branca e complementada na faixa do vermelho 

com lâmpadas Grolux (PAR 250 ~μmol.m-2.s-1). A irrigação ocorreu em dias 

intercalados e todas as plantas estavam sob a mesma condição de 

temperatura (25-27°C), umidade relativa do ar (62%-65%) e fotoperíodo (12h 

claro e 12h escuro). A figura 3 mostra o esquema de desenvolvimento das 

plantas a partir do plantio até dois meses de idade. 
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Figura 3: Desenho esquemático representando o desenvolvimento das plantas de cana-de-açúcar utilizadas para o tratamento oxidativo. Em (1) é 
representado um colmo contendo duas gemas, (2) é representado o colmo em estado de pré-germinação, (3) Colmo apresentando perfilho primário e raízes 
do colmo e do perfilho, (4) colmo contendo planta com germinação de emergência ou brotamento, (5) colmo com planta no estado de formação foliar e (6) 
planta de cana-de-açúcar propriamente dita em estágio de formação completa com 60 dias de desenvolvimento. (Fonte: acervo pessoal). 
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3.2.1. Tratamento de hidroponia e peróxido de higrogênio 
 

Plantas de cana-de-açúcar com 60 dias de desenvolvimento foram 

selecionadas aleatoriamente e submetidas ao tratamento hidropônico e 

posterior tratamento de estresse oxidativo (Figura 5). Para isso, as plantas 

foram lavadas com água corrente para retirar o excesso do substrato 

vermiculita e subsequentemente, foram selecionadas 25 plantas por 

tratamento, estas foram fixadas com arame e organizadas nas bandejas 

contendo água pura na presença  de um areador (HONG RI HR-028) e 

submetido por um período de 24 horas ao tratamento hidropônico para 

aclimatação. Posteriormente, essa água pura foi descartada e adicionou-se 

água pura mais as seguintes concentrações de peróxido de hidrogênio: 0 mM, 

10 mM, 20 mM e 30 mM em cada bandeja contendo os colmos parafinizados. 

Este tratamento foi realizado durante 8 horas a uma temperatura de 25-27 °C. 

Decorrido este período, as plantas foram retiradas, isoladas e congeladas em 

nitrogênio líquido e armazenadas no freezer -80 °C (Figura 4).  

 
Figura 4: Esquema das amostras dos tecidos para diferentes tratamentos. Representação 
esquemática das amostras utilizadas para diferentes etapas: cultivo, tratamento hidropônico e 
estresse oxidativo para obter as análises das atividades enzimáticas, extração proteica, 
sequenciamento de proteínas e RNA mensageiro de forma a verificar os efeitos metabólicos no 
tratamento oxidativo (Fonte: Acervo pessoal). 
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Figura 5: Tratamento de hidropônica em cana-de-açúcar. (1) Bandeja contento água pura e os colmos, (2) suporte fixador de colmos, (3) oxigenador e (4) 
plantas com 60 dias de desenvolvimento. 
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3.2.2. Determinação do H2O2 por permanganometria 
 

A determinação de peróxido de hidrogênio seguiu os seguintes passos: 

em um Erlenmeyer de 500 mL contendo 100 mL da solução ácido sulfúrico 

(H2SO4) foi adicionado com auxílio de uma bureta de 50 mL com o gotejamento 

da solução de permaganato sob agitação manual até o ácido atingir a cor 

violeta. A mudança da cor da solução incolor para violeta indica a saturação 

que é nomeado de ponto final. Assim determinou-se o volume da saturação do 

peróxido de hidrogênio para todos os tratamentos em questão. Para isso, a 

cada uma hora foram retirados 50 mL da solução (H2O+H2O2) das bandejas 

sob hidroponia. No total, foram retiradas nove amostras para a medição da 

absorção do peróxido pela planta. O mesmo processo foi repetido em bandejas 

conténdo apenas a solução (H2O mais H2O2) com suas respectivas 

molaridades sem a presença de plantas, onde nove amostras foram analisadas 

a fim de obter um parâmetro comparativo, totalizando dezoito amostras. 

        Os 50 mL das amostra foram misturadas a 100 mL de uma solução ácida 

mantendo-se na cor incolor. Lentamente, cerca de 10 minutos, foi adicionado 

gota a gota da solução de permanganato até atingir o ponto final, representado 

pela cor violeta. Assim, titulando em mL na bureta, a absorção de peróxido de 

hidrogênio da amostra.  

Para o preparo das soluções como os cálculos para o permanganato; 

oxalato de sódio (Na2C2O4) e ácido sulfúrico para a obtenção desta titulação, 

foram seguidas conforme SOLVAY Peroxidos do Brasil Ltda. 

(www.peroxidos.com.br) (Figura 6).  
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Figura 6: Determinação do conteúdo de peróxido de hidrogênio na solução. A titulação foi 
obtida como mostra a figura (A) em 100 mL de meio ácido mais 50 mL (água pura mais 
peróxido) retirados dos tratados, a amostra foi mantida em gotejamento de solução 
padronizada de permanganato de potássio, sob agitação manual; (B) mostra a continuidade do 
gotejamento na solução, revelando o momento da saturação evidenciada pela cor violeta, esta 
mantida por mais de 30 segundos. Assim determinou-se o volume da saturação do peróxido de 
hidrogênio para cada tratado (Fonte: www.peroxidos.com.br). 
 

 

3.2.3. Determinação do conteúdo de H2O2 nos tecidos. 
 

O conteúdo de H2O2 nos tecidos de folha, raiz e meristema foi mensurado 

a partir dos extratos obtidos com 1% TCA (p/v) (item 3.1), por meio da reação 

específica do H2O2 com o iodeto de potássio (KI) (VELIKOVA; YORDANOV; 

EDREVA, 2000; ALEXIEVA et al., 2001; JALEEL et al., 2008; SILVA, 2010; 

TORRES et al., 2013). Em tubos de ensaio, foi aplicado 100 µL de extrato, 

diluídos com mais 400 µL de TCA 1% e, em seguida, adicionou-se 0,5 mL 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 30 mim, foram 

lidos a 390 ηm contra um branco de referência composto de 1% TCA. O 

conteúdo foi calculado a partir de uma curva padrão da solução reagente de 

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

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

 
 
3.3. Análise histológica 
 
 
3.3.1. Solução fixadora 
 

Para as análises anatômicas foram utilizados a parte média dos tecidos 

de folha e raiz de cana-de-açúcar que foram fixados em solução de FAA 

http://www.peroxidos.com.br/
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(formaldeído, álcool, etílico 70% (V/V) e ácido acético - 1:18:1 respectivamente) 

e foram mantidos por 48 horas em temperatura ambiente. Decorrido este 

tempo, a solução de FAA foi substituída por etanol 70% até o momento da sua 

utilização (KRAUS & ARDUIN, 1997). 

 

3.3.2. Técnicas de emblocagem 
 

Após a fixação no FAA, os tecidos vegetais foram desidratados em 

concentrações crescentes de álcool etílico (70 – 100%). Depois o material foi 

submetido ao clareamento com a solução xilol por 1 hora para garantir a 

penetração em todo o material, seguindo com a sequência de xilol mais álcool 

absoluto (1:1) e posteriormente xilol mais parafina (1:1). 

Os tecidos vegetais, após o processo de desidratação e clareamento 

estavam prontos para a emblocagem. Com o auxílio de suportes metálicos foi 

possível à confecção dos blocos de parafina. Posteriormente, os suportes já 

contendo a parafina histológica na forma líquida foram adicionados 

rapidamente às amostras, sempre na mesma posição, os tecidos, de raízes e 

folhas em triplicatas com a ajuda de uma pinça. Os blocos de parafina medindo 

1,5 cm2 foram acondicionados em temperatura ambiente. 

Para a preparação das lâminas foi necessário congelar a -20 ºC os 

blocos contendo as amostras por 12 horas antes, a fim de reduzir os danos ao 

tecido na hora do corte. Com o auxílio do micrótomo (modelo 820 da América 

Optical Company -New York, EUA) foram feitos os cortes histológicos em 10 

µm de espessura. Os cortes de parafina obtidos foram então mergulhados num 

banho-maria a 35-45°C (modelo BH10R marca patologista) contendo gelatina 

incolor comercial. Com auxílio das lâminas foi realizada a pesca dos cortes 

histológicos. Em seguida, estas foram colocadas verticalmente no suporte à 

temperatura ambiente. Após o período de 24 horas de secagem foi iniciada a 

etapa de desparafinização mergulhando assim as lâminas por 5 minutos, três 

vezes no xilol e uma vez em séries diferentes de álcool 100%, 80%, 70% e por 

fim, na água pura para reidratação (Adaptado de KRAUS & ARDUIN, 1997). 

Em seguida, iniciou-se a sequência de coloração com os corantes temporários 

e permanentes conforme a Tabela 1.  
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Tabela 1: Relação de corantes. Estes corantes foram utilizados nas amostras analisadas por 
microscopia óptica com as estruturas evidenciadas por estes.  

 

CORANTE INDICADOR 

Diaminobenzidina (DAB) Peróxido de hidrogênio 

Cloreto de zinco iodado 
(CZI) 

Azul-acinzentado (celulose); Amarela 
(lignina) 
Negro-azulado (amido) 

Safranina (S) Vermelho forte (lignina) 

Azul de toluidina (AT) Estruturas ácidas (ácidos nucleicos) e não 
acidas (lignina) 

Eosina de metileno (EM) Estruturas abundantes (citoplasma) 

 
 

As lâminas histológicas foram analisadas com o auxílio do microscópio 

óptico (Olympus X41) em campo claro, com aumento de 10x para as raízes e 

40x para as folhas de cana-de-açúcar. As imagens foram capturadas pela 

câmera Nikon DXM 1200 acoplada ao microscópio e o software Nikon ACTL, 

equipamentos disponibilizado pelo Laboratório de Neuroanatomia, no centro de 

Biociências, UFRN.    

3.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

Os tecidos de cana-de-açúcar (folha e raiz) foram analisados em 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) no Núcleo de Estudos em Petróleo 

e Gás Natural (NEPGN-UFRN). Seguindo o protocolo de fixação já descrito 

anteriormente para a preparação da microscopia óptica, as amostras de folha e 

raiz mantidas no álcool a 70% foram secadas a temperatura ambiente. 

Posteriormente, estas amostras foram transferidas para um suporte de porta 

amostras contendo stubs (pequenas estruturas metálicas), onde as amostras 

foram montadas com auxílio de pinças, pequenos cortes de fita adesiva de 

carbono condutora de elétrons foram colados nos stubs e acima da fita, as 

amostras foram fixadas com cola prata (Agar).  Em seguida, as amostras foram 

conduzidas para a câmera de vácuo de metalização, onde elas foram 

revestidas com ouro em pó.  

 

3.4. Ensaios enzimáticos 
 

Os tecidos de raiz e folha foram utilizadas para análises das atividades 

das enzimas: ascorbato peroxidase (APX), superóxido desmutase (SOD) e 

catalase (CAT). Estes ensaios foram realizados em triplicatas biológicas. 
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3.4.1.  Extração de proteínas solúveis totais  
 

Para a extração de proteínas enzimáticas foram utilizados o tampão 

fosfato de potássio 100 mM pH 7,0 contendo EDTA 1 mM e ácido ascórbico 0,5 

mM. Utilizou-se 250 mg de amostra de raízes e folhas armazenadas 

previamente em freezer -80 °C. Estas amostras foram trituradas com o 

nitrogênio líquido e transferidas para tubos de centrífuga de 2 mL, onde foi 

adicionado 1,2 mL do tampão fosfato de potássio e mantidas a 0 ºC. Em 

seguida, estas amostras foram centrifugadas a 13.000 xg, 4°C durante 20 

minutos (MIKRO 200R – Hettich Zentrifugen). Em seguida, o sobrenadante foi 

coletado e transferido para um novo tubo.  As proteínas solúveis totais foram 

dosadas pelo método de Bradford (1976), contra uma curva padrão de BSA. 

 

 

3.4.2. Determinação da atividade de ascorbato peroxidase (APX) 
 

O protocolo utilizado foi baseado em Nakano & Asada (1981). Para a 

análise da atividade enzimática de ascorbato peroxidase APX utilizou-se 100 

µL do extrato de cada amostra, a este foi adicionado 2,7 mL do tampão de 

ensaio de APX (tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0 contendo ácido L-

ascórbico 0,5 mM) e 200 µL peróxido de hidrogênio (30 mM). As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro (GE) utilizando a absorbância de 290 nm. 

Para o cálculo da atividade enzimática foi utilizado o coeficiente de extinção 

molar do ascorbato de 2,8 mM-1cm-1 e os resultados foram expressos em nmol 

de ascorbato/g de proteína por minuto.  

 
3.4.3. Determinação da atividade superóxido dismutase (SOD) 

 

O protocolo utilizado para a determinação da atividade de superóxido 

dismutase foi modificado a partir de Peixoto et al. (1999). Este ensaio foi 

realizado em microplacas de 96 poços tipo Elisa. Inicialmente para o ensaio 

enzimático foi utilizado o tampão fosfato de potássio contendo: fosfato de 

potássio 50 mM, pH 7,8; EDTA 0,1 mM; L-Metionina 13 mM. Para a leitura nas 

microplacas foi seguida uma ordem para os reagentes: primeiro foi adicionado 

o tampão fosfato de potássio 50 mM, seguido do NBT 750 µM (Nitro-blue 
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tetrazolium - Sigma), a amostra (extrato bruto) e riboflavina 1 mM. Também 

foram realizados controles brancos (tampão). Esta microplaca depois de 

completamente montada com todas as amostras e reagentes foi exposta a luz 

branca por 2 minutos e em seguida foi realizada a sua leitura em 560 nm com o 

leitor de Elisa (espectrofotômetro Epoch da Biotek). Uma unidade de enzima 

correspondeu à quantidade de enzima capaz de inibir em 50% a fotorredução 

do NBT e os resultados foram expressos em Unidade de Atividade Enzimática 

por mg  de proteína do extrato. 

 
3.4.4. Determinação da atividade de catalase (CAT) 

 

Esta análise foi realizada de acordo com Havir & McHale, (1987). Para 

este ensaio de CAT foi utilizado o tampão fosfato (tampão de potássio 50 mM, 

pH 7,0 a 30 °C) contendo peróxido de hidrogênio a 20 mM. As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro no comprimento de onda de 240 nm. Antes da 

leitura das amostras, foi zerado o equipamento com o tampão de atividade CAT 

sem a adição do peróxido de hidrogênio. Em seguida, foi realizado a leitura do 

branco com o tampão de atividade de CAT contendo peróxido de hidrogênio 20 

mM. Posteriormente, foi realizada a leitura do branco com o tampão de 

atividade de CAT contendo peróxido de hidrogênio e tampão de extração das 

enzimas. Depois de realizado a leitura dos controles, as amostras foram lidas 

utilizando 50 µL de cada amostra (extrato bruto) em tampão do ensaio 

contendo peróxido de hidrogênio a 20 mM. O decaimento da absorbância foi 

acompanhado durante 5 min, em intervalos de 30 s no espectrofotômetro a 240 

nm. Os resultados foram expressos em µmol de H2O2 por grama de proteína 

por minuto. 

 

3.4.5. Estimação da peroxidação de lipídios pelo (TBARS) 
 

A análise de substâncias reagentes ao TBA foi modificada a partir de 

Vyncke (1970). Este teste foi realizado em tubos de ensaio com tampas e 

adicionado o reagente TCA 20% - TBA 0,5% e 500 µL da amostra. Depois 

foram mantidos em banho-maria a 100°C por 1 hora. Ao término dos 60 

segundos, foi necessário parar a reação. Para isto, os tubos foram colocados 

em banho  de gelo e, em seguida, centrifugados a 3.500 xg a temperatura 

ambiente. As amostras foram lidas no espectrofotômetro (GE) utilizando a 
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absorbância de 532 nm a 660 nm utilizando o branco de referência que conteve 

2000 µL de TCA 20% - TBA 0,5% e 500 µL de TCA 1%. Esta análise foi 

determinada em triplicatas de duas amostras de folhas e raízes de cana-de-

açúcar. Os resultados foram expressos em mg malonaldeído (MDA-TBA) por g 

de tecido. 

 

3.4.6. Análises estatísticas 
 

Para as análises estatísticas foram realizadas aplicando a análise de 

variância (ANOVA) e as diferenças localizadas pelo Teste de Tukey, com 

p<0,05. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Tratamento com peróxido de hidrogênio 
 

Inicialmente, os colmos foram colocados para germinar em areia 

previamente  lavada com água destilada. Entretanto, a frequência de 

germinação obtida foi muito baixa, menor do que 10% e foi observado 

problemas de contaminação por fungos e insetos. Posteriormente, foi 

estabelecido o protocolo de cultivo para as plantas de cana-de-açúcar, que 

atingiu a maior taxa de germinação com sucesso, no qual foi utilizada a 

selagem dos colmos com parafina e o plantio utilizando o substrato de 

vermiculita expandida (Figura 7).  

 

Figura 7: Parafinização dos colmos. Em (A) é apresentado o colmo contendo dois entrenós 
com duas gemas (setas) e o surgimento de raízes adventícias. Em (B) parafinização (seta) e 
(C), é apresentado em detalhe a parafinização das extremidades dos cortes, (D) é apresentado 
um colmo após cinco dias do plantio, em germinação e (E) mostra as plantas com quinze dias 
após o plantio. Local: Sala de crescimento de plantas do Laboratório de Biologia Molecular e 
Genômica/UFRN (Fonte: Acervo pessoal). 

 

 

 

Desta forma, plantas com 60 dias de desenvolvimento foram separadas 

e utilizadas para o tratamento hidropônico. Nas primeiras 24 horas, as plantas 

foram mantidas em hidroponia sem o acréscimo do peróxido de hidrogênio. 

Este período foi determinado para a aclimatação dos vegetais a esta nova 

condição, durante este tempo, não foram observadas alterações estruturais.  

   Passadas as 24 horas, deu-se início ao tratamento com peróxido de 

hidrogênio nas seguintes concentrações (10 mM, 20 mM e 30 mM).  
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Para a titulação do peróxido de hidrogênio foi utilizada a técnica de 

permanganometria, que é um método titulométrico de oxido-redução, que usa o 

reagente permanganato de potássio, um forte oxidante, como titulante em meio 

ácido, para facilitar a oxidação da substância em análise. Com isso, usou-se o 

peróxido de hidrogênio para determinar a concentração da solução através da 

volumetria de óxido-redução com permanganato de potássio. O teor de 

peróxido de hidrogênio foi medido a cada hora do tratamento a fim de verificar 

a sua absorção pelas plantas ou a ocorrência de uma possível degradação do 

peróxido de hidrogênio. Assim, esse ensaio foi realizado para as concentrações 

estabelecidas no tratamento das plantas (0 mM - controle, 10mM, 20 mM e 30 

mM) de peróxido de hidrogênio, nas mesmas condições de hidroponia à qual 

os vegetais foram submetidos, inclusive com a presença do aerador. 

Na figura 8, a linha constante refere-se à titulação do conteúdo de 

peróxido nas bandejas que foram mantidas nas condições de tratamento, mas 

sem a presença das plantas. As outras linhas correspondem ao tratamento 

realizado com as plantas de cana-de-açúcar. Comparando-se os dados obtidos 

na titulação com os obtidos nas bandejas contendo as plantas submetidas ao 

tratamento com H2O2, foi possível observar que a concentração de H2O2 foi 

reduzida até zero, na oitava hora de tratamento. Estes resultados comprovam 

que as plantas absorveram o H2O2 contido na solução de hidroponia.  
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Figura 8. Gráfico de determinação de H2O2 por permanganometria. Titulação de H2O2 em 
recipientes contendo apenas peróxido de hidrogênio (sem plantas) e recipientes contendo 
plantas submetidas às diferentes concentrações utilizadas nos tratamentos. 

 

 

 

Durante o tratamento com peróxido de hidrogênio observaram-se 

alterações foliares, a exemplo, o fechamento gradativo das folhas de maneira 

proporcional à concentração de peróxido aplicada, indicando a perda do turgor: 

folhas tratadas com 10 mM de H2O2 apresentaram fechamento das 

extremidades no ápice foliar (Figura 9); já folhas tratadas com 20 mM de H2O2 

apresentaram fechamento de ambas as extremidades, enquanto que folhas 

tratadas com 30 mM de H2O2 tiveram um fechamento total, além de abscisão 

foliar (Figura 9). As folhas pertencentes ao grupo controle (sem peróxido) não 

apresentaram as alterações mencionadas acima (Figura 9).  
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Figura 9: Alterações morfológicas permanentes das folhas de cana-de-açúcar tratadas 
com peróxido de hidrogênio em diferentes concentrações (0, 10, 20 e 30 mM). À esquerda 
folha durante aclimatação hidropônica da planta durante 24 horas (A). À direita estão 
representadas as folhas após o tratamento com H2O2: (B) controle, (C) 10 mM de peróxido; (D) 
tratado com 20 mM de peróxido e (E) tratado com 30 mM de peróxido.  

 

 
 

 
4.1.2. Determinação do conteúdo de peróxido de hidrogênio nos tecidos 

 

A medição do conteúdo de peróxido de hidrogênio nos tecidos foi 

realizada de modo a verificar se houve a absorção a partir das raízes até a 

parte aérea. Na figura 10, o gráfico do meristema apical mostra que a 

exposição à concentração de 10 mM de H2O2 levou a um aumento do conteúdo 

de peróxido de hidrogênio uma vez e meia quando comparado ao controle. Já 

para a concentração de 20 mM, o conteúdo de peróxido de hidrogênio mostra-

se semelhante quando comparado ao controle. Na concentração de 30 mM, o 

conteúdo de peróxido de hidrogênio verificado está um pouco maior quando 

comparado ao controle. Nos tecidos foliares, pode-se observar um pequeno 

aumento do conteúdo de peróxido de hidrogênio para os tratamentos de 10 

mM, 20 mM e 30 mM quando comparado ao controle. Observa-se, contudo, 

que esse aumento não foi crescente conforme a concentração de peróxido de 

hidrogênio utilizada nos tratamentos. Nas raízes, foi verificada uma 

concentração maior de peróxido de hidrogênio para os tratamentos 10 mM e 30 

mM quando comparado ao controle.  
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Figura 10: Conteúdo de peróxido de hidrogênio em meristema, folhas e raízes de plantas 
de cana-de-açúcar. Submetidas ao tratamento com concentrações crescentes de peróxido de 
hidrogênio (10, 20 e 30 mM) e controle (sem peróxido). 

a,b,c,d
 Letras distintas significam 

diferença significativa entre os diferentes tratamentos.Teste ANOVA-Tukey (p≤0,05). 
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4.1.3. Espécies reativas ao ácido 2 – Tiobarbitúrico (TBARS) 
 

Como nosso objetivo foi compreender o mecanismo que envolve o 

estresse oxidativo e como este afeta as plantas, no item acima foram descritos 

a análise do conteúdo de H2O2 nos tecidos de folhas, raízes e meristema 

associados à manutenção do balanço de EROs, e neste item foi avaliado a 

peroxidação de lipídios que pode ser outro alvo das EROs. 

A figura 11 apresenta os resultados obtidos com esta análise para três 

tecidos diferentes: meristema, folha e raízes. Nos três tecidos foram 

observados resultados semelhantes. Para os tratamentos de 10 mM e 30 mM 

observamos que os valores obtidos para a peroxidação de lipídeos nas 

membranas foi maior quando comparado com o controle, este aumento foi até 

4 vezes quando comparado o controle com o tratamento na concentração de 

10 mM. Já para a concentração de 30 mM foi de 0.5 a até 5 vezes aumentada. 

No tratamento com 20 mM de peróxido de hidrogênio observamos que não 

houve uma variação significativa em relação ao controle. Em todos os tecidos 

observou-se maior conteúdo de H2O2 e um menor conteúdo de TBARS. 
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Figura 11: Gráficos de peroxidação lipídica (TBRAS). Nos tecidos de meristema; folha e raiz 
de plantas de cana-de-açúcar submetidas a estresse oxidativo, grupo controle; 10 mM; 20 mM 
e 30 mM de peróxido de hidrogênio. 

a,b,c,d
 Letras distintas significam diferença significativa entre 

os diferentes tratamentos.Teste ANOVA-Tukey (p≤0,05). 
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4.2.  Análises histológicas de folha e raiz 
 

4.2.1. Análise morfológica por microscopia óptica 
 

A observação por microscopia óptica da estrutura celular dos tecidos de 

folhas e raízes de plantas de cana-de-açúcar foi importante para quais seriam 

as alterações morfológicas observadas durante o tratamento com peróxido de 

hidrogênio. Algumas variações estruturais foram observadas nas folhas 

referente ao xiliema quanto ao número, e esta variação foi considerada como 

natural entre os vegetais. 

A figura 12 é uma representação esquemática da estrutura anatômica de 

uma folha em condições normais, isto é, sem o tratamento com o peróxido de 

hidrogênio. Nessa figura observa-se, considerando a orientação da parte 

interna para a externa, as estruturas do xilema; floema; células da anatomia de 

kranz; células buliformes e, por fim, na parte superior (adaxial), observa-se o 

colênquima; epiderme adaxial e tricoma; na parte inferior (abaxial) também se 

observa o colênquima abaxial; epiderme abaxial e células guardas. 

Da mesma maneira, na figura 13 é apresentado o esquema da estrutura 

anatômica de uma raiz da planta de cana-de-açúcar em condições normais, 

onde são observadas as estruturas: medula delimitada pelo cilindro vascular, 

metaxilema e córtex na fase interna, na fase externa observa-se endoderme e 

aerênquima.
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Figura 12: Secção transversal da folha de cana-de-açúcar nas condições normais. 

Desenho à mão livre sob técnica grafite. Observa-se as estruturas: Ead - epiderme adaxial; 

Eab - epiderme abaxial; Cad-colênquima adaxial; Cab-colênquima abaxial; X xilema; Fl-floema; 

CB-células buliformes e CK – Coroa de Kranz ou anatomia de Kranz. Imagem do acervo 

pessoal. 

 

 

Figura 13: Secção transversal da raiz de cana-de-açúcar nas condições normais. 
Desenho à mão livre sob técnica grafite. Observa-se as estruturas: Medula, Córtex; 
Metaxilema; Endoderme,  Aerênquima e Epiderme. Imagem do acervo pessoal. 
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Na figura 14 A é apresentado à imagem de uma secção transversal com 

o corante safranina de uma folha controle (sem adição de peróxido de 

hidrogênio). Nesta figura é observada uma coloração avermelhada uniforme, o 

mesmo não foi observado para os diferentes tratamentos com o peróxido de 

hidrogenio. Quando esta imagem é comparada com tratamento com peróxido 

na concentração de 10 mM foi observado um coloração uniforme com exceção 

nas regiões correspondentes ao colênquima adaxial e abaxial (Figura 14 B). 

Esta forte coloração é indicativo de acúmulo de lignina nessa região. No 

tratamento com peróxido na concentração de 20 mM (Figura 14 C), observa-se 

nas células que envolvem o floema um tom vermelho forte. Novamente esta 

coloração sugere o acúmulo de lignina nessa região. Na figura 14 D, onde o 

material foi tratado com a concentração de 30 mM foi observado que as células 

do colênquima adaxial e abaxial, coroa de Kranz, xilema e floema 

apresentaram essa forte coloração vermelha indicando a provável  presença de 

lignina nessa região.  

 

Figura 14: Análise das folhas de cana-de-açúcar tratadas com o corante Safranina. 
Secção transversal em plantas submetidas ao estresse oxidativo. (A) controle; (B tratamento 10 
mM); (C) tratamento 20 mM e (D) tratamento 30 mM. Aumento 40x.  

 

 

 

A figura 15 mostra as raízes em secção transversal submetidas ao 

estresse oxidativo pelo tratamento com peróxido de hidrogênio coradas com 

safranina. Na figura 15 A é apresentado a imagem de uma raiz de uma planta 
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controle, onde pode ser observada uma coloração uniforme. No tratamento 

com peróxido de hidrogênio na concentração de 10 mM é observado o 

aumento das células (em volume) do aerênquima com rompimento celular e o 

córtex lignificado com a coloração em vermelho escuro (Figura 15 B). Na raiz 

tratada com 20 mM pode-se observar que a região do metaxilema apresentou 

uma desorganização devido ao aumento do volume seguido de rompimento 

nas paredes da célula e, além disso, a epiderme apresentou-se fortemente 

corada em vermelho indicando a lignificação dessas paredes (Figura 15 C). O 

tratamento com 30 mM de peróxido de hidrogênio permitiu observar a presença 

de uma região de aerênquima desorganizada (Figura 15 D).  

 

Figura 15: Análise das raízes de cana-de-açúcar pelo corante safranina. Secção 
transversal em plantas submetidas ao estresse oxidativo. (A) controle; (B) tratamento 10mM; 
(C) tratamento 20mM; (D) tratamento 30mM,. Aumento 10x.  

 

 

   

 
Outro corante que foi utilizado e nesse estudo foi o corante Eosina de 

Metileno (EM), que é um corante ácido que cora estruturas básicas da célula. 

Estas estruturas são abundantes no citoplasma e são chamadas de acidófilas 

(GARTNER & HIATT, 1999). Então, este corante foi utilizado com o propósito 

de corar estruturas no citoplasma. A eosina se liga nas paredes dos 

cloroplastos indicando na célula a sua real localização. Na figura 16 A, foi 

observado a presença de cloroplastos nas células que compõem a coroa de 
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Kranz nas folhas das plantas controle;  no tratamento com 10 mM foi 

observado que as células buliformes e epiderme são ausentes de cloroplastos 

(Figura 16 B). Da mesma maneira no tratamento com 20 mM foi observado um 

comportamento intracelular semelhante aos demais tratamentos (Figura 16 C) 

e no tratamento com 30 mM é observado danos causados na parede do xilema 

(Figura 16 D). 

 

Figura 16: Análise das folhas de cana-de-açúcar tratadas com o corante Eosina de 
Metileno. Secção transversal em plantas submetidas ao estresse oxidativo. (A) controle; (B) 
tratamento 10 mM; (C) tratamento 20 mM e (D) tratamento 30 mM. Aumento 40x.  

 

 
 

 

No caso da raiz observamos que as células da endoderme são 

consideradas como estruturas com caráter básico, e nestas secções foram 

coradas fortemente em azul escuro pelo corante eosina que é um composto 

ácido. Na figura 17 A raiz controle, mostra-se com células com coloração azul 

uniformemente. Para o tratamento de 10 mM não foi possível de se observar as 

células da endoderme, (Figura 17 B). Esta estrutura de um possível 

aerênquima é observada também nos tratamentos de 20 mM e 30 mM (Figura 

17 C e D). Além disso, no tratamento de 30 mM as células do córtex, 
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endoderme e epiderme mostraram-se fortemente lignificadas, com o tamanho 

modificado e desorganizadas quando comparado ao controle.  

 

Figura 17: Análise das raízes de cana-de-açúcar pelo corante Eosina de Metileno. Secção 
transversal em plantas submetidas ao estresse oxidativo. (A) controle; (B) tratamento 10 mM; 
(C) tratamento 20 mM e (D) tratamento 30 mM. Aumento 10x.  
 

 
 

O corante Diaminobenzidina (DAB) possui a sua composição incolor e 

quando este se liga a molécula de H2O2 o corante oxida mudando assim a sua 

coloração para marrom ou caramelo. Na figura 18 A que representa a folha 

controle (tecido sem a presença de peróxido) foi observada poucos 

cloroplastos visíveis, a seta indica a visualização de um cloroplasto. Na folha 

tratada com 10 mM de peróxido de hidrogênio fica evidente a presença de 

muitos cloroplastos (Figura 18 B), sendo estes pouco corados por DAB, a seta 

indica a localização do cloroplasto com partes de sua membrana corada em 

marrom. Na figura 18 C, folha tratada com 20 mM de peróxido, a seta do centro 

da imagem revela a membrana celular corada em marrom e a seta da direita 

mostra os poucos cloroplastos fracamente corados em marrom próximo à 

membrana celular. Na figura 18 D com a folha tratada com 30 mM de peróxido 

de hidrogênio observa-se o aumento considerável do tamanho das células 

buliformes e anatomia de Kranz, e a seta da esquerda mostra os cloroplastos 

maiores e com maior intensidade da cor marrom para estas organelas. A seta 
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central evidencia a maior intensidade  em marrom também para a membrana 

celular.    

  

Figura 18: Análise das folhas de cana-de-açúcar com a coloração Diaminobenzidina 
(DAB). Secção transversal em plantas submetidas ao estresse oxidativo. (A) controle; (B) 
tratamento 10 mM; (C) tratamento 20 mM; (D) tratamento 30 mM. Aumento 40x. (Acervo 
pessoal). 

 

 

 

Nas raízes de plantas não submetidas ao estresse oxidativo, 

observamos uma leve coloração com DAB na região da endoderme (Figura 19 

A). Entretanto, nos tratamentos com 10 mM (Figura 19 B1) e 30 mM (Figura 19 

D3) observamos uma forte coloração na região da endoderme e córtex. Ainda 

na figura 19 (B4 C5 e D6) observamos o resultado obtido com outro corante de 

lâminas temporárias que foi utilizado - o Cloreto de Zinco Iodado (CZI). Este 

corante permite visualizar em colaração azul-acinzentado ou rosa o 

componente de celulose, e com a coloração amarela para a lignina e com a cor 

negra-azulada para o amido (JENSEN, 1962). Para as raízes no tratamento 10 

mM de peróxido de hidrogênio (Figura 19 B4) a seta indica a presença de 

lignina, e pela cor amarela na células da epiderme e nas células do córtex 

evidencia a total degradação das células da endoderme. No tratamento 20 mM 
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de peróxido de hidrogênio a seta abaixo observa-se a lignificação das paredes 

das células da endoderme pela presença da cor amarela intensa (Figura 19 

C5), enquanto que a seta acima mostra a presença de celulose na região 

medular pela cor rosa e no  tratamento com 30 mM de peróxido de hidrogênio a 

seta indica em amarelo intenso para a presença de lignina nas células da 

endoderme (Figura 19 D6).   

 

Figura 19: Análise das Raízes de cana-de-açúcar pela a coloração Diaminobenzidina 
(DAB). Secção transversal em plantas submetidas ao estresse oxidativo. (A1) controle. (B2) 
tratamento 10 mM de peróxido; (C3) tratamento 20 mM de peróxido; (D) tratamento 30 mM de 
peróxido. Corante cloreto de zinco iodado. (B4) tratamento 10 mM; (C5) tratamento 20 mM e 
(D6) tratamento 30 mM. Aumento 10x. 

 

 

 

 Na secção transversal da folha observamos uma região negro-azulada 

na região do colênquima adaxial e abaxial correspondendo provavelmente a 

reservas de amido (setas) na planta controle (Figura 20 A). Para o tratamento 

com 10 mM e 20 mM de peróxido de hidrogênio observamos apenas a 

presença dos cloroplastos no interior das células (setas) (Figura 20 B e C). 

Entretanto, quando comparamos com o tratamento com 30 mM de peróxido de 

hidrogênio observou-se uma coloração amarela intensa nas membranas dos 
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cloroplastos e como indicado pela seta acima e a seta mostra uma lignificação 

na parede da membrana celular do xilema também corando as demais células 

(Figura 20 D). 

 

Figura 20: Análise das folhas de cana-de-açúcar pelo corante cloreto de zinco iodado. 
Secção transversal em plantas submetidas ao estresse oxidativo. . (A) controle; (B) tratamento 
10 mM de peróxido; (C) tratamento 20 mM de peróxido; (D) tratamento 30 mM de peróxido. 
Aumento 40x. 
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4.2.2. Análise dos tecidos de folha e raízes por microscopia eletrônica de 
varredura. 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu uma visualização 

analítica do tecido após os tratamentos do estresse oxidativo na estrutura foliar 

e na raíz.  

A figura 21 mostra os resultados obtidos com o tecido de folhas que é 

apresentado a imagem da estrutura foliar controle com o xilema, floema e 

epiderme (Figura 21 A). Na amostra tratada com 10 mM observamos que 

houve modificações estruturais como um aumento do xilema e alteração na 

região do colênquima (Figura 21 B). Assim, foi observada a formação de mais 

dois xilemas, assim como modificações na epiderme adaxial e abaxial que se 

apresentam a sua estrutura celular aumentada, na coroa de Kranz, que 

também, sofreu uma desorganização devido o aumento das células 

circunvizinhas ou da própria célula da coroa de Kranz. Para a folha tratada com 

20 mM observou-se um aumento celular no floema e colênquima adaxial e 

abaxial. Para a região da epiderme, o que chama a atenção é a abertura 

aumentada para todas estas células, a coroa de Kranz está com suas células 

aumentadas e com o xilema traqueal bem aberto, dando a impressão de maior 

rigidez (Figura 21 C). Novamente, no tratamento com 30 mM de peróxido de 

hidrogênio observa-se uma desorganização foliar em relação ao material 

controle (Figura 21 D), e também foi observado um aumento exacerbado do 

tamanho das células. Na figura 22 A e A1 visualiza-se em um ângulo 

amplificado o que ocorreu na parede entre os anéis do xilema traqueal após o 

tratamento com 30 mM de peróxido de hidrogênio mostrando sua degradação. 
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Figura 21: Análise em MEV das folhas. Foto micrografia eletrônica de varredura com 
aumento de 500x de seção transversal de folhas de plantas de cana-de-açúcar submetidas ao 
estresse oxidativo na concentração de (A) 0 mM; (B) 10 mM; (C) 20 mM e (D) 30 mM de 
peróxido fixadas em suporte metálico específico nas posições vertical. 

 

 

Figura 22: Análise em MEV das folhas. Foto micrografia eletrônica de varredura com 
aumento de 500x de seção transversal de folhas de plantas de cana-de-açúcar submetidas ao 
estresse oxidativo na concentração de (A) 30 mM de tratamento com peróxido fixadas em 
suporte específico nas posições vertical (B) Folha 30 mM aumentada 2000x. 

 

 

 

Quando foi analisado o tecido da raiz após este tratamento foi observado 

também algumas alterações nas estruturas de organização radicular como foi 

evidenciado anteriormente pela microscopia óptica. Na figura 23 A e A1 

observamos as raízes controle em dois diferentes aumentos, que nos auxiliou a 
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definir um padrão para este tecido em questão. A análise com o MEV permitiu 

observar que para o tratamento com 10 mM de peróxido de hidrogênio houve 

uma desorganização nas células da endoderme e um aumento nas células do 

aerênquima (Figura 23 B e B1). No tratamento com 20 mM de peróxido de 

hidrogênio foi observado novamente essa grande desorganização nas células 

da endoderme e agora um aumento na circunferência do metaxilema, medula e 

córtex (Figura 23 C e C1). Para as raízes tratadas com 30 mM de peróxido de 

hidrogênio observamos que as células do córtex estão maiores quando 

comparada com o controle, além da presença do aerênquima (Figura 23 D e 

D1).  

 
Figura 23: Análise em MEV das raízes. Foto micrografia eletrônica de varredura com 
aumento de 300x de seção transversal de raízes de plantas de cana-de-açúcar submetidas ao 
estresse oxidativo fixadas em suporte específico nas posições vertical. Raiz controle (A) e (A1) 
aumento 50x; tratamento 10 mM de peróxido (B) e (B1) aumento 60x; tratamento 20 mM de 
peróxido, (C) e (C1) aumento 60x e tratamento 30 mM de peróxido, (D) e (D1) aumento 60x. 
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4.3. Análises enzimáticas 
 

Como mencionado acima, as plantas apresentam um conjunto de 

enzimas que contribuem para a homeostase redox. Considerando isso, neste 

trabalho foram analisadas três destas enzimas: ascorbato peroxidase, catalase 

e superóxido dismutase com o intuito a compreender como o tratamento com o 

peróxido de hidrogênio pode ter alterado esse balanço entre moléculas 

antioxidantes e EROs.  

 
4.3.1. Ascorbato peroxidase (APX) 

 

Ao longo do monitoramento da taxa de oxidação do ascorbato a 290 ηm, 

pode-se analisar a atividade da ascorbato peroxidase em folhas, revelando que 

não houve diferença significativa entre as amostras submetidas ao estresse 

oxidativo entre os tratamentos controle e tratados (Figura 24). 

Para o sistema meristemático, a atividade enzima ascorbato peroxidase 

aumentou na concentração 10 mM. Para os tratamentos com 20 mM e 30 mM 

houve um pequeno aumento quando comparado com o controle, mas este não 

foi considerado estatisticamente significativo. Já para o sistema radicular, foi 

encontrado um aumento na atividade da APX apenas no tratamento de 20 mM 

quando comparado com o controle. Para o tecido foliar foi verificado que os 

tratamentos quando comparado ao controle não foi considerado 

estatisticamente significativo. 
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Figura 24: Gráficos da atividade enzimática de ascorbato peroxidase (APX). Nos tecidos de meristema; folha e raiz de plantas de cana-de-açúcar 
submetidas a estresse oxidativo, grupo controle; 10 mM; 20 mM e 30 mM de peróxido de hidrogênio. As barras representam o desvio-padrão da média de 
três repetições.

 a,b,c,d
 Letras distintas significam diferença significativa entre os diferentes tratamentos.Teste ANOVA-Tukey (p≤0,05). 
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4.3.2. Catalase (CAT) 
 

A catalase é uma proteína chave para a quebra do peróxido de 

hidrogênio nas células. Para o tecido meristemático e folha tratados com 

peróxido de hidrogênio foi verificada a redução da atividade desta enzima 

quando comparado ao controle. Em raiz, não foi detectada a atividade de 

catalase tanto no controle quanto nos tratados (Figura 25).  

 

Figura 25: Gráficos da atividade enzimática de catalase (CAT). Nos tecidos de meristema; 
folha e raiz de plantas de cana-de-açúcar submetidas a estresse oxidativo, grupo controle; 10 
mM; 20 mM e 30 mM de peróxido de hidrogênio.

 a,b,c,d
 Letras distintas significam diferença 

significativa entre os diferentes tratamentos.Teste ANOVA-Tukey (p≤0,05). 
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4.3.3. Superóxido dismutase (SOD) 
 

A determinação da atividade enzimática da enzima superóxido 

dismutase foi por meio da sua capacidade em inibir em 50% a fotorredução do 

azul de nitrotetrazólio (NBT). Na figura 26 observa-se no gráfico para o tecido 

do meristema que o aumento na atividade desta enzima não foi significativo 

quando comparado o tratamento com 10 mM com o tratamento controle. 

Entretanto, quando foram analisados os tratamentos com 20 mM e 30 mM foi 

verificado que a enzima SOD aumentou sua atividade em relação ao controle.  

No gráfico que expressa os dados para os tecidos foliares verifica-se 

que os valores são praticamente os mesmos para o controle e o tratamento 

com 30 mM. Nos tratamentos com 10 mM e 20 mM foi observado uma redução 

na atividade desta enzima quando comparada com o tratamento controle. 

Ainda na figura 26 o gráfico que representa os tecidos radiculares a 

atividade da enzima superoxido dismutase parece ser igual para todos os 

tratamentos quando comparado ao controle. 
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 Figura 26: Gráficos da ação do superoxido dismutase (SOD). Nos tecidos de meristema; folha e raiz de plantas de cana-de-açúcar submetidas a 
estresse oxidativo, grupo controle 0 mM; 10 mM; 20 mM e 30 mM de peróxido de hidrogênio. 

a,b,c,d
 Letras distintas significam diferença significativa entre os 

diferentes tratamentos.Teste ANOVA-Tukey (p≤0,05). 
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5. DISCUSSÃO 
 

Durante muito tempo, houve uma forte associação da presença de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) com disfunções fisiológicas que levavam 

à morte celular (SCANDALIOS, 2005). Contudo, essa visão se tornou 

ultrapassada, haja vista que essas moléculas são potentes sinalizadoras e 

podem estar envolvidas tanto no controle de crescimento e desenvolvimento 

das plantas, bem como em respostas de aclimatação e na resposta aos 

estresses bióticos e/ou abióticos (LOIACONO et al., 2012; MILLER, 2010 ). 

Apesar disso, os mecanismos que levam ao controle da homeostase redox 

sistemas vegetais estão longe de ser elucidados (FOYER & SHIGEOKA, 2010).   

A maioria das pesquisas envolvendo a avaliação do estado redox em 

plantas sob condição de estresse tem utilizado muito o modelo genético 

Arabidopsis thaliana que é uma planta herbácea, dicotiledônea, com 

fotosíntese C3. 

 Desta forma, os resultados gerados neste trabalho contribuem para o 

entendimento de como as plantas podem responder ao estresse oxidativo 

utilizando diretamente o peróxido de hidrogênio nas plantas de cana-de-açúcar, 

ao qual, corresponde a uma planta de mecanismo fotosintético C4. Esta planta 

pertence à família Poaceae, é uma monocotiledônea e de grande valor sócio-

econômico-ambiental, em especial para a região Nordeste do Brasil.  

Esse trabalho, portanto, apresenta resultados acerca da resposta de 

plantas de cana-de-açúcar ao tratamento com peróxido de hidrogênio, 

utilizando diversas abordagens: anatômicas, enzimáticas e proteômica. Além 

disso, nesse trabalho foi verificado que as plantas absorveram o peróxido de 

hidrogênio utilizado. Este foi verificado com os dados de titulação e a 

determinação de conteúdo de peróxido de hidrogênio nos tecidos analisados. 

Os resultados de histoquímica com microscopia óptica permitiram 

observar o acúmulo de lignina nas paredes celulares das folhas e raízes 

tratadas com H2O2. A lignina está presente na célula sempre em maior 

abundância na resposta de defesa, aumentando a resistência na presença de 

agentes estressores entre outros fatores (LACAYO et al., 2013; ZHONG et al., 

2000). Observou-se, ainda nas análises histológicas, um acúmulo de peróxido 

de hidrogênio em folhas e raízes. Notou-se que a concentração de H2O2 foi 

maior para o tratamento com 30 mM, este possivelmente aumentou a síntese 

de lignina em resposta ao estresse. Outros estudos o mesmo pode ser 
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observado em plantas de trigo sob estresse seca e salinidade (LI et al., 2012) e 

em soja (SANTOS et al., 2008). Também foi descrito em estudos com 

tomateiro (Solanum lycopersicum) que a enzima peroxidase provavelmente 

estaria envolvida no processo de síntese da lignina nas raízes (QUIRONGA et 

al., 2000). DENESS et al. (2011) e  RECORET et al. (2011) trabalhando com 

Arabidopsis e Eucalyptus globulus, respectivamente, correlacionaram que o 

acúmulo da algumas enzimas na parede celular poderia ser  associado com a a 

síntese de lignina, e consequentemente aumentando a espessura das paredes 

de membrana nas células como uma defesa. Além disso, a degradação de 

paredes e a biossíntese de lignina por meio da interferência com o 

metabolismo redox tem sido mais uma evidência, fortalecendo assim a 

correlação lignina-redox (VERA-SIRELA et al., 2010). Deste modo, o aumento 

da lignina para os tecidos de folhas e raízes em cana-de-açúcar, bem como o 

aumento do volume das células pode ser associado provavelmente ao estresse 

provocado pelo tratamento com peróxido de hidrogênio (FAN et al., 2006).  

Assim, os resultados da microscopia óptica e de varredura permitiram 

observar que provavelmente houve um aumento do tamanho em todas as 

células que compõe os tecidos de folhas e raízes nos diferentes tratamentos 

(10 mM, 20 mM, 30 mM), onde pode ser verificados danos na membrana do 

xilema traqueal. Estas células tem papel central na fisiologia da planta de 

transportar e distribuir os fotoassimilados (KITIN et al., 2010; MILINHOS & 

MIGUEL, 2013). Na folha tratada com 30 mM de H2O2 observamos em 

destaque a degradação da parede do xilema causado pela possível ação do 

H2O2. A morte celular de elementos traqueais é um exemplo bem conhecido da 

morte celular programada. Este processo envolve o colapso do vacúolo 

seguido de hidrólise do DNA nuclear e os conteúdos citoplasmáticos, como 

resultado da ativação ou a libertação de enzimas hidrolíticas liberadas a partir 

do vacúolo. Mesmo que o processo de morte celular do xilema esteja bem 

descrito, pouco se sabe sobre o mecanismo molecular que o regula (VERA-

SIRELA et al., 2010). 

 A determinação do conteúdo de peróxido de hidrogênio nos tecidos foi 

de extrema importância para este trabalho, assim confirmando a condição de 

um estresse oxidativo. Por meio da análise dos dados da peroxidação lipídica 

nos tecidos do meristema; folha e raiz foram observadas um aumento da 

peroxidação lipídica principalmente nas concentrações de 10 mM e 30 mM, em 
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20 mM não foi observado a peroxidação lipídica quando comparado ao 

controle.  

Para a anatomia, os dados da microscopia óptica e do MEV, permitiram 

observar também o aumento do tamanho das células que culminaram numa 

desorganização estrutural das folhas, em especial nas células da coroa de 

Kranz, xilema, floema e células buliformes, não sendo diferente para as raízes 

que também tiveram as suas estruturas epidérmicas e endodérmicas com 

formação de aerênquimas foram gravemente rompidas pelo aumento do 

tamanho celular. Pode-se perceber que para a concentração 10 e 20 mM não 

ocorreu muitos danos, já para 30 mM houve danos e degradação na região do 

xilema. Em outros estudos na planta macieira (WANG et al., 2012) e arroz (LEE 

et al., 2013) foram observados também com alterações semelhantes como a 

lignificação e modificações morfológicas dos tecidos similar como observamos 

para as plantas de cana-de-açúcar. Sendo assim, esta análise foi importante 

por que inferiu que as plantas de cana-de-açúcar absorveram o H2O2 a que 

foram expostas, e este provavelmente chegou no tecido foliar. Para as análises 

enzimáticas foi observado que durante o tratamento com peróxido de 

hidrogênio houve um aumento da EROs e uma maior atividade ou uma 

redução de algumas enzimas que compõem o sistema antioxidante em plantas 

como: superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e ascorbato peroxidase 

(APX). Os dados obtidos com as atividades enzimáticas indicaram um aumento 

da SOD no meristema nas concentrações de 20 mM e 30mM; nas folhas na 

concentração 30 mM e nas raízes na concentração 10 mM. As enzimas SODs 

formam a primeira linha de defesa  contra as espécies reativas de oxigênio, 

catalizando assim a dismutação O2- em O2 e em seguida em H2O2. Sendo 

assim, as enzimas SODs estão presentes nas células de acordo com o seu 

metal cofator em três grupos: FeSOD presente nos cloroplastos; MnSOD 

presente nas mitocôndrias e peroxissomas e as Cu/Zn-SOD presentes nos 

cloroplastos, peroxissomos no citosol e possivelmente no espaço extracelular 

(MOLINA-RUEDA et al., 2013) quando ocorre o acúmulo de H2O2 identifica-se 

a lignificação nas paredes das membranas (VERA-SIRELA, et al., 2010). Como 

foi visto nos resultados já citados pela análise da microscopia óptica e da 

microscopia eletrônica em cana-de-açúcar. 

A enzima ascosbato peroxidase (APX) apresentou aumento na atividade 

para a concentração 10 mM no meristema e um aumento na concentração de 
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20 mM para a raíz quando comparado ao controle, sendo que, a APX para 

folhas se mantiveram no mesmo nível de atividade para os diferentes tratados 

quando comparado ao controle. A diferença entre a expressão das atividades 

enzimáticas antioxidante nas folhas e raízes corroboram com os dados já 

descritos em outros trabalhos: Nas plantas de arroz sob estresse salino, 

observaram divergências nas atividades de APX e CAT (LEE et al., 2001); já na 

planta Pinhão-manso sob condições de estresse de calor e seca, estas 

apresentaram diferentes padrões para a atividade enzimatica de SOD; CAT e 

APX (SILVA et al., 2010). Estudos com feijão caupi sob diferentes níveis de 

salinidade, também foi observado diferentes atividades para as enzimas CAT e 

SOD (MAIA et al., 2012) e em milho foi observado nos tecidos de folha a 

disparidade entre as enzimas SOD; CAT e APX (JIANG & ZHANG, 2002). 

Com base nos dados, uma hipótese para explicar por que a atividade de 

APX não se alterou nas folhas de cana-de-açúcar durante o estresse oxidativo 

seria devido a uma resposta de recuperação associado a outras vias anti-

oxidantes. Já para o decréscimo na atividade da CAT nas folhas e raízes de 

cana-de-açúcar, pode ter comtribuído para o acúmulo de H2O2, aumentando a 

peroxidação de lipídeos e danos nas paredes das membranas das células 

associado a outras enzimas de membrana sob este estresse (SILVA et al., 

2010).  
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6. CONCLUSÃO 
 

Com este trabalho, foi possível concluir que o tratamento com peróxido 

de hidrogênio em diferentes concentrações (10 mM, 20 mM e 30 mM) 

influenciou nas respostas integradas (através de interações morfológicas e 

bioquímicas) de plantas de cana-de-açúcar submetidas a esse estímulo. 

Alterações nos perfis de atividade das enzimas do sistema antioxidante de 

plantas, associado à expressão diferencial de proteínas e modificações 

estruturais de raízes e partes aéreas da cana-de-açúcar, permitiram a obtenção 

de dados que podem contribuir para a criação de um modelo de homeostase 

redox para plantas C4. Os dados dessa pesquisa possibilitaram compreender 

um pouco mais acerca dos mecanismos de defesa de plantas de cana-de-

açúcar quando submetidas ao tratamento com peróxido de hidrogênio. Haja 

vista a existência de uma rede integrada de resposta a estresse em sistemas 

vegetais, o entendimento de como esses organismos se comportam diante 

desse estímulo pode auxliar no melhoramento de plantas de grande valor 

econômico como a cana-de-açúcar. 
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