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Delineamento Experimental 

Os experimentos foram inteiramente casualizados com 3 repetições. Os 

tratamentos também foram realizados em triplicata, sendo que cada parcela foi 

constituída de um vaso com 15 plantas. As análises enzimáticas da mesma forma, 

foram realizadas em triplicata para cada repetição. Os resultados foram expressos 

através das médias e desvio padrão. 
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RESUMO 

RESPOSTA ANTIOXIDATIVA DE PLANTAS DE SOJA AO 

METAL PESADO CÁDMIO 

Autor: RENATO RODRIGUES FERREIRA 

Orientador: Prof. RICARDO ANTUNES DE AZEVEDO 

Entre os variados tipos de poluentes ambientais, os metais pesados 

estão presentes e destacam-se por sua toxicidade tanto para plantas como 

para animais e aos seres humanos. Dentre os metais pesados, o cádmio (Cd) é 

um dos que tem sua concentração aumentada no ambiente nos últimos anos. 

Pouca informação está disponível na literatura com referência a resposta 

antioxidante de plantas ao efeito deste metal. Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho foi de investigar este aspecto em soja. Para isto, plântu~as de soja 

foram crescidas em sistema de hidropônico contendo solução nutritiva e com 

diferentes concentrações de Cd (O; 0,01 e 0,5 mM) por um período de 120 h. 

Raízes e folhas foram analisadas para atividades de catalase, glutationa 

redutase e superóxido dismutase. Apesar de um efeito claro do Cd no 

crescimento, as atividades de catalase e superóxido dismutase não variaram 

significativamente em raízes e folhas nas concentrações testadas. Glutationa 
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redutase também não mostrou variação em atividade em folhas, contudo em 

raízes um aumento expressivo na atividade foi observado na concentração de 

0,5 mM Cd. As isoenzimas de catalase e superóxido dismutase foram 

caracterizadas em PAGE não-desnaturante. A coloração para atividade de 

superóxido dismutase revelou a existência de sete bandas em folhas e oito em 

raízes, correspondendo a Mn-SOD e Cu/Zn-SOD. Nenhuma isoforma do tipo 

Fe-SOD foi observada. Para catalase, apenas uma banda comum de atividade 

em folha e raiz foi observada. Apesar de não ter sido observada variações 

significativas nas folhas, em raízes no tratamento de 0,5 mM Cd um ligeiro 

aumento de atividade de catalase foi observado. Estes resultados sugerem que 

em soja, glutationa redutase responde ao Cd em raízes, possivelmente para 

produzir glutationa reduzida via o ciclo Halliwell-Asada para ser utilizada na 

síntese de fitoquelatinas e/ou como uma resposta à geração de espécies 

reativas de oxigênio induzidas pelo Cd. 



ANTIOXIDATIVE RESPONSES OF SOYBEAN PLANTS TO 

THE HEAVY METAL CADMIUM 

Author: RENATO RODRIGUES FERREIRA 

Supervisor: Praf. RICARDO ANTUNES DE AZEVEDO 

SUMMARY 

Soybean (G/ycine max L.) seedlings were grown in a hydorponic 

system containing nutrient solution with varyng concentrations (O; 0,01 e 0,5 

mM) of cadmium (Cd) for a 120 h period. Roots and leaves were analysed for 

catalase, glutathione reductase and superoxide dismutase activities. Although a 

clear effect of Cd on plant growth was observed, the activities of catalase and 

superoxide dismutase were not altered significantly in roots or leaves at ali 

concentrations tested. Glutathione reductase did not exhibit any variation in 

activity in leaves, however, in roots an increase in activity was observed at 0,5 

mM Cd. Catalase and superoxide dismutase isoenzymes were further 

characterized by analysis in non-denaturing PAGE. Activity staining for 

superoxide dismutase revealed seven isoenzymes in leaves and eight 

isoenzymes in roots, corresponding to Mn-SOD and Cu/Zn-SOD. No Fe-SOD 

isoenzymes were observed. For catalase, one band of activity was observed in 
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leaves and reots. Although no significant variation was observed in leaf tissue, 

in roots the 0,5 mM Cd treatment exhibited a slight increase in catalase activity. 

The results suggest that in soybean, glutathione reductase responds to Cd in 

'frots, possibly to produce reduced glutathione via the Halliweell-Asada cycle to 

be used in the synthesis os phytochelatins and/or as a response to the 

generation os reactive oxygen species induced by Cd. 



1. INTRODUÇÃO 

o contínuo aumento populacional, crescente urbanização e 

industrialização, agravaram de modo sensivel a produção de resíduos tóxicos 

no ambiente, como o caso dos metais pesados, originando à partir disso 

grandes imlactos ambientais e preocupações ecológicas e sanitárias (Melo et 

aI., 1997). 

O cádmio (Cd) é um dos metais pesados mais tóxicos para as plantas 

e animais, sendo aquele que tem apresentado as mais altas taxas de emissão 

para o ambiente nas últimas décadas, devido a sua utilização na produção de 

ligas, plásticos, pigmentos, indústria automobilística, baterias, fertilizantes 

fosfatados, pesticidas, etc (Prasad, M.N.V. 1997). 

Em solos não contaminados, o Cd encontra-se em concentrações que 

variam de 0,01 a 0,7 mg/kg, podendo ser aumentac:f.as pela utilização de 

insumos agrícolas que contenham o elemento ou rejeitos industriais 

contaminados, o que pode possibilitar a introdução do metal na cadeia 

alimentar mediante a absorção pelas plantas (Nascimento & Pereira, 1997). 

As plantas, de modo geral, não são capazes de regular a absorção de 

metais pesados, de tal forma que estando estes disponíveis e em contato com 

as raízes, serão absorvidos, sendo ou não necessários ao pleno 

desenvolvimento das mesmas. A absorção, distribuição e efeitos do Cd em 

diversos processos metabólicos parecem ser controlados por diversos fatores, 

tais como espécies elou variedades, água, estado nutricional, estágio de 

desenvolvimento e tempo de exposição ao metal (Melo et aI., 1997). 
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Muitas pesquisas têm sido realizadas mostrando que as plantas 

respondem para os mais diversos fatores estressores pela indução de um 

sistema antioxidante de defesa, representado por componentes não 

enzimáticos (glutamina, ascorbato, carotenóides, etc) e enzimáticos (enzimas 

antioxidantes) (Foyer et aI., 1994), que funcionam para prevenir ou limitar os 

efeitos deletérios às células causados por espécies reativas de oxigênio (ROS), 

como rompimento das membrana~, danos ao DNA e perda de atividades 

protéicas (Rice-Evans et aI., 1991). Dentre as principais enzimas antioxidantes 

vegetais, podem-se destacar a catalase (CAT) (Willekens et aI., 1995), 

glutationa redutase (GR) (Alscher, 1989) e a superóxido dismutase (800) 

(8candalios, 1993). 

As plantas também respondem aos metais pesados sintetizando uma 

classe de polipeptídios denominados fitoquelatinas (PCs), que parecem ser 

ubíquos para as plantas superiores e também estão presentes em algumas 

espécies de algas e leveduras (Howden et aI., 1995). 

Em teoria, a análise da indução e acumulação de proteínas 

antioxidantes e outras proteínas de defesa em plantas, podem fornecer um 

eficiente meio de monitorar o efeito dos poluentes no meio ambiente. 

Os estudos de estresses em plantas estão bastante avançados em 

relação aos gases poluentes, porém para os metais pesados pouco se sabe à 

respeito da relação de seus efeitos com as respostas das plantas pelos 

sistemas antioxidantes. Tendo em vista este fato, procuramos levantar dados 

relacionando a soja, uma das culturas agrícolas de maior expressão na 

economia brasileira, aos efeitos do Cd utilizando-se a variedade IAC-100 

resistente à pragas no campo (Rosseto et ai., 1995). 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Poluição ambiental 

A atividade humana é geradora permanente de resíduos. Nos 

primórdios da humanidade, os resíduos se limitavam às sobras alimentares, 

aos dejetos humanos e aos restos de uma agricultura insipiente, sendo que a 

própria natureza cuidava de processar sua reciclagem (Melo et aI., 1997). 

Com o aumento populacional, as pessoas passaram a se concentrar 

em grandes centros urbanos e a necessidade de produzir quantidades cada 

vez maiores de alimentos e o aparecimento de indústrias com os mais 

diferentes objetivos, agravaram de modo significativo a produção de resíduos 

altam~nte tóxicos (produtos orgânicos e inorgânicos) que passaram a se 

acumular em quantidade proporcional ou superior ao crescimento urbano, 

originando grandes impactos ambientais e preocupações ecológicas e 

sanitárias (Melo et aI., 1997). 

Dentre esses resíduos, os metais pesados têm sido considerados os 

principais poluentes ambientais e suas bioconcentrações em plantas e ervas 

daninhas, na agricultura, horticultura e silvicultura e em macrófitas aquáticas, 

são de especial preocupação e interesse ao bem estar humano (Prasad, 

M.N.V. 1997). 

De todos os metais pesados poluentes, o Cd é um dos mais tóxicos 

(Chen & Kao, 1995) para os seres humanos, animais e plantas sendo, entre 

esses elementos, o que tem apresentado as mais altas taxas de emissão para 

o ambiente nas últimas décadas (Nascimento & Pereira, 1997). 
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Em plantas, pesquisas têm sido conduzidas quase que 

exclusivamente para análises do conteúdo total de Cd dentro das sementes, 

visto que pode ser um potencial risco para os consumidores. São poucos os 

trabalhos relatando os efeitos que os poluentes metálicos podem exercer no 
~"', 

metabolismo e desenvolvimento das plantas (Malan & Farrant, 1998). 
_ ....... _._-- _. .'" ,.. 

A soja, devido a seu alto valor nutritivo, tem tido aumentada sua 

utilização nos países desenvolvidos como uma fonte de alimento (Gupta, 

1983). Esta espécie passa a ser importante para se avaliar o impacto de metais 

poluentes na produção de sementes (Malan & Farrant, 1998) e 

desenvolvimento do vegetal, como também as alterações metabólicas e 

fisiológicas envolvidas no processo. 

2.2. Importância da soja 

A soja é uma planta originária da Ásia oriental (norte da China), 

diplóide (2n) com 40 cromossomos, autógama e anual, com taxa de auto

polinização acima de 99%, embora abelhas visitem suas flores em busca de 

néctar (Kiang & Gorman, 1983). Pertence à família Leguminosae, subfamília 

Papilionoídeae, tribo Phaseo/eae, subtribo Phaseolínae (G/ycínínae) , gênero 

G/ycine L., subgênero soja e à espécie G/ycine max (L.) Merrill (Pinheiro, 

1993). 

Considerando o estado nutricional das populações dos países da 

América do Sul, como exemplo o Brasil onde 32% da população vive na mais 

absoluta miséria (Oliveira et aI., 1996), o consumo de soja poderia ser 

amplamente promovido e incentivado. A soja é uma importante alternativa para 

o problema da desnutrição, possuindo 40% de proteínas, 20% de lipídios 

(Kiang & Gorman, 1983), vitaminas e minerais. Além disto, tem potencial na 

prevenção e tratamento de doenças cardíacas (Carrão-Panizzi et aI., 1998) e 

câncer, reduzindo a incidência de carcinoma de próstata e de mama em 

pessoas que a utilizam regularmente na dieta, além de causar redução dos 
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efeitos problemáticos da menopausa (Carrão-Panizzi & Kitamura, 1995 e 

Carrão-Panizzi, 1998). 

No Brasil, a produção de soja concentra-se, principalmente, na região 

Centro-Sul (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e região 

Centro-Oeste (Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Distrito Federal) (EMBRAPA SOJA, 1999). 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior país produtor de soja do 

mundo, sendo superado apenas pelos EUA, produzindo cerca de 20% da 

produção mundial (Margarido & Souza, 1998). Este incremento na produção 

resultou dos vários incentivos governamentais, como creditícios, pesquisas, 

apoio técnico e demanda do mercado externo de farelo de soja (EMBRAPA 

SOJA, 1999). 

Além disso, a soja atualmente é o principal produto na pauta das 

exportações brasileiras, sendo responsável por 10% do total de exportações e 

30% das exportações de produtos agropecuários. Considerando-se a produção 

da safra 1997/98, foram exportados 30% da soja produzida no País, sendo 

55% do farelo e 35% do óleo produzido naquele ano (Margarido & Souza, 

1998). 

Dentre as variedades de soja cultivadas, a IAC-100 é de especial 

interesse, pois além de apresentar as características relativas à saúde e 

nutrição já descritas, ela também apresenta resistência às principais pragas 

que parasitam a cultura, como a Anticarsia gemmatalis e Nezara viridula 

(Panizzi et aI., 1986; Rosseto, 1989; Rosseto et aI., 1989 e 1995) (Fig. 1). 

O manejo de pragas com cultivares resistentes é ideal, pois além de 

gratuito, não é poluente, não causa desequilíbrio biológico, é de fácil adoção e 

não interfere com outras práticas agrícolas (Fernandes et aI., 1994). 

Como no caso das pragas citadas, inúmeros outros fatores podem 

afetar os organismos vivos, especialmente as plantas, que diferentemente dos 

animais, são sedentárias e estão mais sujeitas às variações das condições 

ambientais (Florijn et aI., 1993), que as conduzem a uma situação de estresse 



6 

que pode causar danos fisiológicos irrecuperáveis ou até mesmo a morte da 

planta (Lichtenthaler, 1996). 

Figura 1: (A) Adulto de Nezara viridula e (B) forma verde de Anticarsia 

gemmatalis (Gazzoni, 1983). 

2.3. Estresse em plantas 

í Geralmente o termo estresse em plantas gera muitas dúvidas e 

controvérsias, mas de uma forma geral pode ser definido como: "Uma grande 

variedade de fatores biológicos e ambientais que cultivares agrícolas e outras 

plantas estão sujeitas diariamente, como seca, frio, calor, ervas daninhas, 

insetos e doenças causadas por fungos, vírus e bactérias" (Lichtenthaler, 

1996)) 

( De acordo com Prasad, M.N.V. (1997) e Prasad & Rengel (1998), os 

fatores estressores podem ser divididos em dois grupos: 

1-Fatores Bióticos Antropogênicos: representados pelos compostos 

aleloquímicos, herbicidas, poliaminas, poluentes do ar, dióxido de carbono 

(C02), partículas radioativas do solo e fogo; e 
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2- Fatores Abióticos Naturais: que compreendem a luz, radiação UV-

8, resfriamento, congelamento, altas temperaturas, seca, alagamento 

(Andrews, 1996), salinização (Neumann, 1997) e metais pesados, de 

fundamental interesse e importância ao homem, considerados os principais 

poluentes do ambiente e com fitotoxicidade bem estabelecida (Ross, 1994), 

sendo um dos pontos principais neste trabalho. 

Além destes, outros fatores estressores merecem destaque, como a 

deficiência mineral do solo, insetos, ervas daninhas, vfrus, fungos e bactérias 

patogênicas, pesticidas, radiação UV-A, pH do solo e da água, chuva ácida, etc 

(Lichtenthaler, 1996). 

Em geral, as plantas sob condições de estresse exibem um certo 

padrão de resposta característico à estas situações denominados de Síndrome 

de Adaptação Geral (GAS) , que pode ser dividida em 4 fases distintas: (1) Fase 

de Resposta, representada pelo início do estresse, caracterizando uma reação 

de alarme que compreende um declínio da vitalidade; (2) Fase de Restituição, 

onde há a permanência do estresse, conferindo um estágio de resistência 

através de processos de adaptação, reparos e endurecimento; (3) Fase Final, 

onde um longo período de exposição ao estresse caracteriza um estágio de 

exaustão, que supera a capacidade de adaptação e induz doenças crônicas ou 

até mesmo a morte; e (4) Fase de Regeneração, com a regeneração total ou 

parcial das funções fisiológicas, após a retirada do estresse (Lichtenthaler, 

1996 e Leshem et aI., 1998) (Fig. 2). 

Erdei et aI. (1998) sugerem que de acordo com a GAS, o estressor 

leva a modificações e dessincronização das oscilações dos processos 

fisiológicos e bioquímicos correspondentes a fase de resposta. A fase de 

restituição ou aclimatação corresponde a fixação de um novo ritmo circadiano 

com diferentes processos bioquímicos e fisiológicos, correspondentes às novas 

condições ambientais, assegurando a máxima resistência do organismo. 

Segundo a GAS, os peptídios ligados à metais (M8Ps), PCs e 

mecanismos de bombas transportadoras de íons das membranas são os 
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mecanismos de maior importância na desintoxicação das plantas submetidas à 

altas concentrações de metais pesados (Leshem et ai., 1998). 

Fase Fase 
sem de 

Estresse Resposta 

Fase 
de 

Restituição 

Resistência Máxima 

Fase 
de 

Regeneração 

........................................................................................................... lJIIIIIII8------11111111111ó: 
Padrão 

Resistência 
Mínima 

q Endurecimento 

q Restituição 

Danos 
Agudos 

,._ .... Remoção 
Estresse 

Danos Crônicos 
e Morte Celular 

Figura 2: Representação das fases da GAS em plantas sob condições de 

estresse (Lichtenthaler, 1996 e Leshem et ai., 1998). 

2.3.1. Metais pesados poluentes 

o termo "metal pesado" é aplicado a um grupo heterogêneo de 

elementos, incluindo metais, semimetais e não metais (Melo et aI., 1997), que 

possuem número atômico maior que 20 ou peso específico maior que 5 g cm-3 

(Malavolta, 1994). Alguns deles são nutrientes essenciais aos vegetais, como o 

Cu, Fe, Mn, Ni, Mo e Zn, outros são benéficos ao crescimento das plantas, -=-
como o Co e V, e outros não são essenciais ou não apresentam função, caso 

do AI, Gg, Cr, t!g e Pb (Melo et aI., 1997). -- -- --...,. 
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São também conhecidos por "elementos traços" ou ainda "metais 

traços", por serem naturalmente encontrados em concentrações de poucas 

partes por milhão (Mattiazzo-Prezotto, 1994). 

Atualmente, os metais pesados têm sido considerados os principais 

poluentes ambientais e suas bioconcentrações em plantas e ervas daninhas na 

agricultura, horticultura e silvicultura e em macrófitas aquáticas, são de especial 

preocupação e interesse ao bem estar humano (Prasad, M.N.v. 1997). 
J 

A poluição por metais pesados está aumentando diariamente no 

ambiente devido à mineração, industrialização e atividades antropogênicas 

(Ross, 1994) como deposições atmosféricas, agricultura, deposição de 

desperdícios e aplicações militares. Estes metais causam grande impacto à 

saúde humana através da cadeia alimentar, por se acumular em carnes, 

peixes, vegetais, frutas e cereais (Prasad, M.N.V. 1997; Melo et aI., 1997 e 

McGrath et aI., 1998). 

Metais pesados liberados no ambiente terrestre tendem a se 

concentrar no solo e sedimentos, que passam a se tornar um grande 

reservatório disponível para as raízes das plantas, que são muito vulneráveis a 

variação de concentrações destes elementos. Em ambientes aquáticos estes 

elementos se disponibilizam tanto para as raízes quanto para a parte aérea 

(Prasad, M.N.V. 1997). A disponibilidade desses elementos para as plantas é 

afetada por uma série de fatores, como a textura do solo, tipo de mineral de 

argila, pH do solo, pH da água, potencial redox e outros parâmetros fisiológicos 

(Prasad, M.N.V. 1997 e Melo et aI., 1997). 

2.3.1.1. A toxicidade do cádmio 

o Cd é um elemento não essencial aos vegetais, conhecido como o 

mais potencialmente perigoso de todos os metais pesados devido a sua 

toxicidade aos seres humanos, outros animais (Lee et aI., 1976) e plantas (Das 

et aI., 1997), podendo se acumular no corpo humano com uma meia vida 
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excedendo 10 anos (Salt et aI., 1995). Este metal é prontamente absorvido 

pelas plantas e translocado para seus órgãos aéreos facilitando sua entrada na 

cadeia alimentar (Nascimento & Pereira, 1997 e Malan & Farrant, 1998). 

Segundo Wagner (1993), aproximadamente 70% do Cd ingerido pelo homem é 

devido ao consumo de alimentos vegetais. 

Quantidades naturais de Cd no ambiente são geralmente baixas, 

porém atividades antropogênicas podem aumentar drasticamente estes níveis. 

Tais atividades incluem a mineração de Zn, fundição, utilização de lodo de 

esgoto para fertilização na agricultura (Chaoui et aI., 1997a), gases liberados 

pela combustão de combustíveis fósseis, pesticidas (Gimeno-García et aL, 

1996 e Lagriffoul et aI., 1998), aplicação de fertilizantes fosfatados (Chen & 

Kao, 1995; Galli et aI., 1996 e Iretskaya et aI., 1998), fertilizantes com 

impurezas (Schickler & Caspi, 1999), processos industriais (Malan & Farrant, 

1998), queimadas e vazamentos (Chen & Kao, 1995), fabricação de baterias de 

automóveis, aplicações militares, aeroespaciais, estabilização de plásticos e 

formulação de pigmentos entre outros (Prasad, 1995). 

Em humanos e animais, prolongadas exposições ao Cd levam à 

disfunções renais, desmineralização dos ossos (Ghoshroy et aI., 1998), 

enfisemas pulmonares (Salt et aL, 1995), destruição de eritrócitos, danos aos 

testículos, hipersensibilidade à doenças cardíacas (Lee et aI., 1976), 

gastroenterite, câncer, hipertensão (Rossi et aI., 1998) e outras doenças, como 

a itai-itai (Kuboi et aL, 1987 e Prasad, 1995), causada por arroz contaminado 

por Cd na cidade de Toyama no Japão, onde um grande número de vítimas 

exibiram problemas neurotóxicos e descalcificação óssea acentuada. 

O Cd liberado no ambiente tende a se concentrar nos solos e 

sedimentos (Prasad, M.N.V. 1997), onde formam um reservatório disponível às 

plantas, que o absorvem principalmente através das raízes (Chaoui et aI., 

1997a) e o acumulam em todas as partes incluindo raízes, frutos, grãos 

(Lagriffoul et aI., 1998) e partes aéreas (Jarvis et aI., 1976). 
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Em recente revisão, Siedlecka & Krupa (1999), relataram a 

distribuição de Cd em diferentes órgãos de plantas superiores, onde 60% foi 

encontrado nas raízes, 15% nas folhas, 15% nas sementes e 10% no caule. No 

que se refere as folhas, 48% do Cd foi encontrado na parede celular, 39% no 

citoplasma e vacúolo e 13% nos cloroplastos e mitocôndrias. 

Esta habilidade das plantas em compartimentalizar metais pesados 

nos vacúolos parece representar um papel chave na conferência de tolerância 

à estes agentes poluentes (McGrath et aI., 1998). 

Nas raízes, grande parte do Cd imobilizado parece estar localizado 

nos Espaços Livres Aparentes (AFS) que representam as soluções dos 

espaços intercelulares. Quimicamente, o Cd pode se apresentar solúvel em 

água e complexado nos AFS dos tecidos das raízes e folhas, enquanto que no 

solo, o Cd apresenta-se reduzido, extrativo em ácido dietiltriamina pentacético 

(DTPA) e formas organicamente ligadas (insolúveis) (Prasad, 1995 eLeita et 

aI., 1996). 

Muitas espécies podem ser utilizadas para se estudar a fitotoxicidade 

do Cd em ambientes com altos níveis deste metal. Em estudos realizados por 

Mohan & Hosetti (1997), foram discutidos aspectos fisiológicos e metabólicos 

utilizando-se uma espécie altamente sensível ao Cd, a Lemna minor, 

conhecida como bioindicadora de poluição ambiental por metais. Outras 

espécies, como algumas plantas terrestres são indicadores de poluição do ar, 

assim como muitos insetos, peixes, moluscos e algas, são utilizados como 

indicadores de poluição da água. O conhecimento dos efeitos tóxicos do Cd 

nos processos bioquímicos e fisiológicos são potencialmente necessários para 

se estabelecer um critério de seleção de plantas que possam ser utilizadas 

como bioindicadores (Oliveira et alo, 1994b). 

Outras plantas capazes de acumular metais pesados estão sendo 

propostas para se utilizar na remoção do excesso de metais dos solos e 

ambientes aquáticos poluídos, a fim de restaurá-los. Este processo é 

denominado de fitorremediação e no caso do Cd é particularmente 
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recomendável devido ao seu rápido transporte e acúmulo na parte aérea de 

várias e~pécies de plantas (Salt et a!., 1995 e McGrath et aI., 1998). 
/ 
i Várias espécies de plantas terrestres, mais de 400 em todo o mundo, 

normalmente endêmicas de solos metalíferos, são conhecidas por sua 

habilidade de extrair e acumular grandes quantidades de metais em sua parte 

aérea. Estas plantas podem coletar centenas ou até milhares de vezes mais 

metais que as plantas normais, sendo assim chamadas de hiperacumuladoras, 

podendo ser utilizadas tanto na fitorremediação como também na 

fitomineração. A grande quantidade de Cd nos tecidos de plantas 

hiperacumuladoras sugerem a existência de um mecanismo de defesa para 

evitar os efeitos prejudiciais causados pelo metal (McGrath et aI., 1998 e 

Schickler & Caspi, 1999). 

A absorção, distribuição e efeitos do Cd nos diferentes processos 

metabólicos parecem ser controlados por diversos fatores da planta, tais como 

espécie elou variedade, estado nutricional e hídrico, estágio de crescimento e 

período de exposição ao metal (Oliveira et aI., 1994a). 

Nas plantas, os sintomas gerais dos processos fisiológicos e 

metabólicos influenciados pelas concentrações tóxicas de Cd são: inibição do 

crescimento radicular e da parte aérea (Boussama et aI., 1999a), senescência 

acelerada nas folhas (Siedlecka & Krupa, 1999), redução do vigor e 

interferência no processo de fotossíntese (Prasad, 1995 e Prasad, M.NV. 

1997), devido à alteração nas funções dos estômatos, no transporte de 

elétrons, no ciclo de Calvin, desordens na estrutura dos grana e na síntese de 

clorofila (Barceló et a!., 1988 e Siedlecka & Krupa, 1999). 

O Cd ainda pode provocar danos à transpiração, translocação através 

do floema (Rossi et aI., 1998), respiração, relações hídricas, reprodução, 

mudanças em certas organelas, rompimento estrutural e funcional das 

membranas celulares (Prasad, M.N.V. 1997) e danos às raizes. Também, o 

aparecimento de uma coloração marrom avermelhada nas margens das folhas, 

nervuras (Schickler & Caspi, 1999) e dorose das folhas, tem sido apontada 
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como um dos sintomas mais característicos de plantas intoxicadas por este 

metal (Das et aI., 1997), devido ao fato de que o Cd facilmente interage e 

compete com o Fe (Siedlecka & Krupa, 1999), Ni (Baccouch et aI., 1998) e Cu 

(Mocquot et aI., 1996) por sítios de absorção na membrana plasmática 

(Nascimento & Pereira, 1997), suprimindo a absorção desses elementos e 

induzindo uma deficiência de Fe neste órgão. 

Efeitos genéticos e citotóxicos também foram notados em plantas 

expostas ao metal, onde o Cd inibiu a divisão celular, promoveu alterações nos 

cromossomos (aberrações cromossômicas) e induziu picnose nas células das 

raízes (Das et aI., 1997). 

Porém, as plantas apresentam diversos mecanismos para responder, 

combater e superar as adversidades ambientais, tais como a presença do Cd, 

reduzindo sua fitotoxicidade através da adaptação e resistência genética (Patra 

& Panda, 1998), limitação da absorção e desintoxicação. A limitação na 

absorção consiste em um mecanismo complexo que limita a absorção ou 

transporte pela interface raiz/parte aérea, como no caso da exudação de 

substâncias quelantes de metais pelos tecidos das raízes. A desintoxicação é 

similar a este mecanismo, mas ocorre dentro dos tecidos da planta em 

compartimentos subcelulares ou em componentes ligados à metais (Leita et aI., 

1993). 

Prasad, M.N.V. (1997), classificou os possíveis mecanismos de 

tolerância aos metais pesados em plantas como sendo: (1) estruturas de 

ligação à metais da parede celular, (2) transporte reduzido pelas membranas 

celulares, (3) afluxo ativo, (4) compartimentalização e (5) quelação e PCs. 

2.4. Fitoquelatinas 

Metais pesados em vertebrados e fungos são desintoxicados por 

metalotioneínas, as quais são proteínas de 6,5 kD ricas em enxofre. 
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Metalotioneínas de mamíferos em geral consiste de um polipeptídio de cadeia 

simples com 61 resíduos de aminoácidos (Grill et alo, 1985). 

Em plantas tolerantes, a acumulação e acomodação do Cd são 

responsabilidade de vários mecanismos, tais como a associação à sítios de 

troca de cátions nas paredes celulares, seqüestro no vacúolo por ácidos 

orgânicos, sendo muito freqüentes metais quelados no interior dos vacúolos 

(Võgeli-Lange & Wagner, 1996), indicando um transporte através do citoplasma 

(Leopold et aI., 1999) e complexação com glutationa (GSH) e outras moléculas 

no citosol. 

Em muitos casos a desintoxicação de metais pesados, especialmente 

Cd, está ligada a síntese de polipeptídios de baixa massa molecular, formados 

de unidades repetidas de y-glutamil-cisteína seguido por uma glicina na porção 

C-terminal (Howden et aI., 1995) que são caracterizados pelo grande conteúdo 

de cisteínas e alta afinidade à metais pesados e denominados de PCs (Grill et 

aI., 1985; Leita et aI., 1991; Võgeli-Lange & Wagner, 1996; Tukendorf et aI., 

1997 e Prasad, M.N.V. 1997), proteínas ligadas a metais (MBPs), 

metalotioneínas classe 111 ou ainda, cadistinas (Reese et aI., 1992). 

As PCs são também conhecidas como poli (y-glutamil-cisteinil) 

glicinas (Hagen et aI., 1988) com estrutura molecular geral (y-ácido glutâmico

cisteína)n-glicina com n=2-11 (Grill et aI., 1985). Em algumas plantas 

superiores, estes polipeptídios se apresentam com uma estrutura molecular um 

pouco diferenciada, sendo denominadas de homofitoquelatinas (Tukendorf et 

aI., 1997 e Przymusinski & Gwõzdz, 1999). 

Em tabaco, por exemplo, plântulas crescidas na presença Cd 

apresentaram todo o Cd e PCs localizados no interior dos vacúolos das células 

das folhas (Võgeli-Lange & Wagner, 1990). 

Estudos indicam que as PCs são derivadas da GSH (y-glutamil

cisteinil-glicina), que é considerada o componente tiol (SH) predominante nas 

células vegetais (Tukendorf et aI., 1997 e Lee & Leustek, 1999). Isto se 
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evidencia, devido ao fato da síntese de PCs estar acompanhada pela 

diminuição do estoque de GSH nas raízes e culturas de células. Outra 

evidência vem do tratamento de culturas de células vegetais com butionina 

sulfoximina (8S0), um inibidor da enzima y-glutamil-cisteína sintetase (r-EC) da 

via de biossíntese de GSH, onde a 8S0 inibe também a síntese de PCs. 

A síntese de PCs é realizada por uma enzima denominada 

fitoquelatina sintase, dependente de gutamato e cisteína, que catalisa a 

transpeptidação da y-EC de uma GSH para outra, ou para constituir a cadeia 

polipeptídica das PCs (Jemal et ai., 1998 e Boussama et ai., 1999b). 

Ju et alo (1997), relataram que a adição de Cd induziu um incremento 

na atividade de r-EC nas raízes e folhas de milho, juntamente com a síntese de 

PCs. 

Além da síntese de PCs estar envolvida com GSH, o enxofre parece 

incorporar facilmente nas cadeias de PCs e aumentar a afinidade destes ao 

Cd, reduzindo a quantidade de sulfatos nas plantas (Reese et alo, 1992). 

A diminuição do conteúdo de GSH na presença de metais pesados, 

tais como o Cu e o Cd, resulta em um aumento no estresse oxidativo, ligado 

com a peroxidação lipídica das membranas celulares, um dos sintomas 

comuns deste estresse (Lozano-Rodriguez et aI., 1997), que representa um 

dos principais efeitos tóxicos dos metais pesados aos seres vivos (Lagriffoul et 

aI., 1998). 

2.5. Estresse oxidativo 

O acúmulo de oxigênio molecular (02) na atmosfera da terra permitiu 

a evolução dos organismos aeróbicos que utilizam o 02 como aceptor final de 

elétrons, fornecendo uma alta produção de energia comparada com a 

fermentação e respiração anaeróbica (Scandalios, 1993). 
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Em seu estado fundamental, o O2 é uma molécula relativamente não 

reativa, mas é capaz de dar origem a estados excitados reativos letais, como 

radicais livres e derivados. Radical livre é uma molécula ou íon que contém um 

elétron não pareado (Rice-Evans et ai., 1991). 

Os radicais livres, entre eles o superóxido (02.-) e hidroxila (OH"), são 

produzidos sob condições ótimas (Foyer et aI., 1994) e são essenciais para 

muitos processos biológicos, sendo intermediários e/ou produtos de várias 

reações catalisadas por enzimas, principalmente à respiração e fotossíntese 

(Scandalios, 1993). Cakmak & Marschner (1992) estimaram que sob condições 

normais, em cloroplastos não estressados, a fotorredução do oxigênio 

molecular varia entre 5 a 27% do fluxo total de elétrons. 

Porém, radicais livres podem se tornar altamente destrutivos para 

células e tecidos se sua produção não for firmemente controlada (Rice-Evans 

et aI., 1991). 

Alguns dos importantes oxidantes de sistemas biológicos não são 

radicais, por exemplo, peróxido de hidrogênio (H20 2) e o oxigênio "singlet" C02) 

(Bentivenga et aI., 1999), no entanto eles são capazes de produzir danos 

oxidativos em materiais biológicos, sendo denominados genericamente, tanto 

os radicais livres como estas espécies, de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

(Rice-Evans et aI., 1991). 

Lagriffoul et aI. (1998), definiram estresse oxidativo como todos os 

efeitos causados pelas ROS. De acordo com Guyton (1992), os radicais livres 

de oxigênio literalmente afogam os sistemas enzimáticos que o removem, 

tendo então, efeitos destrutivos graves e até mesmo letais sobre as células. 

Um dos principais efeitos é o de oxidar os ácidos graxos polinsaturados, , 
processo mais conhecido como peroxidação lipídica (Bhattacharjee, 1997 e 

1998), que são componentes essenciais de muitas das estruturas 

membranosas das células, afetando sua integridade funcional e estrutural 

(Chaoui et aI., 1997b). O outro efeito é a oxidação de algumas enzimas 

celulares, danificando gravemente os sistemas metabólicos celulares. 
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Em plantas, as ROS são produzidas em reações ocorridas nas 

mitocôndrias, cloroplastos e peroxissomos (Azevedo et aI., 1998), 

preferencialmente associados à eventos dependentes de luz. Células 

fotossintetizantes estão sempre propensas ao estresse oxidativo devido ao fato 

destas conterem pigmentos que produzem e consomem oxigênio (Foyer et alo, 

1994). Sabe-se que durante o período de luz, o cloroplasto se torna 

rapidamente o compartimento mais aeróbico da natureza (Barata, 1999). 

Segundo Foyer et aI. (1994), os principais processos consumidores de 

oxigênio molecular associados à fotossíntese são (a) a reação oxigenase da 

rubisco, a qual é iniciadora da via fotorrespiratória e (b) redução direta do 02 

pela cadeia transportadora de elétrons do fotossistema I (PSI) e certos 

componentes do fotossistemall (PSII). Portanto, o aparato fotossintético isto é, 

o complexo coletor de luz associado com PSII, o centro de reação do PSII e o 

lado aceptor do PS/, são os três principais sítios geradores de ROS do 

cloroplasto (Niyogi, 1999). 

Asada (1999), sugere que na oxigenação fototrófica, cloroplastos têm 

sido identificados como sitios geradores de O2 à partir da oxidação da água 

(H20), produzindo O2'- intermediários que são convertidos à H20 2. Estes H202 

não se acumulam, indicando a existência de um sistema redutor de O2 à H20 

que utilizam elétrons derivados da própria H20, sendo denominado de ciclo 

água-água (Fig. 3). 

As cadeias transportadoras de elétrons dos cloroplastos e das 

mitocôndrias são duas importantes fontes de ROS, onde o 02'- tem sido 

demonstrado ser gerado também até nos peroxissomos (Jiménez et aI., 1997). 

Foyer et alo (1994) afirma que, in vivo, a maioria dos O2'- são 

formados via ferredoxina (Fd) reduzida, através da reação: 

2 02 + 2 Fdred ~ 2 0;- + 2 Fdox 
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............ ~ 

LÚMEM TlLACÓDE 

Figura 3: Esquema do ciclo água-água nos cloroplastos e a formação de ROS 

intermediários. No PSL duas- moléculas da 02 são reduzidas à O2.-, que é 

convertido à H202 e 02- O H202, por sua vez é reduzido à H20. Neste processo 

uma moléculà de 02 e redUzfda a duas moreculas de K20 (Asadà, 1999). 

Os Oz·- e os H202 pedem rea§iF entre-si eformaF OH·, através de uma 

reação catalisada PO[ metais (Fe ou Cu) denominada reação de Haber-Weiss 

(Becana et aI., 1998 e Mattson, 1998): 

02·- + FfI+ ~02 + Fe2+ 

Fe2+ + H202 ~-F~+ + Of( + Of{ 

02·- + HZ0 2 -# O2 + Otf + Of{ 

Os o~r, considerados os mais pofentes oxfdanfes conhecidos 

(Scandaltos1993), podem atacar raprdamente todos os tipos de- biomoléeulas, 

podendo causar daFlos em diversos-componentes celulare-s, lesões no DNA e 
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mutações entre outras coisas, levando a disfunções metabólicas irreparáveis e 

morte celular (Jiménez et aI., 1997) (Fig. 4). 

Efeitos 
Moleculares 

-Lipídios 
-Ác. graxos 

DANOS -Aminoácidos 
~ -Proteínas 
~ •••• -Pigmentos 

-Ácidos 

Efeitos Celulares 

-Membranas 
-Perda das funções das 
organelas 

-Redução na eficiência 
metabólica 

~ 
INICIADORES: nucléicos 
r--------'1 '---------' 

Agentes MORTE CELULAR I 
Estressores 

-Redução fixação de 
carbono 

-Extravazamento de 
eletrólitos 
-Mutacões 

~ 
Figura 4: Esquema mostrando iniciadores de ROS e as conseqüências 

biológicas levando à disfunções biológicas e morte celular (Scandalios, 1993). 

Assim, podemos afirmar que a função do oxigênio é paradoxal. Por 

um lado, em sua forma molecular oxidada (02), é essencial para a vida 

aeróbica, por outro, em sua forma reduzida é uma das substâncias mais 

tóxicas para os seres vivos (Ruiz, 1998). Fica evidente que um dos maiores 

problemas sofridos pelos organismos aeróbicos, até então, é a necessidade de 

efetivamente eliminar as ROS, tanto as geradas durante as atividades 

metabólicas normais como aquelas induzidas por agentes estressores. As 

plantas em particular, através de pressão de seleção ao longo do processo 

evolutivo, desenvolveram numerosos mecanismos de defesa enzimáticos e não 

enzimáticos eficazes para proteção de suas células contra os danos oxidativos 

provocados pelas ROS (Bowler et aI., 1992; Scandalios, 1993 e Prasad & 

Rengel, 1998). 

Entre os mecanismos não enzimáticos, estão compostos de baixa 

massa molecular, como GSH, AsA (Prasad & Rengel, 1998 e Asada, 1999), 
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flavonóides e pigmentos carotenóides (Foyer et aI., 1994), que agem em 

conjunto com os mecanismos enzimáticos, representados genericamente pelas 

enzimas antioxidantes (Scandalios, 1993). 

2.6. Enzimas antioxidantes 

o sistema de defesa enzimático antioxidante é formado por enzimas 

capazes de remover, neutralizar ou limpar as ROS do interior das células de 

organismos vivos (Scandalios, 1993). 

Dentre as principais enzimas antioxidantes, podemos destacar a 

SOD, CAT e GR de interesse particular neste trabalho, e outras como APX, 

POX e MDAR (Prasad & Rengel, 1998 e Aono et aI., 1998). 

A ação combinada do sistema não enzimático auxiliando no processo 

de desintoxicação celular e enzimático, convertendo os produtos 

potencialmente perigosos aos sistemas biológicos das ROS, é importante em 

evitar os danos oxidativos celulares tão prejudiciais aos organismos vivos 

submetidos à variadas condições de estresses (Scandalios, 1993). 

2.6.1. Superóxido dismutase 

A enzima SOD (Superóxido:superóxido oxidorredutase, E.C.1.15.1.1.) 

catalisa a dismutação do 02'- à H202, apresentando-se na forma de isoenzimas 

(Giannopolitis & Ries, 1977; Vallejos, 1983; Bowler et aI., 1992 e Voet & Voet, 

1995). 

De acordo com Mattson (1998) a dismutação consiste em uma reação 

na qual dois substratos idênticos se transformam em dois produtos diferentes. 

Neste caso, cada duas moléculas de 02'- consumidas, uma molécula de 02 e 

uma de H202 são geradas. Para a reação química acontecer, o íon metálico do 

sítio ativo da enzima deve variar entre seu estado oxidado e reduzido, estando 

o 02'- envolvido em ambas reações: 



Reação Geral: 

Cu/Zn-SOD: Cu2+ + 02·- ~ CU+ + 02 

CU+ + 02·- ~ C~+ + H202 
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As isoenzimas da SOD são ubíquas em organismos aeróbicos, 

anaeróbicos aerotolerantes e alguns anaeróbicos obrigatórios, protegendo-os 

contra os danos oxidativos através da remoção do radical 02'-. Estas enzimas 

são codificadas no núcleo e transportadas para seus locais organelares por 

meio de seqüências marcadas com NH2 terminais. 

São as únicas enzimas em que suas atividades determinam as 

concentrações de 02'- e H202, os dois substratos da reação de Haber-Weiss 

que origina os radicais OH' e provavelmente por isso, as SODs representam o 

mecanismo de defesa central dos organismos vivos (Bowler et aI., 1992 e 

Alscher et aI., 1998). 

Estas metaloenzimas multiméricas têm sido classificadas em três 

grupos de acordo com o componente metálico de seu sítio ativo: cobre/zinco 

(Cu/Zn), manganês (Mn) ou ferro (Fe) (Pan & Vau, 1991; Bowler et aI., 1992; 

Scandalios, 1993; Mattson, 1998 e Niyogi, 1999). O número de isoenzimas de 

cada tipo de SOD varia grandemente de planta para planta (Bowler et aI., 

1992), sendo que a Cu/Zn-SODs são consideradas as mais abundantes em 

vegetais (Wingsle et aI., 1991). As Cu/Zn-SODs e algumas Mn-SODs e Fe

SODs de procariotos são diméricas, enquanto as Mn-SODs das mitocôndrias e 

de algumas bactérias termófilas são tetraméricas (Newton, 1983 e Scandalios, 

1993). 

De maneira geral, as CulZn-SODs são encontradas no citosol e no 

estroma dos cloroplastos ou ligadas à membrana dos tilacóides de células 

eucarióticas, sendo observada também nos espaços intratilacóides (Iúmem) 

(Hayakawa et aI., 1984) e são sensíveis à concentrações milimolares de KCN 

(cianeto de potássio) e H202. As Mn-SODs apresentam insensibilidade ao KCN 
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e H20 2 e tem sido encontradas geralmente na matriz mitocondrial de células 

eucarióticas e em células procarióticas, embora uma Mn-SOD associada a 

membrana foi observada nos cloroplastos de algumas plantas (Sehmer & 

Dizengremel, 1998). As Fe-SODs são geralmente encontradas em procariotos 

e em algumas plantas, presentes no estroma dos cloroplastos, peroxissomos e 

mitocôndrias de tecidos não fotossintetizantes (Becana et aI., 1998), sendo 

insensíveis ao KCN e irreversivelmente inativadas pelo H20 2 (Newton, 1983; 

Wingsle et aI., 1991; Pan & Vau, 1991; Bowler et aI., 1992; Scandalios, 1993 e 

Azevedo et alo, 1998). 

Bowler et aI. (1992) relataram em seus estudos de filogenia da SOD 

que a Mn-SOD e Fe-SOD são as mais antigas, indicando que provavelmente 

evoluíram antes da divergência entre procariotos e eucariotos, enquanto que a 

Cu/Zn-SOD, mais recente, evoluiu independentemente em algum ponto no 

início da linhagem eucariótica, indicando uma dupla evolução desta enzima. 

A SOD por apresentar um importante papel no mecanismo de defesa 

das plantas, tem sido utilizada em pesquisas envolvendo a manipulação 

genética, na tentativa de obtenção de fenótipos tolerantes à estresses. Isto foi 

testado em plantas transformadas de tabaco e tomate, que receberam um gene 

derivado de cloroplastos de petúnia que codificava a enzima Cu/Zn-SOD. Após 

indução do estresse, esperava-se uma superexpressão dessa isoforma de 

SOO, mas nenhuma diferença foi encontrada em relação às plantas normais, 

concluindo-se que somente o aumento da atividade de SOD não foi suficiente 

para conferir proteção contra a toxicidade das ROS devido ao aumento da 

produção de H202, sugerindo um mecanismo integrado de defesa formado por 

componentes antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos (Bowler et aI., 

1992). 
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2.6.2. Catalase 

As isoenzimas da CAT (H20 2:H20 2 oxidorredutase, EC.1.11.1.6.) 

(Vallejos, 1983), representam um dos mais importantes catalisadores 

conhecidos, sendo as reações que elas catalisam cruciais para a vida. As 

CATs utilizam o H202 para oxidação de toxinas incluindo compostos fenólicos, 

ácido fórmico, formaldeído e álcoois (Rice-Evans et aI., 1991) e principalmente 

catalisam a conversão de H20 2 em O2 e H20 (Voet & Voet, 1995), conforme a 

seguinte reação: 

CAT 

As CATs são proteínas tetraméricas que contém quatro grupos heme 

encontradas em uma variedade de organismos, de bactérias aeróbicas à 

plantas e animais superiores, com massa molecular variando entre 220 à 270 

kDa (Kato et aI., 1997). Em plantas superiores, as CATs representam um 

importante papel no mecanismo de defesa antioxidante e de transduções de 

sinais, que responde à estresses ambientais, bem como à estresses oxidativos 

fisiológicos induzidos pelo H202. As CATs concentram-se no citoplasma, 

principalmente nos peroxissomos de folhas e glioxissomos de tecidos que 

armazenam lipídios, com exceção da CAT-3 de milho e da CAT de algumas 

algas verdes que são mitocondriais, embora esta última com papel fisiológico 

obscuro (Skadsen et aL, 1995; Frugoli et aL, 1996 e Iwamoto et aI., 1998). 

As CATs removem principalmente os H202 gerados nos peroxissomos 

foliares, pela oxidação do glicolato na fotorrespiração em plantas C3 (Fig. 5). 

Estas enzimas atuam também nos glioxissomos e nas mitocôndrias, 

combatendo os H20 2 produzidos na B-oxidação dos ácidos graxos e na cadeia 

transportadora de elétrons (Holtman et aL, 1993; Frugoli et aI., 1996; Kato et 

aI., 1997 e Pimentel, 1998). 
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Peroxissomo 

Figura 5: Esquema da atuação da CAT na conversão do H202, produzido pelos 

processos fotorrespiratórios em plantas C3 e dismutação dos radicais 02°- pela 

Fe-SOD em H20 e O2. 

Diferentes isoformas de CAT têm sido observadas e muitos genes 

que codificam estas isoenzimas têm sido clonados e caracterizados em 

bactérias, leveduras, plantas dicotiledôneas (Arabidopsis, algodão, ervilha, 

girassol, tabaco e tomate) e monocotiledôneas (milho e arroz) (Skadsen et aI., 

1995). 

A grande diversidade molecular da catalase pode ser exemplificada 

pelas isoformas de plantas de milho, que são codificadas por três genes Cat-1, 

Cat-2 e Cat-3, localizados nos cromossomos 5S, 1 S e 1 L, respectivamente 

(McMillin, 1983 e Havir & McHale, 1989). Estes genes são responsáveis pela 

codificação das isoenzimas CAT -1, CAT -2 e CAT -3 que são expressas 

diferencialmente dependendo do tecido e estágio de desenvolvimento da 

planta, indicando o envolvimento de mecanismos de controle pós

transcricionais (Auh & Scandalios, 1997). 
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Polidoros & Scandalios (1998) relataram a resposta dos genes da 

CAT do milho no desenvolvimento das folhas em relação à luz. A expressão do 

gene Cat-1 não foi dependente d~ luz, enquanto que o gene Cat-2 foi 

positivamente regulado pela luz e a expressão do gene Cat-3, apresentou-se 

regulada por um ritmo circadiano. A acumulação máxima de mRNA do gene 

Cat-3 aconteceu no período claro e acumulação mínima no escuro, indicando 

uma alta demanda da isoenzima da CAT -3 para o metabolismo da planta no 

período inicial de escuro, sugerindo que a CAT-3 é necessária ao processo 

devido a excessiva formação de H20 2 durante este período de escuro, atribuída 

principalmente à diminuição da atividade de APX ou às flutuações diurnas na 

produção de ROS nas mitocôndrias. 

Evolutivamente, assume-se que o gene primordial da catalase em 

angiospermas, utilizando-se Arabidopsis thaliana como representante, possuía 

7 íntrons e localizava-se no cromossomo 1. Este gene ancestral sofreu uma 

duplicação em tandem e produziu os genes progenitores Cat-3 e Cat-1, sendo 

que o gene da Cat-1, após sofrer segunda duplicação se inseriu no 

cromossomo 4, originando o gene progenitor Cat-2. Seguindo este processo, 

certamente houve perda de íntrons dos genes Cat-1 e Cat-3, formando 

possivelmente três isoenzimas diferentes (Iwamoto et aI., 1998 e Frugoli et aI., 

1998). 

2.6.3. Glutationa redutase 

A GSH (y-glutamil-cisteinil-glicina) é considerada essencial às células 

de plantas e animais, estando envolvida em inúmeros processos celulares, 

sendo utilizada na armazenagem e transporte de formas reduzidas de enxofre, 

tendo importante papel na defesa das plantas contra uma variedade de 

estresses oxidativos, incluindo poluição do ar, calor, frio, seca, e outros fatores 

estressores (Lea et aI., 1998). A GSH está também envolvida no metabolismo 
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de xenobióticos, incluindo herbicidas, pela ação da enzima glutationa-S

transferase (GST) e na síntese de PCs para desintoxicação de íons metálicos 

(Lea et aI., 1998) (Fig. 6). 

PCs GLUTAMATO 

1 )"EC 

y-GLUTAMIL-CISTEfNA 

Cd/Cu .-
GCDT 

1 GSHS r (X)enobióticos 
GS(X) .... ___ -:.-_________ GSH 

GST H+ + ROOH 

il GR 

Figura 6: Representação da síntese de GSH, sua redução pela GR e sua 

utilização pela GPX para recuperar as ROOH ou, se R=H para remover H20 2• 

ou pela GST para desintoxicar xenobióticos ou para a síntese de PCs durante a 

remoção de íons de metais pesados. As enzimas y-EC. GSHS e CGDT 

também participam neste processo (Lea et aI., 1998). 

A concentração de GSH varia entre as espécies, em diferentes órgãos 

da mesma planta e até entre os diferentes compartimentos celulares, sendo 

muito alta nos c1oroplastos, por participar da reciclagem do AsA por meio das 

atividades das enzimas do ciclo Halliwell-Asada (via glutationa-ascorbato). 

Particularmente, em plantas de ervilhas, um nível baixo de atividade 

de GR foi detectado nas mitocôndrias foliares (Creissen et aI., 1994 e Lea et 
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aI., 1998). A presença do ciclo Halliwell-Asada nos peroxissomos das folhas de 

ervilha também foi observado, sugerindo um mecanismo de defesa endógeno 

contra os H20 2 e 02'- superproduzidos dentro destas organelas, ou mesmo um 

papel no processo de transdução de sinais que leva a uma expressão gênica 

específica regulando a concentração citosólica de moléculas sinalizadoras de 

H20 2 (Jiménez et aI., 1997). 

A GSH como visto, é um importante metabólito no combate as ROS 

(02-- e H20 2) via ciclo Halliwell-Asada, onde a enzima chave é a GR (Lea et aI., 

1998). 

A enzima GR (NADPH : glutationa oxidada oxidorredutase, 

E.C.1.6.4.2.) (Vallejos, 1983) é uma enzima quase ubíqua, amplamente 

distribuída em procariotos e eucariotos, desde bactérias heterotróficas e 

fotossintetizantes até plantas e animais superiores (Creissen et ai., 1994). A 

GR contém um grupo prostético f1avina adenina dinucleotídeo (FAD) 

transferidor de elétrons que catalisa a redução dependente de NADPH da 

glutationa oxidada (GSSG) para glutationa reduzida (GSH) (Creissen et aI., 

1994 e Voet & Voet, 1995), conforme a seguinte reação: 

NAOPH+H+ 

GSSG 2GSH 

GR 

Em resposta à exposição a estresses ambientais tem sido relatado 

aumento na atividade de GR em algumas espécies de plantas (Lea et alo, 

1998), sendo encontradas isoformas nos cloroplastos, citosol e mitocôndrias 

(Donahue et aI., 1997). 

Foyer et aI. (1994) concluíram que as enzimas do ciclo Halliwell

Asada estão envolvidas na destruição das ROS, geradas durante o ciclo água

água (Asada, 1999), onde são primariamente combatidos a nível de tilacóides, 
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pelas SODs e APXs ligadas ao tilacóide. Já as SODs e APXs do estroma 

representam um segundo nível de defesa contra as ROS que chegam a 

escapar das formas ligadas à membrana (Fig. 7). 

NADPH 

NAD(P)H 

NAD(pf 

e- • 

~_IIII.~ AsA 

MOA 

MEMBRANA DO TILACÓIDE 

LÚMEM 

SOD Fe? 
Cu/Zn? 

Figura 7: Mecanismo molecular do sistema fotorredutor do 02 à H20 no ciclo 

água-água e a microcompartimentalização das enzimas participantes, 

destacando-se o ciclo Halliwell-Asada (Alscher et aI., 1998 e Asada, 1999). 
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2.7. Atividades de CAT, SOD e GR em plantas 

Como já discutido anteriormente, os organismos vivos principalmente 

os vegetais, estão sujeitos diariamente aos mais diversos fatores estressores 

ambientais. Estes fatores induzem a formação acelerada de ROS, que 

promovem, à nível celular, estresse oxidativo imediato. As plantas, de uma 

maneira geral, para superar este problema possuem sistemas eficazes de 

defesa, dos quais as enzimas antioxidantes CAT, SOD e GR são algumas das 

mais importantes. 

Várias pesquisas vêm sendo realizadas, no intuito de investigar as 

respostas destas enzimas à diferentes fatores estressores em diversas 

espécies de plantas cultivadas, sendo que alguns deles serão abordados à 

seguir. 

Estudos relativos ao estresse salino, realizado em folhas de cultivares 

de tomates, indicaram que as plantas tolerantes à salinidade são mais 

protegidas da ação das ROS, devido ao fato de possuírem altos níveis de SOO, 

APX e CAT, neste órgão (Shalata & Tal, 1998). Em contrapartida, partes 

aéreas de plântulas de arroz cultivadas in vitro, sugeriram a presença de 

mecanismos não enzimáticos contra o estresse oxidativo, pois a atividade de 

CAT, GR, Mn-SOO e Cu/Zn-SOO sofreram pequenos aumentos somente no 

início do estresse, e mesmo assim foram pequenos os danos oxidativos 

(Fadzilla et aI., 1997). 

Investigações sobre déficit hídrico foram realizadas em folhas de 

milho, onde as plantas tolerantes à seca apresentaram altos níveis de SOO, 

CAT, APX e GR, controlando os níveis de ROS no órgão (Del Longo et aI., 

1993), enquanto que as plantas de milho susceptíveis à seca, apresentaram 

baixos níveis enzimáticos e quando submetidas à ação de reguladores de 

crescimento de plantas (PGRs), apresentaram uma diminuição de perda de 

água, porém aumentaram 160% a atividade de CAT, devido a ação das PGRs 

(Todorov et aI., 1998). 
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Similarmente, plantas de trigo tolerantes à seca, apresentaram altos 

níveis de CAT e APX nas folhas (Sairam et alo, 1998). Entretanto, em Calathea 

e Spathiphy/lum micropopagadas e submetidas à deficit hídrico em ambiente in 

vivo, revelaram aumento na atividade de CAT e SOO, bem como alterações 

nas isoenzimas de SOO, no combate ao estresse oxidativo (Van Huylenbroeck 

et aI., 1998). 

Já, plantas de milho submetidas à alagamento, apresentaram 

elevação nas atividades de SOO, CAT, APX e GR nas folhas no período inicial 

de estresse, sendo que após este período, as atividades enzimáticas 

reduziram, principalmente da SOO, provocando danos irreversíveis às 

membranas (Yan et aI., 1996). 

Enzimas antioxidantes também foram estudadas em plantas de 

ervilha submetidas a ação do herbicida paraquat. Observou-se aumento nas 

atividades de GR, APX e SOO (Mn-SOO, Cu/Zn-SOO e Fe-SOO) nas folhas da 

cultivar resistente ao dióxido de enxofre (S02) , que apresentaram grande 

resistência à este herbicida (Oonahue et aI., 1997). Similarmente, culturas de 

suspensões celulares de soja submetidas à ação do herbicida oxifluorfen, 

apresentaram elevação dos níveis de APX, GR e CAT (Knõrzer et aI., 1996). 

Dai et aI. (1997), estudaram a ação da radiação UV-B em folhas de 

plantas de arroz e observaram aumento nas atividades de SOO, CAT e APX no 

início do estresse, sendo diminuídas rapidamente durante a continuidade da 

exposição, concomitamente à desorganização do sistema de defesa não 

enzimático e danos oxidativos inevitáveis. Entretanto, em Arabidopsis thaliana 

expostas à UV-B e ozônio (03), foram observados aumento dos níveis de SOO 

(devido ao incremento da Cu/Zn-SOO) e GR, sugerindo que o sistema 

antioxidante atuante esteja representado pela SOO e enzimas do ciclo 

Halliwell-Asada (Rao et ai., 1996). 

Plantas de tabaco também foram investigadas em resposta à 

radiação-y, sendo verificado nas folhas, incrementos nas atividades de SOO, 
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CAT e principalmente de POX, que pode ser mais eficiente no combate aos 

H20 2 produzidos nesta espécie (Wada et aI., 1998). 

Outro fator ambiental estudado é o CO2, onde altos níveis foram 

testados em plantas de faia crescidas sob diferentes níveis de nutrição mineral. 

As atividades de CAT e SOD observadas nas folhas, foram sempre maiores 

sob condições ambientais do que sob altas concentrações de C02, sendo. 

incrementadas ainda mais sob níveis baixos de nutrição, concluindo-se que o 

estresse oxidativo está modulado pelo balanço de nitrogênio (N) e carbono (C) 

assimilados (Polle et aI., 1997). 

No entanto, foram estudados os efeitos da elevação dos níveis de 

CO2 e 0 3, em folhas de soja. A atividade de CAT apresentou um declínio em 

detrimento à elevação de C02 e 03, onde a alta concentração de C02 

aumentou a fotossíntese e diminuiu a fotorrespiração, sugerindo que o CO2 

possa ser um verdadeiro promotor de produtividade (Booker et aI., 1997). Já, o 

0 3 diminuiu ambos os processos, inclusive sendo detectado alterações nas 

dimensões e destruição das membranas dos cloroplastos (Miyake et aI., 1989). 

Em pesquisas realizadas em plantas de cevada crescidas em alta 

concentração de CO2 e posteriormente transferidas para 0 3, ar, luz e sombra, 

observou-se um aumento dos níveis de CAT, nas folhas das plantas selvagens 

em todos os tratamentos e um pequeno aumento nas plantas mutantes sob 

Ar/luz e Os/Iuz. Já nas raízes, a CAT diminuiu em todos os tratamentos. No 

caso da SOD (Cu/Zn-SOD e Mn-SOD), a atividade nas folhas e raízes 

aumentaram em todos os tratamentos e em relação a GR, a atividade nas 

folhas aumentou em todos os tratamentos, sendo atribuído ao C02 importante 

papel na diminuição do estresse oxidativo cevada (Azevedo et aI., 1998) e ao 

0 3 , ser responsável pela produção de ROS e ativação das enzimas 

antioxidantes (Sandermann et aI., 1998). 

O estresse por 0 3 foi estudado também em modelos unicelulares de 

Euglena, que revelaram altos níveis de AsA e APX, intrínsecos à espécie 
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selvagem, responsáveis pela tolerância ao estresse (Bilodeau & Chevrier, 

1998). 

Interações de incompatibilidade entre planta e patógeno conduzem a 

um fenômeno denominado de morte celular programada, ativado durante uma 

explosão oxidativa denominada de reação de hipersensibilidade, sendo 

necessária a atuação de sistemas antioxidantes para proteção do vegetal (Ou 

& Klessig, 1997 e Vanacker et aI., 1998). 

Estudos nesta linha foram desenvolvidos em folhas de cevada 

infectadas por fungo, indicando aumento nos níveis de CAT e SOO, na região 

do apoplasto das plantas resistentes e susceptíveis infectadas. A principal 

diferença observada foi em relação ao estoque de GSH no apoplasto das 

folhas, que foi aumentado no cultivar resistente e diminuído no susceptível 

após a inoculação, sendo a síntese e exportação de GSH, considerado o 

principal mecanismo de resistência ao patógeno (Vanacker et aI., 1998). 

Outro mecanismo utilizado para determinação de resistência, 

tolerância e suscetibilidade à patógenos é a variação isoenzimática existente 

entre cultivares da mesma espécie. Onde, no caso da soja, foi possível 

determinar a relação de várias linhagens com a doença do mosaico amarelo 

utilizando-se de padrões eletroforéticos das atividades de isoformas da CAT e 

POX (Malik et aI., 1996). 

Muitas espécies de dicotiledôneas possuem mecanismos de defesa 

ativados em resposta à patógenos, desencadeados por ácido salicflico (SA). 

Tenhaken & Rübel (1997), estudaram o papel do SA relacionado à morte 

celular programada, em cultura de células de soja infectadas por bactérias. O 

SA mostrou-se essencial para uma reação anterior à morte celular, portanto 

antes da explosão oxidativa e por isso, não influenciando na atividade das 

enzimas antioxidantes. No caso do tabaco, foi verificado a presença de 

proteínas específicas e enzimas antioxidantes, como a CAT, que se interagem 

ao SA. Caracterizando assim, o sistema antioxidante envolvido na morte celular 

programada (Ou & Klessig, 1997). 



33 

Estresses por altas temperaturas, também foram relacionados aos 

sistemas antioxidantes, sendo que em plantas de feijão foram verificadas 

alterações nas enzimas antioxidantes das folhas, onde a SOD aumentou 70% 

nas plantas não aclimatadas e não variou naquelas que sofreram aclimatações 

e a CAT diminuiu em ambos os casos. Nas aclimatadas sob condições de 

estresse, o conteúdo de GSH aumentou cerca de 80%, sugerindo que as 

plantas aclimatadas adquiriram maior tolerância à altas temperaturas (Edreva 

et aI., 1998). 

A tolerância à baixas temperaturas foi investigada em folhas de 

plantas de milho, que são consideradas muito sensíveis ao resfriamento (Doulis 

et aI., 1997). Plantas previamente aclimatadas apresentaram maiores 

atividades da CAT e GR nas folhas durante o estresse e sob condições 

normais. A CAT parece representar papel principal na induçã~ de tolerância e 

proteção contra o resfriamento (Prasad, T.K. 1997), embora relacionada à 

outros componentes como AsA, GSH, GR (Anderson et aI., 1995) e PGRs que 

induzem aumento na SOD e APX, nas folhas e raízes sob baixas temperaturas 

(Pinhero et aI., 1997). CAT-3 e POXs específicas representam papéis 

importantes na proteção das mitocôndrias, aos danos oxidativos, em plantas de 

milho aclimatadas (Prasad et aI., 1995), como também em tecidos não 

fotossintetizantes (Anderson et aI., 1995). 

Plantas de feijão francês submetidas à aclimatação ao frio exibiram 

altas concentrações de AsA e GSH, aumento na atividade da SOD, APX e GR, 

nas folhas e diminuição da CAT (EI-Saht, 1998). Diferentemente, em plantas de 

trigo, nenhuma alteração na atividade de SOD, tanto nas raizes como nas 

folhas foram notadas, enquanto que a CAT diminuiu em ambos os órgãos, 

principalmente nas plantas não aclimatadas, evidenciando as plantas 

aclimatadas como as mais protegidas contra as ROS (Scebba et aI., 1998). 

Evidenciando-se ainda, que a aclimatação ao frio também aumenta a tolerância 

ao paraquat em plantas de batata, embora isto não seja um bom indicador da 

tolerância ao congelamento (Seppãnen et aI., 1998). 
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Em contrapartida, a exposição de plantas de café ao frio não 

revelaram alterações das APX e CAT nas raízes. A atividade de GR diminuiu, 

afetando o ciclo Halliwell-Asada e interferindo na disponibilidade de GSH, 

sendo atribuído aos compostos fenólicos a função de antioxidante celular 

(Queiroz et aI., 1998), onde respostas similares foram observadas em culturas 

de parte aérea de arroz (Fadzilla et aI., 1996). Entretanto, culturas de parte 

aérea de tabaco com sintomas de hiperidricidade (vitrificação) apresentaram 

altos níveis de SOD e CAT que foram diminuídos resfriando-se e adicionando

se sacarose às placas, que aumentou o conteúdo de antioxidantes não 

enzimáticos, obtendo-se plantas de alta qualidade (Piqueras et aI., 1998). 

As ROS também podem influenciar nos processos de senescência e 

amadurecimento de frutos e plantas, induzindo respostas antioxidantes. Frutos 

de maça foram observados durante amadurecimento na própria árvore e em 

condições de estoque em baixas temperaturas. Nas árvores, os frutos 

apresentaram picos no conteúdo de etileno e nas atividades da SOD e CAT. 

Já, os frutos estocados, apresentaram o dobro do nível de CAT e aumento na 

concentração de etileno, revelando que o amadurecimento está ligado a 

interação de etileno com enzimas como a SOD e CAT (Masia, 1998). Da 

mesma forma, frutos de Cucumis melo, variedade tolerante ao 

armazenamento, apresentaram altos níveis de SOD e CAT, enquanto que a 

sensível apresentou senescência precoce e baixos níveis enzimáticos (Lacan & 

Baccou, 1998). 

Sung (1996) estudou a senescência em sementes de soja no 

envelhecimento natural e acelerado, verificando que as condições impostas 

induziram inibição acentuada nas atividades da SOD, CAT, APX e POX. 

Similarmente, sementes de girassol apresentaram diminuição acentuada das 

atividades de CAT e GR, juntamente com o conteúdo de GSH, indicando que 

estes componentes representam um papel chave no vigor das sementes (Bailly 

et aI., 1998). 
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A senescência acelerada em plantas de milho, também foi estudada 

em inflorescências femininas, que revelaram um aumento na atividade da CAT, 

devido principalmente à elevação dos níveis da CAT-3 e nenhuma alteração 

nos níveis de SOD (Acevedo & Scandalios, 1996). Já, pétalas de flores de 

Hemeroca/lis, em processo de senescência, apresentaram diminuição do 

conteúdo de AsA e baixos níveis de CAT e APX. Entretanto, apresentaram 

altos níveis de SOD e POXs específicas, porém pouco efetivas (Panavas & 

Rubinstein, 1998). 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

o trabalho foi realizado no Laboratório de Genética Bioquímica de 

Plantas do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz" - Universidade de São Paulo. 

3.1. Cultivo das plantas 

Sementes de soja [G/ycine max (L.) Merrill var. IAC-100] foram 

germinadas em papel de germinação umedecido em água destilada durante 

um período mínimo de 5 dias em uma sala de germinação sob condições 

controladas de temperatura e fotoperíodo (temperatura de 25°C e fotoperíodo 

de 14/10 h). Após a germinação, as plântulas foram transferidas para vasos 

plásticos que foram organizados sob um substrato de vermiculita em casa de 

vegetação (temperatura de 20°C a 28°C e fotoperíodo ambiente). Cada vaso 

recebeu em torno de 15 plantas distribuídas em placas de isopor (1,5 cm de 

espessura) com diâmetro compatível à parte superior do vaso (Fig. 8). As 

plantas foram crescidas em solução nutritiva de HOAGLAND (Hoagland & 

Arnon, 1951), em sistema de hidroponia (1,7 L por vaso) e com as raízes 

mantidas sempre aeradas através de um compressor odontológico (SCHULZ I 

1 HP). As plantas de soja foram mantidas nesta condição por 5 dias. Ao término 

deste período, procedeu-se a renovação da solução nutritiva, que foi então 

acrescida de Cd em concentrações variáveis de acordo com o experimento 

preliminar. 
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Figura 8: Esquema do cultivo de plântulas de soja em sistema de hidroponia, 

demonstrando a organização dos vasos no substrato, adequação das plântulas 

nas placas de isopor e sistema de aeração radicular. 

3.2. Experimento preliminar 

Um experimento preliminar foi realizado para determinação da 

concentração de Cd capaz de induzir inibição em torno de 80 %, do 

crescimento radicular em plântulas de soja crescidas em sistema de 

hidroponia, por um período de 120 h após a germinação, sob as concentrações 

de O mM (controle); 0,5 mM; 1 mM; 2 mM e 5 mM de CdCb. 

As raízes das plântulas de soja foram medidas no início do 

experimento e com 120 h após a administração dos diferentes tratamentos. 
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3.3. Experimento principal 

Após a determinação da concentração tóxica de Cd, as plantas de 

soja foram submetidas à tratamentos com concentrações de 0,01 mM e 0,5 mM 

de CdCb sempre em conjunto a um tratamento controle (O mM), por 48 h. As 

coletas das plantas foram realizadas nos períodos de O, 3,6,9, 12, 15, 18,21, 

24, 36 e 48 h, sendo as plantas divididas em folhas e raízes, congeladas em 

nitrogênio líquido e armazenadas em biofreezer à -80°C até as extrações 

posteriores. 

3.4. Extração das enzimas 

A extração enzimática foi feita de folhas e raízes. Os tecidos foram 

homogeneizados em tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,5) (4 g : 1 ml) 

contendo 1 mM de EDTA, 3 mM de DTT e 4% (p/v) de PVPP. O 

homogeneizado foi centrifugado à 10.000 rpm por 30 min à 4°C, utilizando-se 

uma centrífuga Beckmam modelo J2-MC. O sobrenadante foi coletado, dividido 

em alíquotas e congelados à -80°C, sendo utilizadas para os ensaios das 

atividades enzimáticas. 

3.5. Determinação de proteínas 

A concentração de proteína foi determinada em espectrofotômetro à 

595 nm como descrito por Bradford (1976), utilizando-se o kit da Bio-Rad e 

BSA como padrão. 
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3.6. Atividade da catalase 

A atividade de CAT foi avaliada por dois métodos: espectrofotometria 

e PAGE. 

3.6.1. Atividade de CATem espectrofotômetro 

A atividade de CAT foi determinada em espectofotômetro como 

descrito por Azevedo et aI. (1998). O ensaio foi realizado à 25°C em uma 

solução contendo 1 ml de tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,5) 

acrescida de 25 j.!1 de H202 (solução 30%). A reação foi iniciada pela adição de 

25 j.!1 de extrato vegetal e a atividade determinada monitorando-se a 

degradação de H202 à 240 nm (pico de absorção do H202), durante o período 

de 1 minuto e dosagem contínua em intervalos de 1 segundo. Os resultados 

foram expressos em j.!mol/min/mg prot. 

3.6.2. Atividade de CAT em PAGE 

A atividade de CAT em PAGE não-desnaturante, foi determinada 

segundo Woodbury et aI. (1971). Os extratos vegetais tiveram suas proteínas 

separadas em PAGE não-desnaturante numa concentração de 8% de 

poliacrilamida com um gel de empilhamento contendo 4%. Os tampões e géis 

de eletroforese foram preparados como descrito por laemmli (1970). 

A eletroforese foi conduzida a 4°C em corrente constante de 30 

mA/placa em um tempo médio de corrida de 12h. Foram aplicados aos géis 

amostras de padrão de CAT de fígado bovino (2 unidades) e 30 j.!g de proteína 

dos extratos de raízes e folhas. A revelação foi feita incubando-se o gel por 10 

minutos em solução 0,003% de H20 2 e, posteriormente, em uma solução 1 % 

(p/v) de FeCb e 1% (p/v) de i<3Fe(CN6) 1% (p/v), por 10 minutos. 
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3.7. Atividade da superóxido dismuíase 

A atividade de SOO e suas isoformas, em ambos os tecidos de soja, 

foram determinadas em PAGE não-desnaturante. 

3.7.1. Atividade de SOD em PAGE 

PAGE não-desnaturante para determinação da atividade de SOO foi 

conduzida nas mesmas condições como descrito para CAT (3.6.2.). 

Foram aplicados aos géis amostras de padrão de SOO de fígado 

bovino (2 unidades), 150 J.!g de proteína do extrato de folhas e 45 J.!g do extrato 

de raízes. Após um tempo médio de 8 h para eletroforese, os géis foram 

lavados em água destilada e incubados no escuro por 30 minutos em 

temperatura ambiente, em uma solução contendo 100 mM de tampão fosfato 

de potássio (pH 7.8), 1 mM de EOTA, 0,05 mM de riboflavina, 0,1 mM de NBT 

e 0,3% (v/v) de TEMEO. 

Ao final deste período, a solução foi retirada e os géis mergulhados 

em água deionizada e mantidos sob iluminação até o aparecimento de bandas 

claras (sem cor) de atividade de SOO em relação a coloração púrpura dos géis. 

A reação foi interrompida incubando-se o gel em uma solução 7% (v/v) de 

ácido acético por 15 minutos. 

3.7.2. Determinação das isoenzimas de SOD 

Para a determinação das isoformas de SOO, as raízes e folhas foram 

submetidas a PAGE não-desnaturante em mini-gel (8%). A eletroforese foi 

conduzida a 4°C com uma corrente constante de 15 mAlplaca por 4 h. A 

amostra foi aplicada no gel em concentrações de 1540 JJg e 200 JJg de proteína 

de extratos de folha e raiz, respectivamente. 



41 

Ao final da eletroforese, o gel foi dividido verticalmente em três partes 

iguais. A primeira parte foi revelada para atividade de SOD como acima 

(3.7.1.), a segunda e a terceira parte foram incubadas por 20 minutos em 100 

mM de tampão fosfato de potássio (pH 7.8) contendo 2 mM KCN e 100 mM de 

tampão fosfato de potássio (pH 7.8) contendo 5 mM de H202, respectivamente. 

Após este período, ambas as partes foram lavadas e reveladas para atividade 

de SOD. O pré-tratamento dos géis em H20 2 e KCN antes da revelação de 

SOD permitiu a classificação das isoenzimas da SOD em Cu/Zn-SOD, Fe-SOD 

ou Mn-SOD. Mn-SOD é resistente à ambos inibidores, Fe-SOD é resistente ao 

KCN e inibida por H20 2 e Cu/Zn-SOD é inibida por ambos inibidores (Azevedo 

et aI., 1998). 

3.8. Atividade da glutationa redutase 

A atividade de GR foi determinada pelo método espectrofotométrico. 

3.8.1. Atividade de GR em espectofotômetro 

A atividade de GR foi determinada como descrito por Azevedo et aI. 

(1998). A atividade enzimática foi determinada colorimetricamente a 30°C em 

uma solução consistindo de 1 ml de tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 

7,5) contendo 1 mM de DTNB, 1 mM de GSSG e 0,1 mM de NADPH. A reação 

foi iniciada com a adição de 50J.!1 de extrato vegetal. A taxa de redução da 

GSSG foi monitorada pelo aumento, à cada segundo, na absorbância a 412 nm 

por 1 minuto. Os valores de atividade foram expressos em Jlmollmin/mg prot. 
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3.9. Análise estatística 

Os experimentos foram repetidos três vezes. Os dados foram 

estatisticamente analisados em cada experimento e os resultados expressos 

pelas médias e desvio padrão (±SD) de 3 repetições independentes para as 

medições de comprimento da parte aérea, da raiz e das atividades de CAT e 

GR. 



4. RESULTADOS 

4.1. Determinação da concentração fitotóxica de Cd 

Sementes de soja foram germinadas, transferidas em solução 

nutritiva e submetidas a um período de crescimento de 120 h sob diferentes 

concentrações de Cd. Como pode ser observado na Fig. 9, a adição de Cd 

resultou em uma inibição do crescimento radicular mesmo na concentração 

mais baixa utilizada (0,5 mM). 

4.2. Desenvolvimento das plântulas 

As plântulas de soja submetidas à 0,5 mM de CdCI2 apresentaram 

acentuada inibição no desenvolvimento de suas partes aéreas e raízes, além 

de indícios de c\orose em relação às plantas controles (Fig. 10). 

4.2.1. Crescimento da parte aérea 

A inibição do crescimento da parte aérea das plântulas de soja foi 

evidenciada no tratamento com concentração de 0,5 mM de CdCb após 48 h 

de exposição, sendo que a concentração de 0,01 mM não apresentou 

diferenças significativas em relação às plantas controles (Fig. 11). 
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Figura 9: Efeito do Cd no crescimento radicular em plântulas de soja 

submetidas às concentrações de O (controle); 0,5; 1; 2 e 5 mM de CdCb pelo 

período de 120 h de tratamento. 

Figura 10: Efeito do Cd no desenvolvimento de plântulas de soja que foram 

crescidas por 5 dias em solução nutritiva e submetidas às concentrações 

controle (A) e 0,5 mM de CdCb (8), por mais 120 h. 
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Figura 11: Efeito do Cd no desenvolvimento da parte aérea de plântulas de 

soja submetidas à diferentes concentrações de CdCb. 

4.2.2. Crescimento da Raiz 

o crescimento da raiz foi inibido significativamente após 96 h de 

tratamento das plântulas de soja à concentração de 0,5 mM CdCb, enquanto 

que não apresentou variação, em relação às plantas controle, a concentração 

de 0,01 mM CdCI2 (Fig. 12). 
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Figura 12: Efeito do Cd no desenvolvimento da raiz de plântulas de soja 

submetidas à diferentes concentrações de CdCb. 

4.3. Atividade da CAT 

As atividades de enzimas antioxidantes foram determinadas em raiz e 

folha de plantas de soja submetidas à crescimento em presença de CdCb. 

A atividade da CAT de folhas não apresentou variações significativas 

durante o período de tratamento em relação ao controle, a não ser por uma 

ligeira diminuição de atividade à partir de 36 h em ambos tratamentos 

realizados. Entretanto, de maneira geral, as variações de atividade nos 

tratamentos e controle, ao longo do tempo sugerem um padrão idêntico com 

mínima variação de atividade de CAT, principalmente considerando-se que os 
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controles também apresentaram variações entre os períodos de tratamento 

(Fig. 13). 
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Figura 13: Atividade específica de CAT (IJ.mol/min/mg prot) em folhas de 

plântulas de soja submetidas à diferentes concentrações de CdCb. 

Em relação às raízes, a atividade da CAT apresentou uma elevação 

após 21 h de tratamento na concentração de 0,50 mM de CdCb, comparado 

ao tratamento de 0,01 mM e controle (Fig. 14). Porém, as variações de 

atividade nos tratamentos e controle, durante o período experimental 

revelaram existir um padrão semelhante de atividade de CAT, com mínima 

variação ao longo do tempo, assim como o observado em folhas (Fig. 13). 
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Figura 14: Atividade específica de CAT (!lmollmin/mg prot) em raízes de 

plântulas de soja submetidas à diferentes concentrações de CdCb. 

Além deste procedimento de determinação da atividade de CAT, foi 

também utilizado PAGE não-desnaturante com coloração para atividade de 

CAT. Tanto para as folhas como para as raízes a atividade de CAT apresentou 

características distintas. No que diz respeito às folhas, não foram evidenciadas 

isoformas distintas da CAT, assim como alterações significativas nas 

atividades enzimáticas entre os tratamentos aplicados. Excetuando-se uma 

pequena diminuição somente nas amostras de plantas de 18 h de tratamento 

sob 0,5 mM de CdCI2 e um padrão diferenciado de banda na amostra controle 

(O h - O mM CdCb) (Fig. 15). 

Curiosamente, o procedimento de revelação de atividade de CAT 

resultou no aparecimento de uma banda de coloração verde escura não 
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específica, identificada como uma "chlorophyll-binding proteins" (X, Fig. 15) (P. 

Lea, comunicação pessoal) . 

x 

Figura 15: Atividade de CAT em folhas de plântulas de soja submetidas à 

diferentes concentrações de CdCb, determinada em PAGE não-desnaturante. 

(A) amostra padrão de CAT bovina, (8) O h - O mM (controle), (C) 9 h - O mM, 

(O) 9 h - 0,5 mM, (E) 18 h - O mM, (F) 18 h - 0,5 mM, (G) 24 h - O mM, (H) 24 h 

- 0,5 mM, (I) 48 h - O mM e (J) 48 h - 0,5 mM. 

As raízes apresentaram aumento nas atividades de CAT nas 

concentrações de 0,5 mM de CdCb nos tratamentos de 9, 18 e 24 h em 

relação às plantas controles (Fig. 16). 
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Figura 16: Atividade de CAT em raízes de plântulas de soja submetidas à 

diferentes concentrações de CdCh, determinada em PAGE não-desnaturante. 

(A) amostra padrão de CAT bovina, (8) O h - O mM (controle), (C) 9 h - O mM, 

(D) 9 h - 0,5 mM, (E) 18 h - O mM, (F) 18 h - 0,5 mM, (G) 24 h - O mM, (H) 24 h 

- 0,5 mM, (I) 48 h - O mM e (J) 48 h - 0,5 mM. 

4.4. Atividade da SOD 

Os estudos da atividade de SOD indicaram a presença de até sete 

isoformas da enzima em folhas de plântulas de soja. Pela Fig. 17 pode-se 

verificar que não ocorreram diferenças entre os níveis de atividade, assim 

como de ativação ou inibição específica entre as isoformas em todos os 

tratamentos, avaliados entre si e em relação ao controle. 
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Figura 17: Atividade de SOD em folhas de plântulas de soja submetidas à 

diferentes concentrações de CdCb, determinada em PAGE não-desnaturante. 

(A) amostra padrão de SOD de fígado bovino, (8) O h - O mM (controle), (C) 9 h 

- O mM, (D) 9 h - 0,5 mM, (E) 18 h - O mM, (F) 18 h - 0,5 mM, (G) 24 h - O mM, 

(H) 24 h - 0,5 mM, (I) 48 h - O mM e (J) 48 h - 0,5 mM. 

Diferentemente, os estudos das raízes demonstraram oito isoformas 

distintas de SOD que também, não variaram em relação aos tratamentos 

avaliados (Fig. 18). A posição indicada da isoforma IA é hipotética nesta figura, 

porém característica da raiz conforme indicada na Fig. 20 e a isoforma 111, 

menos evidenciada, também é característica em todos os tratamentos. Em 

relação às atividades da enzima, nenhuma variação entre os diferentes 

tratamentos e controles foram detectadas. 
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Figura 18: Atividade de SOO em raízes de plântulas de soja submetidas à 

diferentes concentrações de CdCI2, determinada em PAGE não-desnaturante. 

(A) amostra padrão de SOO de fígado bovino, (8) O h - O mM (controle), (C) 9 h 

- O mM, (O) 9 h - 0,5 mM, (E) 18 h - O mM, (F) 18 h - 0,5 mM, (G) 24 h - O mM, 

(H) 24 h - 0,5 mM, (I) 48 h - O mM e (J) 48 h - 0,5 mM. 

4.4.1. Isoformas da 500 

Amostras de folhas de soja controle (O mM de CdCb) foram utilizadas 

para a caracterização das diferentes bandas observadas nos experimentos 

(Fig. 19). Dentre as sete isoenzimas de SOO observadas, uma (I) foi 

caracterizada como Mn-SOO e as outras (li, 111, IV, V, VI e VII) izoenzimas 

demonstraram serem todas Cu/Zn-SOO. Nenhuma Fe-SOO foi encontrada 

neste órgão. 
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Figura 19: Caracterização das isoenzimas de SOD presentes em folhas de 

soja em PAGE não-desnaturante. Em (A) controle padrão de atividade, (8) 

controle + H202 e (C) controle + KCN. 

Em relação às raízes, um padrão diferenciado de isoenzimas foi 

observado, com oito isoformas de SOD distintas, onde as duas primeiras 

isoformas (IA e I) foram caracterizadas como Mn-SOD e as outras seis 

isoformas (li, 111, IV, V, VI e VII) se apresentaram como Cu/Zn-SOD (Fig. 20) e 

também não foi observada nenhuma isoforma de Fe-SOD. 
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Figura 20: Caracterização das isoenzimas de SOD presentes em raízes de 

soja em PAGE não-desnaturante. Em (A) controle padrão de atividade, (8) 

controle + H20 2 e (C) controle + KCN. 

4.5. Atividade da GR 

A atividade de GR foi determinada em folhas e raízes de soja nos 

diferentes tratamentos. 

No caso das folhas (Fig. 21) não foram observadas variações nas 

atividades de GR entre os tratamentos e os controles avaliados ao longo do 

tempo de exposição ao CdCb. 
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Figura 21: Atividade específica de GR (Ilmol/min/mg prot) em folhas de 

plântulas de soja submetidas à diferentes concentrações de CdCb. 

No caso de raízes (Fig. 22), a atividade da GR apresentou um 

aumento significativo e expressivo nas plantas de soja submetidas à 0,5 mM 

de concentração de CdCb após 12 h de tratamento, em relação às plantas 

controles e ao tratamento com 0,01 mM CdCb. Além do mais, o nível de 

atividade em raízes é cerca de cinco vezes mais alto do que o observado em 

folhas, baseado no controle geral (O h - O mM de CdCb). 
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Figura 22: Atividade específica de GR (Ilmollmin/mg prot) em raízes de 

plântulas de soja submetidas à diferentes concentrações de CdCh. 



6. DISCUSSÃO 

A toxicidade do Cd e outros metais pesados tem sido relatada em 

organismos vivos. A absorção de Cd pelas células vivas tem mostrado induzir 

efeitos drásticos, normalmente levando à morte celular dependendo da dose e 

tempo de exposição ao metal (Vitória et aI., 2000). 

Nas plantas, as concentrações tóxicas de Cd promovem várias 

alterações fisiológicas, principalmente induzidas pelas reações oxidativas 

desencadeadas pela geração das ROS (Prasad, 1995). 

A diminuição no crescimento da parte aérea (Fig. 10 e 11) e da raiz 

(Fig. 9, 10 e 12) observada em plantas de soja submetidas a estresse por Cd, 

mesmo na menor concentração (0,5 mM CdCb), é uma característica típica de 

plantas intoxicadas por esse metal pesado (Lamoreaux & Chaney, 1977). Tal 

efeito tem sido observado em várias espécies de plantas, tais como, faia 

(Breckle & Kahle, 1992), Holcus-Ianatus L, Mimulus-guttatus, Silene-cucubalus 

(Ernst et aI., 1992), arroz (Moya et aI., 1993), ervilha (Leita et aI., 1993), feijão 

(Rossi et aI., 1998), cevada (Boussama et aI., 1999) e rabanete (Vitória et aI., 

2000). 

Além da inibição do crescimento, também foi observada senescência 

acelerada e clorose nas folhas de soja (Fig. 10), estando de acordo com os 

relatos de Nascimento & Pereira (1997) para feijão e Das et aI. (1997) para 

plantas superiores em geral, como o milho. 

Foi observado também, o aparecimento de uma coloração marrom 

avermelhada nas margens e nervuras foliares das plântulas de soja, efeito este 

observado anteriormente por Schickler & Caspi (1999), trabalhando com 
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A/yssum argenteum e A/yssum maritimum. De acordo com Siedlecka & Krupa 

(1999), esta coloração caracteriza-se pelo fato do Cd competir com o Fe por 

sítios de absorção na membrana plasmática, suprimindo a absorção e 

induzindo uma deficiência de Fe neste órgão. 

Ao longo da evolução, as plantas desenvolveram vários mecanismos 

de defesa eficazes para proteção de suas células contra os danos oxidativos 

provocados pelas ROS, como por exemplo à síntese de PCs (Prasad & Rengel, 

1998) e enzimas antioxidantes, como a CAT, SOD e GR (Scandalios, 1993). 

Embora não tenha sido quantificado a concentração de Cd que entrou 

no sistema vegetal nos tratamentos utilizados, tem-se observado que as 

plantas superiores, de uma maneira geral, acumulam o Cd preferencialmente 

no sistema radicular, cerca de 60 % da concentração total deste metal 

absorvido, enquanto que o restante é transportado para outros tecidos, como 

folhas, sementes e caule (Siedlecka & Krupa, 1999 e Vitória et aI., 2000). Além 

do mais, as raízes são os principais sítios de síntese de PCs (MacMahon & 

Anderson, 1998; Heiss et aI., 1999 e Lee & Leustek, 1999). 

Inúmeros estudos têm sido realizados para avaliar o efeito do Cd nas 

atividades de CAT, SOD e GR em plantas superiores. A principal função da 

CAT é metabolizar os H20 2 liberados nos peroxissomos, produzidos na 

conversão do glicolato à glioxilato durante a fotorrespiração (Pimentel, 1998) e 

no metabolismo de ácidos graxos, particularmente na germinação das 

sementes (Holtman et aI., 1993). Formas isoenzimáticas de CAT têm sido 

muito estudadas em plantas superiores, onde são freqüentemente codificados 

por três genes. Em Nicotiana p/umbaginofolia, a transcrição de dois à três 

genes foi estimulada por 0 3 (Willekens et aI., 1995), enquanto que a 

transcrição dos três genes de milho foi aumentada pela adição de H202 

(Polidoros & Scandalios, 1999). Por outro lado, a atividade da CAT foi 

grandemente reduzida quando plantas como cevada (Azevedo et aI., 1998), 

faia (Polle et aI., 1997) e soja (Booker et aI., 1997) foram crescidas em altas 

concentrações de CO2, sugerindo que o CO2 desempenha um importante papel 
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na diminuição do estresse oxidativo em plantas (Azevedo et aI., 1998), além de 

intensificar o processo de fotossíntese e inibir a fotorrespiração, podendo o 

CO2, ser um verdadeiro promotor de produtividade agrícola (Booker et aI., 

1997). 

No caso da soja, a atividade da CAT em folhas apresentou uma 

pequena diminuição após 36 h sob concentrações de 0,01 e 0,5 mM CdCI2 

(Fig. 13), sugerindo que o Cd após este período interferiu no processo de 

fotossíntese (Barceló et aI., 1988; Prasad, 1995; Prasad, M.N.V. 1997 e 

Siedlecka & Krupa, 1999) nas plântulas de soja, promovendo alterações no 

mecanismo fotossintético, juntamente com a diminuição do processo de 

fotorrespiração e consequente diminuição na concentração de H202 nos 

peroxissomos, levando a uma diminuição na atividade de CAT nas folhas, 

enquanto em raízes, a CAT apresentou um nível elevado constante de 

atividade na concentração de 0,5 mM CdCb (Fig. 14). Apesar das diferenças 

apresentadas em ambos os tecidos, as variações na atividade ao longo do 

tempo sugerem um padrão similar com mínima variação na atividade de CAT 

(Fig. 15 e 16). Diferentemente, em folhas de plantas de cevada (Patra & Panda, 

1998) e rabanete (Vitória et aI., 2000) foi observado um aumento na atividade 

de CAT em resposta ao estresse causado pelo Cd, sugerindo uma grande 

formação de ROS induzidas pela luz, neste órgão. 

Os resultados para atividade de CAT em géis não desnaturantes, 

confirmaram os resultados obtidos no ensaio em espectrofotômetro. Além disto, 

não foram observadas isoenzimas de CAT nos tecidos analisados de plantas 

de soja, enquanto que em plantas de milho, são encontradas três isoformas de 

CAT (McMillin, 1983; Havir & McHale, 1989 e Auh & Scandalios, 1997), 

reguladas diretamente por um processo de sinalização iniciado pela 

concentração de H20 2 no tecido (Polidoros & Scandalios, 1998 e 1999). 

Similarmente, algas verdes da espécie Chlamydomonas reinhardtii, também 

apresentaram três isoformas de CAT, expressas de acordo com o estágio de 

crescimento (Kato et aI., 1997), sendo que no estágio de embriogênese 
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zigótica, plantas de Aesculus hippocastanum apresentaram somente duas 

isoformas de CAT (Bagnoli et aI., 1998). Diferentemente, plantas de ervilha 

apresentaram cinco isoformas de CAT nos peroxissomos foliares (Corpas et 

aI., 1999), enquanto que em plantas de girassol, observou-se três isoformas de 

CAT em suas folhas (Palomo et aI., 1999) e em cevada, apenas duas 

isoformas desta enzima (Skadsen et aI., 1995). 

No caso de folhas, foram detectadas bandas verde-escuras (X; Fig. 

15), independente de serem do controle ou tratamento, indicando não estarem 

relacionadas ao estresse por Cd. Estas bandas foram identificadas como sendo 

um complexo de proteínas do sistema antena coletor de luz associado ao 

fotossistemall (LHC 111 PS 11) (P. Lea, comunicação pessoal). 

As SODs são as enzimas responsáveis pela conversão do O2'- em 

H20 2 e O2 (Scandalios, 1993), determinando as concentrações de 02'- e H20 2, 

os dois substratos da reação de Haber-Weiss que origina os radicais OH· e 

provavelmente por isso, as SODs representam o mecanismo de defesa central 

dos organismos vivos (Bowler et ai., 1992 e Alscher et ai., 1998). 

Três classes distintas de SODs têm sido detectadas em plantas, 

classificadas de acordo com o cofator metálico de seu sítio ativo, Cu/Zn, Mn ou 

Fe (Pan & Vau, 1991; Bowler et aI., 1992; Scandalios, 1993; Mattson, 1998 e 

Niyogi, 1999). As Cu/Zn-SOD são encontradas no citosol e cloroplastos de 

células eucariontes (Hayakawa et aI., 1984), enquanto que as Mn-SODs tem 

sido encontradas em células procariontes, nas mitocôndrias de células 

eucariontes, embora uma Mn-SOD foi observada nos cloroplastos de algumas 

plantas (Sehmer & Dizengremel, 1998) e as Fe-SODs são encontradas em 

células procariontes e nos cloroplastos, peroxissomos e mitocôndrias de 

células de algumas plantas (Becana et aI., 1998). 

Uma grande variedade de estresses oxidativos tem mostrado alterar o 

padrão de atividade de SOD assim como a expressão dos genes que codificam 

suas diferentes isoenzimas (Willekens et aI., 1995). Esta alteração no padrão 

de atividade de SOD é bastante variada e muitas vezes dependente da espécie 
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de planta, tecido, isoenzimas e etapas de desenvolvimento da espécie 

(Azevedo et aI., 1998). 

Por exemplo, a atividade da SOO foi diminuída drasticamente em 

folhas de plantas de milho sob alagamento (Yan et aI., 1996) e aumentada em 

folhas de plantas de ervilha sob a ação do herbicida paraquat (Oonahue et aI. 

1997), em plantas de feijão não aclimatadas submetidas à altas temperaturas 

(Edreva et aI., 1998) e em Arabidopsis thaliana submetidas à radiação UV-B, 

principalmente pelo aumento da isoforma Cu/Zn-SOO (Rao et aI., 1996). 

Enquanto que o 0 3 induziu a formação de mRNA que traduz Cu/Zn-SOO 

citoplasmáticos, diminuiu a Fe-SOO e Cu/Zn-SOO dos cloroplastos e não teve 

nenhum efeito na tradução de mRNA de Mn-SOO nas mitocôndrias em plantas 

de Nicotiana plumbaginifolia. Os altos níveis de SOO, também estão envolvidos 

com maior tolerância ao armazenamento de vários frutos, como no caso de 

frutos de maçã e melão, onde a alta atividade da SOO evita a senescência 

acelerada dos frutos armazenados (Masia, 1998 e Lacan & Baccou, 1998). 

Neste trabalho, observou-se em plantas de soja que não ocorreram 

diferenças significativas entre os níveis de atividade de SOO, entre os 

tratamentos com CdCb e os controles em ambos os tecidos testados, sendo 

que nas folhas foram encontradas 7 isoformas de SOO (I, 11, 111, IV, V, VI e VII) 

e nas raízes, 8 isoformas de SOO (IA, I, 11, 111, IV, V, VI e VII). Além disto, não 

foram observados variações específicas para qualquer das isoenzimas 

identificadas, seja nos controles como nos tratamentos, sugerindo que o 

estresse causado por Cd no desenvolvimento de soja, dentro das condições e 

concentrações utilizadas neste estudo, não induziu qualquer resposta ao nível 

de atividade de SOO, sugerindo que não ocorreu aumento das ROS induzida 

pelo Cd. Resultados similares foram observados em cevada (Patra & Panda, 

1998). Entretanto, comparando ambos os tecidos analisados, a atividade de 

SOO nas raizes foi maior do que nas folhas, devido à diferença na 

concentração de proteínas utilizadas como amostras nos géis de ambos os 

tecidos, onde a concentração de proteínas foliares foi 3 vezes maior que a 
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concentração protéica das raízes. Nas folhas foram observadas uma isoforma 

de Mn-SOD (I) e seis isoformas de Cu/Zn-SOD (11, 111, IV, V, VI e VII) (Fig. 19) e 

nas raízes, foram encontradas duas isoformas de Mn-SOD (IA e I) e seis de 

Cu/Zn-SOD (11, 111, IV, V, VI e VII) (Fig. 20). A isoforma 111 de ambos os tecidos e 

a isoforma IA do tecido radicular são menos evidentes, devido à concentração 

de proteínas utilizadas como amostras, porém características em todos os 

tratamentos e controles. 

A GR é uma enzima que contém um grupo prostético FAD transferidor 

de elétrons, responsável por catalisar a redução dependente de NADPH da 

glutationa oxidada (GSSG) para glutationa reduzida (GSH) (Creissen et aI., 

1994 e Voet & Voet, 1995). A GSH é um importante metabólito no combate as 

ROS (02-- e H20 2), sendo sua concentração muito alta nos cloroplastos, por 

participar da reciclagem do AsA por meio das atividades das enzimas do ciclo 

Halliwell-Asada, onde a enzima chave é a GR. A GSH está também envolvida 

na síntese de PCs para desintoxicação de íons metálicos (Lea et alo, 1998). Em 

resposta à exposição a estresses ambientais tem sido relatado aumento na 

atividade de GR em algumas espécies de plantas (Lea et aI., 1998), sendo 

encontradas isoformas nos cloroplastos, citosol e mitocôndrias (Donahue et aI., 

1997). 

Inúmeros estudos relataram variações nas atividades de GR em 

plantas sob condições de estresse. Os níveis de atividade de Gr em folhas de 

milho aumentaram em plantas submetidas à condição de seca (Del Longo et 

aI., 1993), em culturas de células de soja sob ação de herbicidas (Knõrzer et 

aI., 1996), em plântulas de milho submetidas a baixas temperaturas (Prasad, 

T.K. 1997) e em plantas de cevada submetidas à exposição ao 03 (Azevedo et 

aI., 1998). Por outro lado, a GR não apresentou alterações significativas em 

relação a outros tipos de estresse, como a ação do herbicida paraquat em 

pétalas de flores de crisântemo (Bartoli et aI., 1997), estresse salino em 

plântulas de arroz cultivadas in vitro (Fadzilla et aI., 1997), alagamento em 
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plantas de milho (Yan et aI., 1996). A atividade da GR também apresentou 

diminuição em plantas de café e culturas de parte aérea de arroz, submetidas à 

baixas temperaturas (Fadzilla et aI., 1996 e Queiroz et aI., 1998), em sementes 

de girassol em processo de senescência (Bailly et aI., 1998), etc. 

A atividade de GR em folhas de plantas de soja, similarmente às 

atividades de CAT e SOD para ambos os tecidos analisados, não apresentou 

variações entre os tratamentos e os controles avaliados ao longo do tempo de 

exposição ao CdCb (Fig. 21). Entretanto em raízes, foi observado um aumento 

expressivo nas plantas submetidas à 0,5 mM CdCI2 após 12 h de tratamento, 

em relação às plantas controles e ao tratamento de 0,1 mM CdCI2, durante o 

tempo de exposição (Fig. 22). 

Este grande aumento da atividade de GR em raízes de plantas de 

soja, poderia ser explicado por duas formas distintas: (1) O ciclo Halliwell

Asada é o principal mecanismo que opera na desintoxicação das ROS geradas 

pelo Cd nas raízes, produzindo altas concentrações de glutationa (GSH) e 

ascorbato (AsA), que fazem parte do sistema antioxidante não enzimático da 

planta, ou (2) a GR é essencial para manter a glutationa na sua forma reduzida 

(GSH), necessária para síntese de fitoquelatinas (PCs), responsáveis pela 

remoção do Cd e desintoxicação da planta, conforme sugerido também para 

plantas de rabanete (Vitória et aI., 2000). 

Hipoteticamente, se tivéssemos quantificado o acúmulo de Cd na raiz 

das plantas de soja e realizado análises em PAGE não desnaturante e SDS

PAGE de proteína total dos tecidos estudados, poderíamos certamente chegar 

à constatar que o aumento da GR no tecido radicular estaria intrinsecamente 

ligado à síntese de PCs para remoção do Cd neste órgão. As presentes 

evidências poderiam sugerir que o ciclo Halliwell-Asada representa um papel 

principal na desintoxicação das ROS produzidas pelo Cd nas raízes ou ainda, 

que este ciclo desempenha papel fundamental na síntese de PCs, 

responsáveis pela remoção do Cd das raízes, impedindo a intoxicação das 

plantas de soja e consequentemente impedindo a produção das ROS. 



1. CONCLUSÕES 

1- Foi observada a inibição do crescimento da parte aérea e raiz em plantas 

de soja submetidas à concentração de 0,5 mM CdCI2; 

2- Não ocorreu variação significativa de atividade total de CAT ou de 

isoenzimas específicas em resposta ao estresse por Cd, tanto em raiz como 

em folha de soja; 

3- Foram observadas sete isoformas de SOD em folhas de soja, sendo uma 

Mn-SOD e as outras seis, Cu/Zn-SOD; 

4- Foram observadas oito isoformas de SOD em raízes de soja, sendo duas 

Mn-SOD e seis, Cu/Zn-SOD; 

5- Não ocorreu variação significativa de atividade total de SOD ou de 

isoenzimas específicas em resposta ao estresse por Cd, tanto em raiz como 

em folha de soja; 

6- Não ocorreu variação significativa de atividade total de GR em resposta ao 

estresse por Cd, em folha de soja; 

7- Foi observado um aumento de atividade total de GR em raiz de plantas de 

soja submetidas à concentração de 0,5 mM CdCI2. 
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