
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA 

 

 

HIDROLASES DA PAREDE CELULAR EM SEMENTES 

DE Euphorbia heterophylla L. DURANTE A 

GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DA 

PLÂNTULA 

 
 
 
 
 
 
 
Tese de doutorado 
apresentada à Faculdade 
de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de 
São Paulo, para obtenção 
do título de Doutor em 
Ciências, área de 
Bioquímica.   

 
 
 

 
CECILIA NAHOMI KAWAGOE SUDA 

 
Orientador: Prof. Dr. Jarbas Francisco Giorgini 

 
 

Ribeirão Preto 
 

2001  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À memória de 
 



Keiko Hirakawa e Hirohisa Suda, queridos tios, 

com profundo agradecimento, 

 

DEDICO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Na ciência, existem questões ingênuas, questões entediantes, 
questões apresentadas de modo inadequado.  

Mas cada questão é um grito para entender o mundo. 
Não existe pergunta estúpida." 

 
Carl Sagan 

 
 



AGRADECIMENTOS 
 
 

Ao Prof. Dr. Jarbas Francisco Giorgini, pela dedicada orientação. 

Ao Prof. Dr. João Atílio Jorge do Departamento de Biologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP, pelas sugestões durante o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

Ao Prof. Dr. Joaquim Coutinho Netto do Departamento de Bioquímica e 

Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP pelo incentivo e apoio.  

À Profa. Dra. Carem G. Vargas-Rechia, do Departamento de Física e Química 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, que gentilmente 

cedeu alguns substratos enzimáticos utilizados no presente trabalho. 

À Dra. Yara Lucisano Valim, do Departamento de Física e Química da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP, pelas facilidades 

encontradas em seu laboratório e à Sra. Ana Elisa Caleiro Seixas Azzolini, farmacêutica 

do mesmo departamento, pelo auxílio em algumas etapas deste trabalho. 

Ao Dr. Marcos S. Buckeridge do Instituto de Botânica de São Paulo, e à Srta. 

Liliana Martim e ao Sr. Clóvis Oliveira Silva, seus orientados, pela colaboração na 

extração e análise dos polissacarídeos da semente. 

Aos Profs. Drs. Eduardo Brandt Oliveira, Roy E. Larson, João K. Kajiwara, José 

Roberto Giglio, Antonio Rossi e seu orientado Sr. Sergio R. Nozawa, e, aos Srs. 

técnicos Carlos Alberto Vieira, Domingos Edmundo Pitta e Vera Lúcia Aparecida A. 

Epifânio, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto–USP, pelo apoio e facilidades 

gentilmente oferecidas durante a execução deste trabalho. 

Às Profas. Dras. Elenice Mouro Varanda e Silvana Aparecida Pires de Godoy, 

aos Srs. técnicos Antônio José Colusso, José Ricardo Barosela e à Sra. Maria Helena 



Pires, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto – USP pelo apoio, auxílio e amizade.  

Ao Sr. Jaime Luiz Zeotti, técnico do Departamento de Biologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, pelo constante auxílio técnico. 

À Sra. Maria Ivone Campos Fonseca e demais secretárias do Departamento de 

Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.  

À Cláudia Scareli dos Santos e aos pós-graduandos e estagiários do Setor de 

Botânica do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto – USP pela amizade e pelos bons momentos que compartilhamos. 

À Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pela concessão da bolsa de doutorado. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelos 

auxílios concedidos ao Dr. Jarbas F. Giorgini (Processos 92/3176-4 e 96/8069-2). 

 

   

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 Pág. 

INTRODUÇÃO........................................................................................................ 1 

I. Revisão bibliográfica sobre Euphorbia heterophylla....................................... 1 

1. Descrição e aspectos taxonômicos.......................................................... 1 

2. Distribuição geográfica........................................................................... 4 

3. Aspectos fitoquímicos............................................................................. 6 

4. Controle de sua ocorrência..................................................................... 7 

5. Aspectos fisiológicos 9 

5.1. Desenvolvimento vegetativo...................................................... 9 

5.2. Floração...................................................................................... 10 

5.3. Germinação das sementes.......................................................... 11 

II. Parede celular 16 

1. Estrutura e função da parede celular....................................................... 16 

2. Modificações da parede celular.............................................................. 24 

3. Enzimas da parede celular de sementes.................................................. 26 

3.1. Enzimas envolvidas nos eventos pré-germinativos.................... 26 

3.1.1. Endo-β-mananases....................................................... 26 

3.1.2. β-1,3-glucanases.......................................................... 29 

3.2. Enzimas envolvidas nos eventos pós-germinativos................... 30 

3.2.1. Xiloglucanases............................................................. 30 

3.2.2. Xilanases...................................................................... 33 

3.2.3. Endoglucanases (celulases)......................................... 35 

3.2.4. Mananases................................................................... 36 

III.  Parede celular e glicosil-hidrolases de Euphorbiaceae................................. 39 

OBJETIVOS............................................................................................................. 42 

MATERIAL E MÉTODOS...................................................................................... 43 

1. Material biológico.................................................................................. 43 

2. Método geral de germinação.................................................................. 43 



3. Cálculo do tempo médio de germinação................................................ 43 

4. Extração das enzimas hidrolíticas da parede celular.............................. 44 

5. Determinação das atividades específicas das enzimas........................... 45 

5.1 Determinação das pNP glicopiranosidases................................. 45 

5.2. Atividade da endo-β-mananase................................................. 45 

5.3. Atividade da poligalacturonase.................................................. 46 

5.4 Atividade da endoglucanase........................................................ 47 

5.5 Atividade das β-glucanases e xilanase........................................ 47 

5.6 Atividade da xiloglucanase......................................................... 48 

5.7. Atividade da α-xilosidase........................................................... 49 

6. Efeito de inibidores de protease sobre a extração das endoglucanases..  50 

7. Determinação da viscosidade específica................................................. 50 

8. Purificação parcial das endoglucanases.................................................. 51 

8.1. Grupo I....................................................................................... 51 

8.2. Grupo II...................................................................................... 52 

8.3. Monitoramento das frações eluídas das colunas de filtração e 

de troca iônica............................................................................ 

 

53 

9. Eletroforese............................................................................................. 54 

9.1. Eletroforese desnaturante (SDS-PAGE).................................... 54 

9.2. Eletroforese não-desnaturante.................................................... 54 

9.3. Coloração do gel......................................................................... 55 

10. Focalização isoelétrica.......................................................................... 55 

11. Detecção de atividade enzimática através da sobreposição de géis...... 56 

11.1. Pré-tratamento dos géis de poliacrilamida............................... 56 

11.1.1. Gel proveniente de eletroforese em condições não 

desnaturantes.............................................................. 

 

56 

11.1.2. Gel proveniente de eletroforese em condições  

desnaturantes (SDS-PAGE)................................................... 

 

56 

11.1.2. Gel proveniente de focalização isoelétrica................ 56 

11.2. Sobreposição de géis................................................................ 57 

12. Extração dos polissacarídeos................................................................ 58 

13. Análise da composição dos polissacarídeos......................................... 59 

14. Dosagem de proteínas........................................................................... 59 



15. Determinação da área do cotilédone..................................................... 60 

16. Estatística.............................................................................................. 60 

RESULTADOS......................................................................................................... 61 

I. Atividade e função das hidrolases de parede celular no endosperma de E. 

heterophylla  L................................................................................................. 

 

61 

1. Composição dos polissacarídeos de parede celular................................ 61 

2. Atividade das hidrolases durante os períodos de pré- e pós-

emergência............................................................................................ 

 

61 

2.1. Atividade das enzimas do sistema degradativo de mananos...... 63 

2.2. Atividade da β-1,3-glucanase..................................................... 63 

2.3. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xiloglucanos 66 

2.4. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xilanos......... 70 

2.5. Atividade das endo-β-glucanases............................................... 70 

2.6. Atividade das poligalacturonases............................................... 72 

3. Expansão dos cotilédones....................................................................... 72 

II. Purificação parcial das endo-β-glucanases...................................................... 77 

1. Uso de inibidores de protease durante a extração................................... 77 

2. Otimização do método para determinação da atividade das endo-β-

glucanases.............................................................................................. 

 

77 

3. Padrão endohidrolítico de atividade das endo-β-glucanases.................. 82 

4. Purificação.............................................................................................. 82 

4.1. Endo-β-glucanases do grupo I.................................................... 82 

4.2. Endo-β-glucanases do grupo II.................................................. 96 

DISCUSSÃO............................................................................................................ 104 

I. Atividade e função das hidrolases de parede celular no endosperma de E. 

heterophylla  L................................................................................................ 

 

104 

1. Composição dos polissacarídeos de parede celular................................ 104 

2. Atividade das enzimas do sistema degradativo de mananos.................. 105 

3. Atividade da β-1,3-glucanase................................................................. 109 

4. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xiloglucanos............ 110 

5. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xilanos..................... 112 

6. Atividade das β-1,4-glucanases.............................................................. 113 

7. Conclusões.............................................................................................. 115 



II. Purificação parcial das endo-β-glucanases...................................................... 115 

1. Inibição da atividade das endo-β-glucanases pelo etanol e isopropanol 115 

2. Purificação.............................................................................................. 116 

3. Características das endo-β-glucanases.................................................... 117 

4. Conclusões.............................................................................................. 119 

RESUMO.................................................................................................................. 121 

SUMMARY.............................................................................................................. 124 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................... 126 

  

 



 1

INTRODUÇÃO 

 

I. Revisão bibliográfica sobre Euphorbia heterophylla 

1. Descrição e aspectos taxonômicos 

 Euphorbia heterophylla L. (Euphorbiaceae) é conhecida popularmente como 

amendoim-bravo, leiteira, parece-mas-não-é, flor-de-poeta, adeus-brasil, café-do-bispo, 

leiteiro, café-do-diabo ou mata-brasil (Lorenzi, 2000). É uma planta herbácea, anual, ereta, 

ramificada e reproduz-se exclusivamente por sementes. Apresenta látex esbranquiçado nas 

partes vegetativas e florais. A raiz é axial e bem desenvolvida. Na axila das duas últimas 

folhas desenvolve-se uma ramificação dicotômica (Figura 1) onde se formam 

inflorescências. Várias flores masculinas (30 a 40) rodeiam uma flor feminina e o conjunto 

se insere na base de um receptáculo, formando uma inflorescência denominada ciátio. Após 

a fecundação, o pedicelo se alonga de modo que o fruto fica pendente para fora do 

receptáculo. As brácteas são foliáceas com a base esbranquiçada. O fruto é uma cápsula 

trilocular (Figura 1), com uma semente por lóculo. Quando madura, a cápsula se rompe de 

maneira explosiva, lançando as sementes para longe da planta-parental. A semente (Figura 

2) é ovóide com uma das extremidades aguda e a outra truncada e geralmente um pouco 

côncava, de secção transversal quadrangular-arredondada, com 2,5 a 2,9 mm de 

comprimento por 2,1 a 2,5 mm em sua maior largura. O tegumento da semente é áspero e 

de coloração um tanto variável, com fundo marrom-claro a quase negro. Apresenta 

superficialmente pequenas protuberâncias verruciformes (células mucilaginosas) 

irregularmente dispostas, de coloração mais clara, às vezes esbranquiçada. As folhas são 

simples, verdes, alternas, sendo as superiores semi-opostas ou opostas. A forma pode ser 
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variável numa mesma planta podendo ser lanceolada, obovada, ovalada, elíptica ou 

pandurada (Figuras 1 e 3) (Costa, 1982; Bacchi et al., 1984; Santos & Corso, 1986). A 

acentuada heterofilia nessa espécie tem causado diversas confusões taxonômicas (Wilson, 

1981).  

Existe uma extensa lista de sinonímias para essa espécie tendo sido reconhecidas 

pelo Royal Botanic Gardens (Kew, Surrey) as seguintes: E. geniculata Ortega, E. 

prunifolia Jacq., Poinsettia heterophylla (L.) Klotzsch & Garcke ex Klotzsch e P. 

geniculata (Ortega.) Klotzsch & Garcke ex Klotzch (Wilson, 1981). Entretanto, Bacchi et 

al., (1984) consideram também E. zonosperma Müll.Arg., E. elliptica Lam. e  E. 

frangulaefolia H.B.K.; e Lorenzi (2000) inclui também: E. epilobiifolia W.T.Wang, E. 

morisoniana Klotzsch, E. taiwaniana Ying e P. ruiziana Klotzsch & Garcke . Segundo 

Costa (1982) o nome E. geniculata pode ser considerado verdadeiro sinônimo, mas não E. 

prunifolia, que possui número de cromossomos 2n = 16, diferente de E. heterophylla que 

possui 2n = 28 e é tetraplóide. 

Na presente revisão os nomes E. heterophylla e E. geniculata foram considerados 

sinônimos e reunidos os dados referentes a ambos.   
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Figura 1. Plantas de Euphorbia heterophylla L. seccionadas na altura da primeira ramificação dicotômica. A: 
Planta com folhas e brácteas  lanceoladas. B: Planta com folhas elípticas e ovadas, brácteas elípticas com base 
esbranquiçada. C: Planta com folhas panduradas e brácteas lanceoladas. D: Planta com folhas panduradas e 
brácteas predominantemente obovadas. As setas indicam o fruto maduro, que é uma cápsula trilocular com 
uma semente por lóculo.      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Sementes maduras, quiescentes, de Euphorbia heterophylla L. A: semente preta. B: semente escura. 
C: semente marrom-escura. D: semente marrom-clara. E: semente branca. No presente trabalho foram 
utilizadas somente sementes pretas e escuras.  
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Figura 3. Formas foliares de Euphorbia heterophylla L. A: lanceolada. B: elíptica. C: ovada. D: pandurada. 
E: obovada. F: lanceolada. G: oblanceolada. 

 

2. Distribuição geográfica 

 E. heterophylla é uma espécie originária da América tropical e subtropical 

(Hutchinson & Dalziel, 1958; Miege & Stauble, 1983). 

Ela é considerada uma planta invasora de diversas culturas agrícolas sendo que na 

revisão bibliográfica realizada por Wilson (1981) existiam registros de ocorrência em 65 

países da região tropical, sendo a principal invasora em 6 desses países. Atualmente pode 

ser assim considerada também no Brasil, ocorrendo principalmente nas culturas de soja 
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(Barreto & Evans, 1998; Lorenzi, 2000). Nos E.U.A., E. heterophylla era a principal 

invasora de cultura de soja desde o final da década de 1970 no estado da Louisiana, mas 

posteriormente invadiu culturas de amendoim e de algodão nos estados da Georgia e da 

Flórida tornando-se a principal invasora dessas culturas em determinadas áreas desses 

estados (Bridges et al., 1992). 

A expansão de E. heterophylla continua e após a revisão realizada por Wilson 

(1981) têm surgido registros de novas ocorrências, tais como: nas regiões desérticas dos 

Emirados Árabes Unidos (Karim, 1992) e no Marrocos, onde o primeiro registro é de 1993 

e suspeita-se que a espécie foi lá introduzida em 1980 (Tanji & Taleb, 1997). 

 

3. Aspectos fitoquímicos 

 A parte aérea de E. heterophylla contém triterpenóides como a geniculatina, uma 

saponina isolada pela primeira vez nessa planta (Tripathi & Tiwari, 1980), acetato de β-

amirina e esteroídeos (Rizk et al., 1978). Entre os esteroídeos predomina o β-sitosterol 

ocorrendo também campesterol, stigmasterol e colesterol em pequenas quantidades (Rizk et 

al., 1978). 

 O óleo da semente de E. heterophylla foi investigado quanto a um possível uso 

industrial por Earle et al. (1960). Esses autores verificaram que a sua qualidade como óleo 

secante é semelhante ao de Linum usitatissimum, comumente utilizado para esse próposito. 

Quanto à composição é constituída principalmente de ácidos linolênico e linoleico (Earle et 

al., 1960). Segundo Silva & Salatino (1999), o óleo da semente de E. heterophylla pode ser 

utilizado como matéria-prima nas indústrias de tinta e de verniz. A semente de E. 

heterophylla contém também lectina (fitohemaglutinina) (Nsimba-Lubaki et al., 1983; 



 7

Lalonde et al., 1984). Foi verificado que se trata de uma proteína dimérica com sub-

unidades idênticas de 32 kD e que se liga especificamente a N-acetil-galactosamina 

(Nsimba-Lubaki et al., 1983). 

 Prasad & Satyasree (1994) sugeriram a substituição de corantes alimentares 

sintéticos e perigosos por antocianinas produzidas in vitro e investigaram a produção de 

antocianinas e polifenóis bem como algumas enzimas associadas ao processo, em cultura 

de tecido de E. heterophylla. 

 E. heterophylla possui também potencial como planta medicinal. As suas folhas têm 

sido utilizadas como purgativo pelos herboristas na Nigéria e a sua ação farmacológica foi 

comprovada (Akubue et al., 1983). Essa espécie integra também uma lista de plantas que 

podem ser utilizadas no combate ao câncer, existindo registro de seu uso contra verrugas 

(Graham et al., 2000). 

 

4. Controle de sua ocorrência 

 E. heterophylla possui um crescimento rápido e pode formar uma densa cobertura 

sobre as plantas cultivadas estabelecendo assim uma competição por luz e nutrientes do 

solo (Wilson, 1981). No caso de culturas de amendoim (Bridges et al., 1992) e de soja 

(Willard & Griffin, 1993a) as perdas podem ser da ordem de 50 %. No caso de culturas de 

soja, E. heterophylla interfere também na eficiência da colheita e na qualidade da soja 

colhida, pois acarreta o aumento do teor de umidade do grão colhido bem como a 

quantidade do material contaminante (Harger & Nester, 1980 apud Willard & Griffin, 

1993a). Além disso, E. heterophylla é um ótimo alimento para o percevejo marrom 

(Euschistus heros), um inseto extremamente danoso à cultura de soja, que se alimenta das 

duas espécies vegetais quando ocorrem simultaneamente na estação de crescimento dessas 
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plantas (Pinto & Panizzi, 1994). E. heterophylla pode também ser considerada hospedeira 

adicional e reservatório do fungo Diaporthe phaseolorum, causador do cancro da haste de 

soja (Garrido & Dhingra, 1997).  

 Grande parte dos trabalhos sobre E. heterophylla visaram o controle de sua 

ocorrência e o uso de inúmeros herbicidas em diferentes tipos de culturas foi revisado por 

Wilson (1981). A espécie é de difícil controle, pois para evitar perdas de produtividade são 

necessárias repetidas aplicações bem como combinações de vários herbicidas (Moore et al., 

1990; Willard & Griffin, 1993a,b). Segundo Cerdeira et al. (1981) a espécie é resistente a 

muitos herbicidas utilizados no combate às plantas de folhas largas. A resistência de E. 

heterophylla a herbicidas que inibem a aceto lactato sintetase, uma enzima envolvida na 

biossíntese dos aminoácidos isoleucina, leucina e valina (Holt et al., 1993) foi confirmada, 

tendo sido verificada a ocorrência de biótipos resistentes no sul do Brasil (Vidal & Trezzi, 

1999). Investigações que visam compreender as bases genéticas de tal resistência têm sido 

iniciadas (Vargas et al., 1999). É possível também que existam biótipos resistentes a 

herbicidas do grupo das S-triazinas e derivados de uréia na Venezuela e Equador (Garzon 

& Lazo, 1996); esses herbicidas interferem na cadeia transportadora de elétrons durante a 

fotossíntese (Moreland, 1980). Segundo Brecke & Tobola (1996), suspeita-se que no estado 

da Lousiana (E.U.A.) ocorram biótipos resistentes a clomazona (2-[(2-clorofenil)metil]-4,4-

dimetil-3-isoxazolidinona), um inibidor da biossíntese de carotenóides e de clorofila 

(Valverde et al., 2000), pois esse herbicida não controla a espécie nesse estado, mas bons 

resultados tem sido obtidos nos estados da Geórgia e da Flórida (E.U.A.). 

 Segundo Barreto & Evans (1998), o controle biológico de E. heterophylla com base 

na utilização do fungo Bipolaris euphorbiaceae tem sido investigado há mais de uma 

década no Brasil, mas a falta de recursos financeiros tem dificultado essas investigações. 
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Esse fungo pode causar, em condições ideais, epifitotia, severa desfoliação, danos ao caule 

e morte do hospedeiro. Esses autores listaram 48 espécies de fungos patogênicos associados 

a E. heterophylla e sugeriram a utilização de alguns deles como alternativa a B. 

euphorbiaceae ou em associação com ele. 

 O uso de aleloquímicos contra E. heterophylla como alternativa ao uso de 

herbicidas tem sido investigado. O citronelol (3,7 dimetil-6-octen-ol), extraído de cascas de 

laranja, inibe a germinação da semente de E. heterophylla e o crescimento radicular, através 

da inibição da mitose na raiz (Gusman et al. 1990). O óleo essencial das folhas do capim-

limão (Cymbopogon citratus) pode também inibir a germinação das sementes de E. 

heterophylla (Valarini et al., 1996).  

 

5. Aspectos fisiológicos 

5.1. Desenvolvimento vegetativo 

As plântulas de E. heterophylla desenvolvem-se rapidamente (Wilson, 1981) 

aumentando 7 vezes, aproximadamente, a sua massa seca num intervalo entre 10 e 20 dias 

após a semeadura (Ascencio & Lazo, 1997). Segundo esses autores a presença de fósforo 

em níveis relativamente elevados na semente pode ser importante para rápido crescimento 

da plântula. A deficiência de fósforo na fase vegetativa diminui a expansão foliar e o 

crescimento da raiz, mas E. heterophylla possui elevada eficiência na sua absorção (mg de 

fósforo/ g de biomassa da raiz) comparando-se com algumas espécies cultivadas e ruderais 

(Ascencio & Lazo, 1997; Ascencio, 1997). 

Segundo Wachowics (1991), o desenvolvimento vegetativo de E. 

heterophylla pode ser afetado por fatores como fotoperíodo, temperatura e aplicação de 

ácido giberélico (GA3). O fotoperíodo não interfere na altura da planta nem no 
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comprimento dos entrenós, mas afeta a área foliar, que aumenta sob o regime de dias 

longos (DL). Com relação à morfologia foliar, na temperatura alternada de 25/15 ºC 

(dia/noite) as folhas ficam estreitas nas plantas submetidas ao regime de dias curtos (DC) e 

mais largas em DL. A aplicação de GA3 aumenta a altura da planta e o comprimento dos 

entrenós e causa estreitamento na região central e basal da lâmina foliar. Segundo Kigel et 

al. (1992), a taxa de alongamento do eixo é maior sob DC em regimes de temperaturas de 

22/17, 27/22, 32/27 ºC (dia/noite). O número de folhas produzidas é maior a 32/27 ºC 

comparando-se com as outras temperaturas e não é alterado pelo fotoperíodo.   

O desenvolvimento da planta de E. heterophylla pode também ser afetado 

por fatores genéticos além dos ambientais. Nos E.U.A., Brecke & Tobola (1996) 

selecionaram uma população de E. heterophylla nos estados da Lousiana, Geórgia e 

Flórida, colheram suas sementes e as plantaram na Flórida. Eles verificaram que 

populações originárias de diferentes localidades apresentam variações quanto à altura, 

largura, número de ramos, área foliar e biomassa seca. Essas diferenças morfológicas entre 

populações resultam em diferentes níveis de atenuação da luz solar sobre uma cultura de 

amendoim e afetam diferentemente a sua produtividade, sugerindo que existem populações 

mais aptas a competir com o amendoim devido à sua morfologia.  

  

5.2.Floração 

E. heterophylla é classificada como uma planta de DC, tendo floração 

acelerada em DC podendo, no entanto, florescer em DL (Wachowics, 1991; Kigel et al., 

1992; Leal, 1995). 
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Segundo Leal (1995), a planta de E. heterophylla não responde ao estímulo 

fotoperiódico até 15 dias após a semeadura, mas apenas 5 ciclos de DC a partir do 15 º dia 

são suficientes para induzir a floração nessa espécie. O ácido indolil-3-acético (AIA) pode 

inibir a floração, sendo mais efetivo nesse aspecto quando aplicado durante 10 dias, entre o 

10o e o 20o dia após a semeadura, no ápice da planta. 

De acordo com Kigel et al. (1992), caso as sementes de plantas anuais de 

DC como E. heterophylla germinem na primavera terão a floração retardada devido ao 

progressivo prolongamento do dia nessa estação e no verão. Isso permitiria um maior 

crescimento vegetativo e um melhor desempenho subseqüente na competição com outras 

plantas. Por outro lado, se a germinação ocorrer no final do verão ou no outono as plantas 

poderão produzir sementes rapidamente, mas nessas estações o desenvolvimento não é 

favorecido.  

 

5.3. Germinação das sementes 

As sementes de E. heterophylla podem ou não apresentar dormência. No 

Brasil, estudos realizados nos estados de Rio Grande do Sul (Costa, 1982) e de São Paulo 

indicaram que as sementes recém-colhidas não apresentam dormência (Suda, 1991; Suda & 

Pereira, 1997; Suda & Giorgini, 2000). Na Nigéria, segundo Egunjobi & Kupoluyi (1973) 

as sementes germinam entre 24 e 48 horas após atingirem o solo, em condições favoráveis, 

indicando que também não possuem dormência. Nos E.U.A. (Bannon et al., 1978) as 

sementes recém-colhidas são dormentes, mas em Israel (Kigel et al., 1992) ocorrem 

populações cujas sementes apresentam ou não dormência. 

  A resposta germinativa de E. heterophylla a fatores ambientais tais como 

temperatura e luz também diverge ligeiramente entre os autores, indicando que a variação 
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deve estar relacionada ao local de origem das sementes. No entanto, pode-se concluir como 

tendência geral que: 

a) Nas temperaturas constantes e na presença de luz a germinação das 

sementes de E. heterophylla ocorre entre 20 a 40 ºC (Bannon et al., 1978; Suda, 

1991; Kigel et al., 1992; Brecke, 1995). As porcentagens de germinação no escuro 

são mais baixas comparando-se com a germinação na luz, entretanto, podem 

aumentar com o tempo e/ou condições de armazenamento. Em lotes de sementes 

colhidas no estado de São Paulo a proporção das que germinam a 25 ºC no escuro 

aumenta com o tempo de armazenamento a 5 ºC (Suda & Pereira, 1997). Nos 

E.U.A. as sementes armazenadas a 5 ºC não germinam a 25 ºC no escuro, mas se 

forem armazenadas a 36 ºC a germinação aumenta com o tempo de estocagem 

(Bannon et al., 1978). A necessidade de luz na germinação a 25 ºC parece estar 

relacionada à temperatura e ao fotoperíodo em que ocorreu o desenvolvimento da 

planta parental e a maturação do fruto. As sementes produzidas em condições 

semelhantes à primavera não necessitam de luz para que germinem, mas aquelas 

produzidas em condições semelhantes ao inverno, outono ou verão têm a 

germinação promovida pela luz (Suda & Pereira, 1997). 

b) Em temperaturas alternadas as sementes de E. heterophylla não 

necessitam de luz para que germinem (Bannon et al., 1978; Suda, 1991) e o regime 

de 25/35 ºC resulta em níveis muito próximos a 100 % de germinação (Bannon et 

al., 1978; Suda, 1991). Esses níveis podem ser atingidos também por sementes 

germinadas a 30 ºC ou a 35 ºC constante, independentemente da presença de luz 

(Suda, 1991; Brecke, 1995). 
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  As sementes de E. heterophylla podem germinar numa faixa de pH entre 2,5 

e 10,0 e, na presença de soluções com potencial de água variando entre 0 a –0,8 MPa 

(Brecke, 1995). 

É também capaz de emergir do solo de profundidades entre 0 e 15 cm, 

embora a profundidade ótima de semeadura esteja entre 2 e 5 cm (Bannon et al., 1978; 

Cerdeira & Voll, 1980; Machado Neto & Pitelli, 1980; Kigel et al., 1992; Brecke,1995). A 

viabilidade das sementes é mantida mesmo quando elas são enterradas durante vários 

meses no solo, em profundidades relativamente grandes como 20 ou 30 cm. Entretanto, as 

plântulas não conseguem emergir dessas profundidades (Bannon et al., 1978; Kigel et al., 

1992).   

A capacidade dessa espécie de germinar numa variedade de condições 

ambientais contribui certamente para sua ampla distribuição geográfica. Segundo Machado 

Neto & Pitelli (1980) e Brecke (1995), essa capacidade a torna resistente a adversidades 

climáticas e a tratos culturais como herbicidas aplicados no solo, que não atingem sementes 

enterradas profundamente.  

A germinação das sementes de E. heterophylla é inibida na presença 

contínua de ácido 2-cloroetilfosfônico (CEPA), que libera etileno em soluções cujo pH é 

superior a 3,5 (Suda et al., 1989). De um modo geral a incubação das sementes com 

inibidores de ação do etileno como nitrato de prata e perclorato de mercúrio desde o início 

da embebição não alteram ou promovem a germinação (Suda, 1991). A produção de etileno 

endógeno nas sementes ocorre somente após a emergência da radícula (Suda, 1991), 

reforçando o conceito de que esse hormônio é um inibidor de germinação dessa espécie. 

Por outro lado, o GA3 nas concentrações entre 10-4 e 10-6 M não interfere na 

germinação, nem na presença e nem na ausência de luz (Suda & Giorgini, resultados não 
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publicados). Esse regulador de crescimento pode promover a germinação de sementes 

fotoblásticas positivas no escuro, substituindo o efeito da luz (Bewley & Black, 1982), mas 

esse não é o caso de E. heterophylla. 

A composição do material de reserva da semente de E. heterophylla foi 

investigada por Suda & Giorgini (2000). Essas sementes possuem um endosperma 

abundante (Figura 4), onde lipídios e proteínas encontram-se armazenados. Esses materiais 

de reserva correspondem a 59 % e 27 % da massa seca do tecido, respectivamente. Entre as 

proteínas ocorrem as albuminas (49 %), globulinas insolúveis em solução salina (30 %), 

globulinas solúveis (21 %) e prolaminas (0,4 %). Os açúcares solúveis correspondem a 3,7 

% da massa seca da semente, sendo a sacarose o açúcar predominante; a rafinose não foi 

encontrada na semente. Com relação aos polissacarídeos da semente, foi verificado que o 

amido não ocorre no endosperma de E. heterophylla (Suda & Giorgini, 2000), mas a 

ocorrência de outros polissacarídeos não foi ainda investigada nessa semente. Com relação 

aos elementos minerais foram encontrados nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio 

que correspondem a 3,9 %, 2,5 %, 0,71 %, 1,0 % e 0,4% da massa seca da semente, 

respectivamente (Ascencio & Lazo, 1997). 

Nas sementes germinadas a 30 ºC, o esgotamento do material de reserva 

verifica-se 96 horas após o início da embebição da semente. Durante esse tempo os lipídios 

de reserva são degradados e provavelmente convertidos em sacarose. As frações protéicas 

têm diferentes padrões de degradação: as globulinas solúveis em solução salina são 

continuamente degradadas, as globulinas insolúveis degradadas entre 36 e 72 horas e as 

albuminas entre 60 e 84 horas após o início da embebição (Suda & Giorgini, 2000). 
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Figura 4. Seçcão longitudinal da semente de Euphorbia heterophylla L. O embrião (EMB) localiza-se na 
região central da semente. O endosperma (END) circunda o embrião. A seta indica a região micropilar. O 
corte histológico foi corado com Coomassie Blue G para evidenciar os corpos protéicos presentes nas células 
do endosperma. Figura extraída de Suda & Giorgini (2000).  
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II. Parede celular 

 

1. Estrutura e função da parede celular  

 A parede celular é composta de diversos polissacarídeos estruturalmente 

diferentes, proteínas, compostos fenólicos e outros materiais que estão arranjados de 

maneira complexa. Ela desempenha muitas e diferentes funções tais como: suporte 

estrutural e do formato celular; proteção contra agentes patogênicos e desidratação; 

armazenamento e liberação de moléculas sinalizadoras; armazenamento de 

carboidratos, íons metálicos e outros materiais (Brett & Waldron, 1996; Cosgrove, 

1999). 

 A célula vegetal deposita a sua parede celular em várias camadas. A primeira 

camada formada é a lamela média, depositada durante a divisão celular. A camada 

seguinte é denominada parede celular primária, que é continuamente depositada 

durante o crescimento em área da célula. Muitas células limitam-se a formar essas 

duas camadas. Entretanto, outras células especializadas (vasculares, epidérmicas e de 

fibras lenhosas da madeira) desenvolvem uma parede celular secundária composta 

principalmente de celulose e lignina (Gibeaut & Carpita, 1994; Brett & Waldron, 

1996). O endosperma e o cotilédone das sementes não desenvolvem parede 

secundária, mas podem depositar espessas massas de polissacarídeos no espaço 

periplasmático, no lado interno da parede primária (Gibeaut & Carpita, 1994).  

 De acordo com Brett & Waldron (1996) todas as camadas da parede celular 

possuem 2 fases: a fase constituída de microfibrilas de celulose e a fase da matriz. As 

microfibrilas de plantas superiores possuem cerca de 10 nm de espessura e 

comprimento incerto (não determinável devido às dificuldades de observação das 

extremidades ao microscópio eletrônico). A celulose, que constitui as microfibrilas, é 
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uma cadeia de glucanos constituída de no mínimo 15.000 resíduos de glucose, unidos 

por ligações glicosídicas do tipo β-1,4, sem ramificações (Figura 5A). Cerca de 30 a 

100 moléculas de celulose alinham-se paralelamente formado as microfibrilas. 

Segundo Rose & Bennett (1999), a íntima associação entre as microfibrilas resultam 

em fibrilas rígidas, insolúveis e cristalinas, embora a cristalinidade das microfibrilas 

nativas seja freqüentemente interrompida por deslocamentos e áreas contendo 

extremidades de cadeias. Essa região menos ordenada é denominada amorfa ou 

paracristalina. Existem muitos modelos descrevendo a estrutura da microfibrila, 

entretanto, nenhum deles pode ser considerado definitivo. 

 De acordo com Brett & Waldron (1996), a composição da matriz é 

heterogênea variando em diferentes partes da parede, em diferentes tipos celulares, em 

diferentes espécies e provavelmente em diferentes estádios do ciclo celular. Os 

componentes que podem ser encontrados são os polissacarídeos pécticos (pectina) tais 

como: ramnogalacturanos, arabinanos, arabinogalactano do tipo I e 

homogalacturonanos. As hemiceluloses que compõem a matriz podem ser: xilano 

(Figura 5B), glucomanano, galactomanano (Figura 6A), manano, glucuronomanano, 

xiloglucano (Figura 6B), calose (composto de cadeias de glucanos com ligações do 

tipo β-1,3), arabinogalactano do tipo II e glucanos de cadeia mista com ligações do 

tipo β-1,3 e β-1,4. Além dessas substâncias a matriz contém proteínas (estruturais e 

enzimas) e compostos fenólicos tais como lignina, ácido ferúlico, ácido cumárico, etc. 

  Entre as proteínas estruturais, destaca-se a extensina, que é uma glicoproteína 

rica em hidroxiprolina, que é inserida durante a formação da parede primária. Outras 

proteínas ricas em prolina, treonina ou glicina podem ser produzidas durante a 

diferenciação celular em determinadas células (Gibeaut & Carpita, 1994).  
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Gibeaut & Carpita (1994) propuseram a classificação da parede primária de 

plantas em 2 tipos: tipo I e o tipo II. A parede do tipo I seria típica da maioria das 

monocotiledôneas e dicotiledôneas e seria composta de uma rede de microfibrilas 

ligadas a xiloglucanos. A parede do tipo II seria típica de Poales (gramíneas) sendo 

também baseada em microfibrilas de celulose, porém teriam principalmente 

glucuronoarabinoxilanos interpondo-se entre as microfibrilas. 

Segundo Cosgrove (2000a), têm sido propostos três modelos para a estrutura 

da parede primária no que se refere à interação celulose-hemicelulose. O primeiro 

modelo (Figura 7) considera que hemiceluloses, como o xiloglucano, recobrem a 

superfície da celulose conectando diretamente várias microfibrilas entre si. As 

pectinas formariam uma matriz, onde os xiloglucanos e a celulose estariam 

mergulhados. O segundo modelo (Figura 8) considera que hemiceluloses revestem a 

celulose, mas não unem as microfibrilas. Segundo esse modelo, existiriam duas 

camadas de hemiceluloses: uma interna, formada por hemicelulose como o 

xiloglucano que se liga fortemente à celulose e uma externa, que recobre a interna. O 

conjunto formado pela microfibrila e pelas camadas de hemiceluloses estaria 

mergulhado na matriz de pectina. Nesse modelo, as microfibrilas seriam mantidas 

juntas somente por forças coesivas entre sucessivas camadas de hemiceluloses 

lateralmente associadas. O terceiro modelo chamado estratificado (Figura 9) considera 

que as microfibrilas de celulose estariam conectadas por xiloglucanos formando 

lamelas. As lamelas não teriam conexão direta entre si, e o espaço entre as lamelas 

seria preenchido por uma camada de pectina. As implicações desses modelos no 

processo de extensão da parede primária e alongamento celular foram discutidas por 

Cosgrove (1999, 2000a). 
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Figura 5. A. Estrutura química da celulose (esquema extraído de Béguin & Aubert, 1994). B. Estrutura 
química dos xilanos (esquema extraído de Kulkarni et al., 1999).  
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Figura 6. Estrutura química dos galactomananos e xiloglucanos de reserva de parede celular de 
sementes. A. Galactomananos, que são assim denominados quando a ramificação por resíduos de 
galactose for superior a 20 %, do contrário são denominados mananos puros. B. Xiloglucanos, que 
podem apresentar variações no grau de galactosilação, mas a proporção glucose/xilose é fixa no 
polímero. Esquemas extraídos de Buckeridge et al. (2000b) 
 

 
Figura 7. Modelo no 1 de parede celular primária (de tecido em crescimento). Neste modelo as 
microfibrilas de celulose ficam unidas através dos xiloglucanos (na parede celular do tipo I) ou 
glucanos de cadeia mista e glucuronoarabinoxilanos (na parede to tipo II),  que podem se ligar à 
superfície da microfibrila de modo não covalente e também ficar mergulhados no interior da 
microfibrila. As pectinas (não desenhadas) formam uma matriz onde as microfibrilas e as hemiceluloses 
estão mergulhadas. A linha pontilhada indica o plano da face vista em A. As abreviações l.m. e m.p. 
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significam lamela média e membrana plasmática, respectivamente. Esquema baseado em Cosgrove 
(1999, 2000a). 
 

 

 

Figura 8. Modelo no 2 de parede celular primária, proposto por Talbot e Ray. Este modelo difere do 
modelo no 1 devido à ausência de polímeros que ligam diretamente as microfibrilas entre si. As 
abreviações l.m. e m.p. significam lamela média e membrana plasmática, respectivamente. Esquema 
baseado em Cosgrove (1999, 2000a). 
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Figura 9. Modelo no 3 (modelo estratificado de parede ), proposto por Ha e colaboradores. A pectina 
está em grande parte restrita ao espaço entre distintas camadas ou lamelas de microfibrilas, que estão 
conectadas lateralmente por xiloglucanos. As abreviações l.m. e m.p. significam lamela média e 
membrana plasmática, respectivamente. Esquema baseado em Cosgrove (2000a).
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2. Modificação da parede celular 

  A parede celular primária possui características notáveis, pois combina 

propriedades aparentemente conflitantes: resistência à tensão, elasticidade e 

estabilidade, mas também plasticidade estrutural para responder às condições do 

ambiente e às demandas de desenvolvimento da célula vegetal (Rose & Bennet, 1999). 

A parede celular é um compartimento extremamente dinâmico capaz de 

modificar-se em diferentes estádios do desenvolvimento da planta para permitir a 

ocorrência de vários fenômenos fisiológicos tais como: germinação de sementes, 

crescimento por expansão celular, amadurecimento dos frutos e abscisão de folhas e 

flores (Brett & Waldron, 1996; Campbell & Braam, 1999). 

A base molecular das modificações na parede celular é em grande parte 

desconhecida, no entanto, é provável que envolva proteínas que são capazes de alterar 

as características da parede (Campbell & Braam, 1999). Entre as proteínas destacam-se 

as enzimas, cuja especificidade ao substrato indica que elas podem modificar os 

componentes estruturais da parede, embora a sua mera existência não constitua uma 

prova definitiva de sua atividade in vivo (Fry, 1995). Uma outra proteína que tem sido 

investigada mais recentemente é a expansina. Segundo Cosgrove (1999, 2000a,b,c), 

essa proteína, isolada pela primeira vez em 1992, está relacionada ao processo de 

alongamento celular, que ocorre através da distensão da parede celular devido ao 

deslizamento ou rearranjo dos polímeros da matriz que cobrem as microfibrilas e as 

mantém unidas. A expansina não apresenta atividade hidrolítica, proteolítica ou 

transglicosilásica detectável e tem sido proposto que ela enfraquece a parede 

interpondo-se entre a celulose e o xiloglucano rompendo interações não covalentes 

(Cosgrove, 1999, 2000a,b,c).  
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De acordo com Fry (1995) as principais enzimas de parede celular catalisam 

reações de hidrólise e/ou transglicosilação. Entre as hidrolases estão as exo-O-glicosil-

hidrolases e as endo-O-glicosil-hidrolases. 

As exo-O-glicosil-hidrolases (β-D-galactosidase, β-D-glucosidase, α-D-

xilosidase, etc.) atuam sobre poli- ou oligossacarídeos progressivamente da extremidade 

não redutora, liberando monossacarídeos ou dissacarídeos e, em geral, não hidrolisam a 

ligação glicosídica do resíduo de açúcar substituído por certos grupamentos como O-

acetil, O-feruloil-ésteres ou O-metil-éteres, freqüentemente ligados a polissacarídeos de 

parede; entretanto, a maioria hidrolisa compostos que possuem o resíduo apropriado de 

açúcar sem substituições como extremidade não redutora (Fry, 1995). A atividade de 

muitas exo-O-glicosil-hidrolases pode ser quantificada utilizando-se substratos 

cromogênicos como 4-nitrofenil- ou 4-metilumbeliferil-β-D-glucopiranosídeo, que 

quando hidrolisados produzem 4-nitrofenol (de cor amarela) ou 4-metilumbeliferona 

(fluorescente), respectivamente (Fry, 1995). As exo-enzimas, que são totalmente 

específicas para extremidades de cadeias polissacarídicas, apresentam freqüentemente o 

sítio catalítico no interior de "bolsos", cuja  forma e a profundidade refletem o número 

de sítios de ligação ao substrato e o comprimento do grupo liberado (Henrissat & 

Davies, 1997).     

As endo-O-glicosil-hidrolases ou endoglicanases (endoglucanases, 

endoxiloglucanases, endomananases, etc) clivam a cadeia de poliglicanos em qualquer 

posição, exceto naquela muito próxima à extremidade terminal (Fry, 1995). As 

endoglucanases microbianas, que degradam celulose, apresentam longas fendas na sua 

estrutura tridimensional onde cadeias simples de glucanos podem se acomodar e são 

posicionados precisamente para o ataque catalítico de resíduos altamente conservados
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(Cosgrove, 1999).  Não foi ainda determinada a estrutura de endoglucanases de plantas 

que degradam somente β-glucanos com ligações do tipo β-1,4, mas longas fendas e 

resíduos de aminoácidos conservados foram verificados numa família de 

endoglucanases que hidrolisam glucanos com ligações do tipo β-1,3 ou glucanos de 

cadeia mista com ligações  β-1,3 e β-1,4 (Cosgrove, 1999). As endoglucanases foram 

durante muito tempo consideradas celulases, mas tem sido verificado que são também 

capazes de hidrolisar, em graus variáveis, diversos substratos tais como xilano, 

xiloglucano, β-glucanos e vários outros substratos artificiais (Maclachlan & Carrington, 

1991; Henrissat & Davies, 1997).  

Segundo Fry (1995) a O-transglicosilação é uma reação na qual uma molécula, 

contendo resíduo de açúcar, é clivada e o resíduo é transferido de seu grupamento 

aglicona para uma molécula que contém um grupamento álcool. A molécula clivada é 

denominada substrato doador e a que contém o álcool é o substrato receptor. Se a 

ligação rompida no substrato doador estiver numa extremidade não redutora, a reação é 

denominada exo-transglicosilação; de outro modo é chamada endo-transglicosilação. 

Muitas O-glicosil-hidrolases catalisam ambas as reações: de hidrólise e de 

transglicosilação. As glicosil-hidrolases e as transglicosilases são classificadas 

separadamente e somente aquelas que apresentam elevada razão 

transglicosilação:hidrólise são classificadas como transglicosilases.  

 

3. Enzimas da parede celular de sementes 

3.1. Enzimas envolvidas nos eventos pré-germinativos 

 3.1.1. Endo-β-mananase 

Segundo Bewley (1997), na maioria das sementes a emergência da radícula 

caracteriza o término da germinação e marca o início do desenvolvimento da plântula. 
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Em algumas espécies a testa da semente ou o endosperma constitui a principal barreira 

para extensão e conseqüente emergência da radícula. No caso da germinação limitada 

pelo endosperma, a penetração da radícula nesse tecido é precedida pelo amolecimento 

do endosperma na região micropilar da semente, por onde ocorre a emergência da 

radícula. 

 Esse amolecimento é considerado uma conseqüência das atividades das enzimas 

que hidrolisam a parede celular, sendo um processo muito investigado nas sementes de 

tomate, onde o amolecimento correlaciona-se com o aumento da atividade de endo-β-

1,4-mananase (Groot et al., 1988; Nonogaki et al., 1992). A atividade da endo-β-

mananase surge inicialmente na região micropilar do endosperma antes da emergência 

da radícula, mas também aumenta no endosperma lateral, após a emergência 

(Nomaguchi et al., 1995; Nonogaki & Morohashi, 1996). As isozimas pós-germinativas 

são associadas à degradação de mananos de reserva localizados no endosperma lateral 

durante o desenvolvimento da plântula, sendo que somente uma isozima presente 

exclusivamente na região micropilar é associada ao amolecimento do tecido antes da 

emergência da radícula (Nonogaki & Morohashi, 1996). Foram obtidas evidências 

indicando que essa isozima é codificada por genes diferentes das isozimas presentes na 

pós-emergência (Nonogaki et al., 2000). Entretanto, outros estudos indicaram que 

somente a presença da endo-β-mananase não é suficiente para provocar a emergência da 

radícula (Toorop et al., 1996; Dahal et al., 1997; Still & Bradford, 1997). Toorop et al. 

(2000) obtiveram evidências de que a atividade da endo-β-mananase é necessária num 

momento inicial da germinação, mas requer a presença de outros fatores inibidos pelo 

ácido abscísico (ABA), que finalmente conduzem à protrusão da radícula. As atividades 

de α-galactosidase e da β-manosidase também foram detectadas na pré-emergência, 

mas aparentemente são dependentes da atividade da endo-β-1,4-mananase que libera os 
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oligomananos que são substratos para essas enzimas (Groot et al., 1988). Uma exo-

poligalacturonase dependente de cálcio foi detectada no extrato de sementes de tomate, 

cuja atividade aumenta durante a embebição e a germinação da semente, bem como 

durante o acúmulo do seu RNA mensageiro (Sitrit et al., 1999). Esses autores 

verificaram também que a expressão do gene que codifica esse RNA mensageiro 

predomina na região micropilar da semente e propuseram que essa exo-

poligalacturonase está também envolvida no amolecimento do endosperma. No entanto, 

Chen & Bradford (2000) identificaram na região micropilar da semente de tomate um 

RNA mensageiro que codifica uma expansina. Esses autores sugeriram que a expansina, 

juntamente com as hidrolases de parede podem levar ao amolecimento da região 

micropilar da semente.  

Em sementes de Datura ferox, as atividades da endo-β-mananase e da β-

manosidase aumentam na região micropilar do endosperma após irradiação com luz 

vermelha muitas horas antes da protrusão da radícula (Sánchez & de Miguel, 1997). Um 

pulso de luz vermelha promove a germinação dessa espécie e aumenta a atividade da 

endo-β-mananase e da β-manosidase da região micropilar, mas a germinação pode ser 

inibida por um subseqüente pulso de luz vermelho-extremo. Quando o pulso de luz 

vermelha é seguido de diversas horas de escuro, um pulso de luz vermelho-extremo já 

não é efetivo para inibir a germinação e muitas horas de exposição à luz vermelho-

extremo são necessárias para inibir a germinação e a atividade de endo-β-mananase, 

mas a longa exposição à luz vermelho-extremo não inibe a β-manosidase (de Miguel et 

al., 2000). 

A atividade da celulase foi também promovida pela luz vermelha antes da 

protrusão da radícula (Sánchez et al., 1986), entretanto, o teor de celulose na semente 

não é alterado significativamente em condições indutoras da germinação, 
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diferentemente dos mananos, indicando que provavelmente a participação da celulase 

no amolecimento do endosperma é de importância secundária nessa semente (Sánchez 

et al., 1990). 

Em aquênios de Lactuca sativa (alface), o aumento da atividade da endo-β-

mananase tem sido considerado um fenômeno que ocorre na pós-emergência (Halmer et 

al., 1976; Nonogaki & Morohashi, 1999). Entretanto, em alfaces de genótipos 

termotolerantes (germinam em altas temperaturas) a atividade da endo-β-mananase 

aumenta antes da emergência da radícula na região micropilar (Nascimento et al., 

2000). É provável que nesses genótipos ocorra o envolvimento dessa enzima para 

facilitar a emergência da radícula. 

  

3.1.2. β-1,3 glucanase. 

A β-1,3 glucanase é considerada uma enzima envolvida na facilitação da 

emergência da radícula na semente de Nicotiana tabacum (tabaco). Leubner-Metzger et 

al. (1995) verificaram que a indução dessa enzima ocorre exclusivamente na região 

micropilar da semente antes da ruptura do endosperma. Essa conclusão foi baseada nas 

correlações temporal e de localização verificadas entre atividade enzimática, 

acumulação de RNA mensageiro para a enzima, acumulação da proteína que foi 

supostamente a enzima (proteínas que reagem imunologicamente com anticorpos contra 

todas as β-1,3 glucanases de tabaco conhecidas), e expressão do gene promotor da 

enzima, ligada ao gene repórter GUS. As sementes de plantas de tabaco submetidas à 

transformação sense (inserção de cópias adicionais do gene para β-1,3 glucanase) 

apresentaram elevada atividade dessa enzima e também a promoção do rompimento do 

endosperma (Leubner-Metzger & Meins Jr., 2000). A presença de calose ou de outro 
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possível substrato da enzima não foi ainda investigada nessa semente (Leubner-Metzger 

& Meins Jr., 2000).     

 

3.2. Enzimas envolvidas nos eventos pós-germinativos (mobilização de 

reservas) 

 3.2.1. Xiloglucanases  

 Os xiloglucanos são encontrados nas sementes de plantas pertencentes a 

diferentes famílias, tendo sido a sua distribuição botânica revisada por Kooiman (1960). 

Registros posteriores de sua ocorrência em sementes encontram-se na Tabela 1. É 

interessante observar nessa tabela que os xiloglucanos tem sido isolados de sementes 

que possuem cotilédones abundantes, mas não de sementes com endosperma abundante, 

tendo sido encontrada somente uma referência desse caso (Annona muricata, Kooiman, 

1967).    

  Os xiloglucanos de sementes são constituídos de uma cadeia principal 

linear de glucano (β-D-(1→4)-glucano) como a celulose, mas possui resíduos de xilose 

(D-xilopiranosídeo) ou de galactose unida a xilose (β-D-galactopiranosídeo-(1→2)-D-

xilopiranosídeo) ambos ligados à cadeia principal através de ligações α-(1→6) (Brinson 

& Dey, 1985). Os xiloglucanos de sementes são semelhantes aos xiloglucanos da parede 

primária de órgãos vegetativos, mas diferem deles por não apresentam resíduos de L-

fucose ligados às cadeias laterais de galactose (Hayashi, 1989). 

As enzimas envolvidas na mobilização de xiloglucanos de sementes têm 

sido investigadas nos cotilédones de Tropaelum majus (nastúrcio) (Edwards et al., 

1985, 1986; Hensel et al., 1991; Farkas et al., 1991, 1992; Fanutti et al., 1991, 1996; 

Crombie et al., 1998), Copaifera langsdorffii (copaíba) (Buckeridge et al., 1992; 

Alcântara et al., 1999) e Hymenaea courbaril (jatobá) (Tiné et al., 2000). Tem sido 
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Tabela 1. Ocorrência de xiloglucanos em sementes. 

 
 

Família/subfamília 
 

 
Espécie 

 
Localização na 

semente 
 

 
Referência 

bibliográfica 

 
Leguminosae/ 
Cesalpinioideae 
 

 
Tamarindus indica 

 
Copaifera langsdorfii 

 
 
 

Hymenaea courbaril 
 
 

Detarium 
senegalense 

 
 

 
cotilédones 

 
cotilédones 

 
 
 

cotilédones 
 
 

cotilédones 
 
 

 
Kooiman (1961) 
 
Buckeridge & Dietrich 
(1990), Buckeridge et 
al. (1992) 
 
Lima et al. (1993), 
Buckerige et al.(1997) 
 
Wang et al. (1996), 
Wang et al. (1997) 
 

 
Leguminosae/ 
Faboideae 
 

 
Vigna radiata 

 
 

Phaseolus angularis, 
Phaseolus calcaratus 

e Dolichos lablab 
 

 
cotilédones 

 
 

cotilédones 

 
Gooneratne et al. 
(1994) 
 
 
Chau et al. (1998) 

 
Annonaceae 
 

 
Annona muricata 

 
endosperma 

 
Kooiman (1967) 

 
Balsaminaceae 

 
Impatiens balsamina 

 
cotilédones 

 
Courtois & Le Dizet 
(1974) apud Edwards 
et al. (1985) 
 

 
Brassicaceae 

 
Brassica campestris 

 
 
 
 

Sinapis alba 
 

 
cotilédones 

 
 
 
 

cotilédones 

 
Siddiqui & Wood 
(1971), 
Siddiqui & Wood 
(1977) 
 
Gould et al. (1971) 

 
Primulaceae 

 
Cyclamen europaeum 

 
semente total* 

 
Braccini et al. (1995) 
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Tabela 1 – continuação.  
 

 
Família/subfamília 

 

 
Espécie 

 
Localização na 

semente 
 

 
Referência 

bibliográfica 

 
Tropeolaceae 

 
Tropaeolum majus 

 
cotilédones 

 
Edwards et al. (1985) 
 

* Localização não especificada pelos autores, os xiloglucanos foram obtidos da 
homogeneização da semente total.  
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verificado em todos os casos o envolvimento de quatro enzimas: β-galactosidase, β-

glucosidase, endo-β-(1→4)-glucanase (ou xiloglucano-endo-transglicosilase) e α-

xilosidase (Buckeridge et al., 2000a,b). 

Foi verificado em nastúrcio que a endo-β-(1→4)-glucanase degrada 

especificamente xiloglucano (Edwards et al., 1986). A sua atividade hidrolítica aumenta 

na presença de xilo-oligossacarídeos devido à sua capacidade de realizar a 

transglicosilação (Farkas et al., 1992). Essa enzima é uma xiloglucano-endo-

transglicosilase (XET ou NXET, denominação específica para a enzima de nastúrcio) e 

catalisa a clivagem intramolecular de xiloglucano transferindo a extremidade redutora 

gerada ao xilo-oligossacarídeo receptor. A transglicosilação predomina sobre a hidrólise 

a menos que a concentração do receptor seja muito baixa (Fanutti et al., 1993). Na 

semente de nastúrcio, a NXET e a β-galactosidase possuem atividade sobre o polímero 

de xiloglucano, mas isso não ocorre com a α-xilosidase e a β-glucosidase. Portanto, 

quando a NXET entra em contato com o xiloglucano de elevada massa molecular 

predomina a hidrólise, produzindo oligossacarídeos que serão prontamente desmontados 

a monossacarídeos pela α-xilosidase e a β-glucosidase (Crombie et al., 1998). 

Em nossa revisão não encontramos registros de xiloglucanases de 

endospermas.  

 

3.2.2. Xilanases 

  Segundo Slade et al. (1989), durante a germinação dos grãos de cereais o 

amido e proteínas de reserva contidos no endosperma são despolimerizados, sendo os 

produtos da degradação translocados para o embrião. A α-amilase e as peptidases 

responsáveis pela mobilização no endosperma são secretadas em grande parte pela 

camada de aleurona e pelas células do escutelo que cercam o endosperma. Portanto, 
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essas enzimas encontram-se afastadas inicialmente de seus substratos. Como o tamanho 

dos poros da parede celular vegetal é pequeno demais para permitir a livre difusão das 

moléculas enzimáticas, a degradação da parede do endosperma pode representar um 

evento inicial importante durante a germinação, pois poderá facilitar o acesso das 

enzimas aos seus substratos (Banik et al., 1997).  Aproximadamente 70% da massa da 

parede do endosperma de Hordeum vulgare (cevada) são compostas de β-glucanos de 

cadeia mista (com ligações do tipo 1→3, 1→4), 20% são arabinoxilanos (também 

conhecidos como pentosanos) e estão também presentes pequenas quantidades de 

celulose, proteínas e polissacarídeos contendo manose (Fincher, 1989). 

  A completa hidrólise do arabinoxilano do endosperma de cevada requer 

provavelmente a ação combinada de diversas enzimas tais como: endo- e exo-xilanases, 

β-xilosidases e α-arabinofuranosidases (Taiz & Honigman, 1976). Já foram purificadas 

três (1→4)-β-xilano-endohidrolases, tendo sido verificado que as enzimas são proteínas 

monoméricas, cuja massa molecular é de 41 kD e pI 5,2 (Slade et al., 1989). Outras 

isozimas foram identificadas por Banik et al. (1996) através do isolamento e 

caracterização do cDNA obtido a partir da sequência de (1→4)-β-xilano-endohidrolases 

purificada por Slade et al.(1989). 

  Os xilanos têm sido encontrados nas sementes de outros grupos vegetais 

além dos cereais (Poales). As sementes de agrião (Kennedy & White, 1988 apud 

Ferreira-Filho, 1994) e Vitis vinifera (uva) (Igartuburu et al., 1998a) contêm 

arabinoxilanos. A semente de Arachis hypogea (amendoim) contém um xilano 

altamente ramificado (Wankhede et al., 1979), a de Brassica campestris um xilano 

acídico (Siddiqui & Wood, 1977) e a de Rosa aff rubiginosa (rosa mosqueta) 

glucuronoxilanos (Dourado et al., 2000). A semente de uva contém também um xilano 

acídico ramificado (Igartuburu et al., 1998b). A atividade das xilanases algumas vezes 
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referidas como pentosanases, foi investigada durante a germinação de sementes de 

Arachis hypogea (Wankhede et al., 1977). Uma endoxilanase foi parcialmente 

purificada e duas β-xilosidases foram purificadas de sementes de Cucumis sativus 

(pepino) em desenvolvimento (Mujer et al., 1991; Mujer & Miller, 1991). Em nossa 

revisão bibliográfica foi verificado que investigações sobre a atividade das xilanases 

durante a germinação têm sido realizadas nas plantas da ordem Poales e, somente em A. 

hypogea entre as dicotiledôneas. 

   

3.2.3. Endoglucanases (celulases) 

  Segundo Maclachalan & Carrington (1991), a atividade da celulase tem 

sido mais comumente identificada através da redução da viscosidade de soluções 

contendo a enzima e a carboximetilcelulose (CMC). Essa redução da viscosidade resulta 

da ação de endo-β-(1→4)-glucanase (EC 3.2.1.4). É provável que a completa hidrólise 

da celulose requer a atividade conjunta da exo-β-(1→4)-glucanase e da 

celobiohidrolase, como tem sido verificado em complexos celulolíticos de 

microorganismos. Entretanto, as duas últimas enzimas têm sido raramente investigadas 

em plantas.  

A celulase de sementes foi investigada, porém não foi encontrada nas 

sementes de Capsicum annuum (pimenta) (Watkins et al., 1985) e de tomates gib-1 

(mutantes deficientes em giberelina) (Groot et al., 1988).  

A atividade celulásica foi detectada em aquênios de Lactuca sativa 

(alface) (Pavlista & Valdovinos, 1975), porém a sua importância na degradação da 

parede celular do endosperma dessa espécie foi questionada por Halmer et al. (1975).  
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Em tomates resistentes ao frio a atividade celulásica aumenta após a 

germinação, devendo estar relacionada ao metabolismo pós-germinativo (Leviatov et 

al., 1995). 

A celulase foi também investigada em sementes de Coffea arabica (café), 

tendo sido verificado que o aumento da atividade dessa enzima ocorre no período de 

pós-emergência (Takaki & Dietrich, 1980). Foi verificado que atividade da enzima 

aumenta e é detectada mais precocemente nas sementes incubadas com o ácido 

giberélico (GA3), que inibe a germinação (Takaki & Dietrich, 1980; Giorgini, 1992). 

Duas isozimas de celulase do endosperma de sementes incubadas na presença de GA3 

foram purificadas, tendo sido verificado que uma delas possui massa molecular 45 kD e 

pI 4,5  e a outra 31 kD e pI 8,5 (Giorgini, 1992). 

Foram também purificadas e caracterizadas duas celulases (de pIs 4,5 e 

4,8) do cotilédone da semente de Phaseolus vulgaris (feijão) durante a germinação 

(Lew & Lewis, 1974). Entretanto, a sua importância fisiológica não foi investigada.   

 

3.2.4. Mananases 

Os mananos são formados por uma cadeia linear de resíduos β-D-

manopiranosil unidos por ligações do tipo β-(1→4), tendo geralmente uma pequena 

proporção de ramificações laterais α-D-galactopiranosil ligadas à cadeia principal por 

ligações do tipo α-(1→6) (Bewley & Reid, 1985; Buckeridge et al., 2000a,b,c). Os 

mananos puros de sementes têm sido definidos como aqueles contendo menos de 10 % 

de ramificações na cadeia principal, enquanto que galactomananos contêm 20 % ou 

mais de ramificações (Fig. 6B) (Bewley & Reid, 1985; Buckeridge et al., 2000a,c). Os 

mananos puros de sementes têm sido investigados nas famílias Palmae, Umbelliferae e 

Rubiaceae (Bewley & Reid, 1985) e mais recentemente foram também encontrados em 
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Schizolobium amazonicum (pinho cuiabano), que pertence à família Leguminosae 

(Petkowics et al., 2001).   

Segundo revisão realizada por Buckeridge et al. (2000a,b) a atividade da 

endo-β-mananase está presente nas sementes que armazenam mananos, tais como 

pimenta, aipo, tomate, alface e café. No entanto, a endo-β-mananase pode ocorrer 

mesmo nas sementes que se supõe não ter grande quantidade de mananos (Dirk et al., 

1995).  

O galactomanano constitui o principal carboidrato de reserva do 

endosperma de sementes de várias famílias tais como Anonaceae, Convolvulaceae, 

Leguminosae, Palmae e Rubiaceae. A hidrólise de galactomanano requer a presença de 

no mínimo 3 enzimas: α-galactosidase (EC 3.2.1.22) para remoção de cadeias laterais 

de (1→6)-α-D-galactose, a endo-β-mananase (EC 3.2.1.78) para hidrólise de (1→4)-β-

D-manano em oligossacarídeos e a β-manosidase, para completa hidrólise dos β-D-

manano-oligossacarídeos a D-manose. Existem diversos estudos sobre mobilização de 

galactomananos durante a germinação, tais como nas leguminosas Trigonella foecum-

graecum, Medicago sativa, Cyamopsis tetragonolobus, Ceratonia siliqua e Glycine max 

(soja), e também em Cocos nucifera (Reid, 1971; McCleary & Matheson, 1975; Mujer 

et al., 1984; Samonte et al., 1989). Em todas as espécies de leguminosas estudadas, a 

mobilização dos galactomananos inicia-se após a germinação (Buckeridge et al., 

2000a,b). 

Os glucomananos são os menos investigados entre os mananos de 

sementes, mas já foram extraídos das sementes de espécies pertencentes às famílias 

Liliaceae e Iridaceae (Jakimow-Barras, 1973; Bewley & Reid, 1985; Buckeridge et al., 

2000a,c) e também do amendoim (Leguminosae) (Wankhede et al., 1979). Os 

glucomananos são contituídos de resíduos β-glucopiranosil e β-manopiranosil presentes 
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em proporções aproximadamente iguais unidos por ligações do tipo β-(1→4); podendo 

ocorrer alguma ramificação (3 – 6 %) com resíduo D-galactopiranosil unido por ligação 

(1→6), provavelmente do tipo α (Jakimow-Barras, 1973, Bewley & Reid, 1985; 

Buckeridge et al., 2000a,c).  As enzimas envolvidas na mobilização de glucomananos 

podem ser endo-β-mananase, endo-β-glucanase e α-galactosidase (Buckeridge et al., 

2000a,b). 
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III. Parede celular e glicosil-hidrolases de Euphorbiaceae 
 

A composição de carboidratos da raiz tuberosa de Manihot esculenta 

(mandioca) foi investigada por Ketiku & Oyenuga (1972). Esses autores verificaram 

que as frações de celulose e hemicelulose correspondem juntos a menos de 7 % do 

carboidrato total e que somente xilose e glucose constituem a fração hemicelulósica 

extraída. 

 A composição química da semente de M. esculenta foi investigada por 

Nartey et al. (1974) e a de Hevea brasiliensis (seringueira) por Achinewhu (1986), mas 

esses estudos não abrangeram a composição de polissacarídeos de parede celular. 

 A composição química da parede celular da raiz de Ricinus communis 

(mamona) foi investigada por Zeier et al. (1999), tendo sido verificado que a presença 

de suberina predomina sobre a de lignina nas células da endoderme, mas o inverso 

ocorre nos vasos do xilema. Foi também verificado que os carboidratos constituem 

aproximadamente 19% da massa seca parede celular da endoderme, sendo que os 

monossacarídeos liberados após hidrólise ácida foram glucose (40,4%), arabinose 

(31,1%), xilose (9,8%), galactose (7,8%), manose (6,7%) e ramnose (4,1%). As 

proteínas estruturais da parede celular da endoderme constituem aproximadamente 20% 

da massa seca da parede, sendo constituídas predominantemente por glicina, leucina e 

ácido glutâmico ou glutamina, todos esses na proporção de aproximadamente 10%. 

Nas sementes de R. communis a parede das células parenquimáticas dos 

elaiossomas (carúncula) são espessadas com pectina (Lisci et al., 1996). Não foram 

encontradas informações sobre a composição da parede celular de outras partes da 

semente dessa espécie.  
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A calose (glucano com ligações do tipo β-1,3) forma uma espessa parede 

que cerca o micrósporo durante o desenvolvimento do grão de pólen de Euphorbia 

dulcis (Murgia et al., 1986). 

A composição química das sementes de Jatropha curcas foi investigada 

por Winkler et al. (1997), tendo sido verificado que hemiceluloses e celulose 

correspondem a 0,18% e 2,91% da semente sem casca, respectivamente. Entretanto, 

nem a natureza das hemiceluloses e nem a sua composição de monossacarídeos foram 

investigadas por esses autores. 

Algumas glicosil-hidrolases que podem atuar no metabolismo da parede 

celular têm sido investigadas na família Euphorbiaceae. A celulase é uma dessas 

enzimas e foi encontrada no látex de H. brasiliensis, tendo sido associada ao processo 

de diferenciação celular dos laticíferos e relacionada à produção de látex (Sheldrake & 

Moir, 1970). A atividade da celulase também aumenta em plantas de Manihot utilissima 

(mandioca) parasitada por Cuscuta reflexa (Nagar et al., 1984).  

No látex de 11 espécies do gênero Euphorbia foram detectadas as 

atividades de α- e β-galactosidases, mas as atividades de β-glucosidases não foram 

detectadas em várias espécies do mesmo gênero (Lynn & Clevette-Radford, 1987). Foi 

sugerido que o látex pode ser um meio de transporte dessas e outras enzimas, bem como 

um sítio de atividade metabólica, o que justificaria a presença das enzimas nesse 

material (Lynn & Clevette-Radford, 1987). No látex de E. heterophylla, E. marginata e 

de E. tirucalli foram detectadas atividades de α-amilases, mas não foram detectadas 

celulases, glucoamilases ou pectinases (Biesboer & Mahlberg, 1981). 

Uma β-glucosidase das folhas de Manihot esculenta foi purificada e 

caracterizada, mas a atividade dessa enzima não está diretamente relacionada ao 

metabolismo da parede celular, embora ela tenha sido localizada na parede celular do 
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tecido foliar (Mkpong et al., 1990). A β-glucosidase de M. esculenta é a linamarase que 

hidrolisa linamarina, um glicosídeo cianogênico, liberando glucose e 

cianohidroxinitrila. A cianogênese pode ocorrer pela ação da hidroxinitrilaliase que 

produz HCN e acetona e relaciona-se com a defesa da planta contra herbivoria (Mkpong 

et al., 1990; Keresztessy et al., 1994). A linamarase de M. esculenta apresenta baixa 

especificidade pelo substrato podendo hidrolisar também p-nitrofenil-glucopiranosídeo, 

p-nitrofenil-galactopiranosídeo, p-nitrofenil -xilopiranosídeo e p-nitrofenil-

arabinopiranosídeo, entre outros substratos (Mkpong et al., 1990; Keresztessy et al., 

1994).  

Segundo Harley & Beevers (1985) a atividade da β-galactosidase ocorre 

na semente quiescente de R. communis e aumenta durante a germinação e o 

desenvolvimento inicial da plântula. Uma β-galactosidase foi parcialmente purificada de 

vacúolos derivados de corpos protéicos presentes no endosperma da semente 

germinante. A massa molecular dessa β-galactosidase foi estimada através da filtração 

em gel e da sedimentação em gradiente de sacarose, tendo sido obtidos os valores de 

72.000 e 90.000, respectivamente. A enzima apresenta atividade máxima entre os pHs 

3,3 a 4,3. Ela pode ser inibida competitivamente por galactose, arabinose e lactose. O 

íon Hg2+ inibe completamente a atividade dessa β-galactosidase. O substrato natural 

dessa enzima no vacúolo do endosperma da semente não foi especulado pelos autores. 

A atividade da β-glucosidase também está presente no vacúolo do 

endosperma de R. communis  (Nishimura & Beevers, 1978), entretanto o seu substrato 

natural não foi investigado pelos autores.  
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OBJETIVOS 

 

A composição de polissacarídeos e a atividade das hidrolases da parede 

celular nas sementes de plantas da família Euphorbiaceae são praticamente 

desconhecidas. O presente trabalho teve como objetivo investigar as enzimas envolvidas 

na hidrólise dos polissacarídeos da parede celular no endosperma da semente de E. 

heterophylla. Uma investigação preliminar sobre a composição de monossacarídeos que 

constituem os polissacarídeos solúveis em água, da parede celular do endosperma e do 

tegumento da semente foi também realizada. 

As atividades de xilanases e xiloglucanases não têm sido investigadas no 

endosperma de sementes de plantas dicotiledôneas durante a germinação. As atividades 

dessas enzimas e daquelas relacionadas à degradação de mananos e de celulose foram 

também investigadas nos períodos de pré- e pós-emergência das sementes.  

Um outro objetivo foi a purificação das endoglucanases visando a melhor 

compreensão da sua importância e função na semente de E. heterophylla.



 43

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

1. Material biológico 

 As sementes de E. heterophylla utilizadas no presente trabalho foram colhidas 

de plantas encontradas em terrenos baldios localizados nas proximidades do campus da 

Universidade de São Paulo, no município de Ribeirão Preto, S.P. 

 Os frutos foram coletados no período da manhã, antes de ocorrer a deiscência, e 

colocados no interior de envelopes de papel. Os envelopes foram mantidos a 30 ºC 

numa estufa (Olidef CZ) até ocorrer a deiscência e as sementes serem liberadas. 

 As sementes foram armazenadas a 5 ºC em recipientes de vidro fechados.  

 

2. Método geral de germinação 

 As sementes de E. heterophylla foram colocadas em placas de Petri, contendo 2 

camadas de papel de filtro umedecido com água destilada. As placas foram mantidas no 

escuro, no interior de uma estufa (Olidef CZ), a 30 ºC constante. 

 

3. Cálculo do tempo médio de germinação 

  O tempo médio de germinação (média ponderada dos tempos de germinação) 

foi calculado com base nas equações descritas por Labouriau & Osborn (1984): 

  

    

 

 

  

  

_ 
t = Σniti/Σni 

                    _ 
st

2
 = Σni ( ti- t  )2/(-1+Σni) 

 
_ 
t = tempo médio de germinação 
ni = número de sementes germinadas entre os tempos  ti -1 e  ti 
st

2 = variância  
st = desvio-padrão do tempo médio 

 
st = √ st

2 
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Foram utilizadas 4 repetições de 50 sementes para determinação do tempo médio 

de germinação. 

 

 

4. Extração das enzimas hidrolíticas da parede celular 

 

Após diferentes tempos desde o início da embebição o tegumento e o embrião da 

semente de E. heterophylla foram removidos com o auxílio de uma pinça e estilete, 

sendo o endosperma utilizado para extração das enzimas. Nos experimentos visando a 

purificação das endoglucanases e também nos experimentos relativos aos efeitos de 

inidores de protease foram utilizadas sementes deixadas para germinar durante 3 dias. 

A homogeneização do endosperma foi realizada na presença de tampão acetato 

de sódio 0,05 M, pH 5,0, contendo NaCl 0,4 M e azida sódica 0,02 %. Foi utilizado o 

homogeneizador Superohm (tipo Polytron) durante 15 segundos na velocidade máxima. 

O homogeneizado foi centrifugado (Sorvall) a 10.000 × g durante 10 minutos, sendo o 

sobrenadante (extrato bruto) filtrado em algodão de vidro e armazenado a –15 ºC. 

A proporção entre número de endospermas e o tampão de extração foi de 100 

endospermas/10,0 ml (aproximadamente 0,8g de massa fresca/10,0 ml no caso das 

sementes deixadas para germinar 3 dias). Para os experimentos com inibidores de 

protease foram utilizados extratos brutos obtidos da homogeneização de 50 

endospermas com 10,0 ml de tampão de extração. 

Nos experimentos visando à purificação das endoglucanases foram utilizados 

aproximadamente 20.000 endospermas no total. 

 

5. Determinação das atividades específicas das enzimas 
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 5.1. Atividade das p-nitrofenil (pNP) glicopiranosidases 

Para as atividades de α-galactosidase, β-galactosidase, β-glucosidase, β-

manosidase foram utilizados como substratos, respectivamente: pNP-α-D-

galactopiranosídeo, pNP-β-D-galactopiranosídeo, pNP-β-D-glucopiranosídeo, pNP-β-

D-manopiranosídeo. Esses substratos foram dissolvidos em água, na concentração de 

50mM. Para a atividade da β-xilosidase, o pNP-β-D-xilopiranosídeo foi dissolvido em 

tampão McIlvaine, pH 5,0, na  concentração de 7 mM.. As dosagens foram realizadas 

misturando-se 15 µl de tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,0 contendo azida sódica 

0,02 %, 15 µl de um dos pNP-glicopiranosídeos (50 mM) e 15 µl do extrato enzimático, 

com exceção do ensaio para β-xilosidase. Para esse ensaio 15 µl de extrato enzimático 

foram misturados a 30 µl de pNP-β-D-xilopiranosídeo (7 mM). O tempo de incubação 

foi de 20 minutos para as atividades da β-galactosidase e da β-glucosidase e 60 minutos 

para as demais enzimas, a 35 ºC. A reação enzimática foi interrompida pela adição de 

1,5 ml de Na2CO3 (0,05 M) e a absorbância do pNP foi determinada a 405 nm. Para o 

cálculo da atividade enzimática foi utilizado o coeficiente de extinção molar de 18400 

para o pNP (Alcântara et al., 1999). A atividade enzimática foi expressa em Katal (Kat), 

sendo 1 Kat = 60 moles de pNP liberado por minuto. 

 

5.2. Atividade de endo-β-mananase 

Foram preparadas soluções contendo 0,8 % (m/v) de galactomanano de 

Cyamopsis tetragonolobus (guar) (Sigma) ou de galactomanano da semente de 

Ceratonia siliqua (alfarroba) (Sigma) como substratos para a endo-β-mananase. Esses 

substratos foram dissolvidos em tampão acetato de sódio 0,05M, pH 5,0, contendo azida 

sódica 0,02 % (m/v). 
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Para determinação da atividade, uma mistura contendo 200 µl de solução de 

substrato e 100 µl de extrato bruto foi mantida a 30 ºC. A redução de sua viscosidade foi 

determinada em intervalos de 30 minutos durante 90 minutos utilizando-se uma pipeta 

de 0,1 ml como microviscosímetro, onde o tempo de efluxo da mistura entre duas 

marcas foi cronometrado. O tempo de efluxo da água foi de 1,4 segundo e o tempo 

inicial de efluxo da mistura enzima-substrato foi de 30 segundos. Os tempos de efluxo 

foram convertidos em unidades relativas (UR) (Almin & Eriksson, 1967; Almin et al., 

1967), tendo sido utilizado o valor de –1,68 como a constante empírica específica do 

substrato (α) para o cálculo da atividade da endo-β-mananase (Eriksson & Winell, 

1968). As atividades específicas foram expressas em UR. mg de proteína -1. hora –1. 

 

 

5.3. Atividade da poligalacturonase 

Foram preparadas soluções contendo 4,0 % (m/v) de pectina (metil-éster do 

ácido poligalacturônico, Sigma) ou 5,0 % (m/v) de polipectato de sódio (Sunkist) 

dissolvidos em tampão acetato de sódio 0,05M, pH 5,0, contendo azida sódica 0,02 % 

(m/v). 

A atividade foi avaliada pela queda de viscosidade da mistura enzima-substrato, 

como descrito para endo-β-mananase (ítem 5.2), contudo não houve necessidade da 

conversão dos tempos de efluxo, pois não houve redução de viscosidade. 

 

 

5.4. Atividade da endoglucanase 

A atividade sobre carboximetilcelulose (CMC, tipo 7H3SF, Hercules 

Incorporated) foi determinada através da redução da viscosidade da mistura contendo 



 47

1,5 ml de solução de enzima e 13,5 ml de CMC 0,3 % (m/v) dissolvido em tampão 

acetato de sódio 0,05M, pH 5,0, contendo NaCl 0,1M e azida sódica 0,02 % (m/v). Foi 

utilizado um viscosímetro de Ostwald mantido a 30 ºC. O tempo de efluxo da água foi 

de 29 segundos e o tempo inicial de efluxo da mistura enzima-substrato foi de 

aproximadamente 130 segundos. Os tempos de efluxo foram convertidos em unidades 

relativas (UR) (Almin & Eriksson, 1967; Almin et al., 1967), tendo sido utilizado o 

valor de –3,66 como a constante empírica específica do substrato (α) para o cálculo da 

atividade. A atividade específica sobre  CMC foi calculada de acordo com as equações 

descritas por Durbin & Lewis (1988) e foram expressas em UR.mg de proteína-1.hora -1. 

A atividade da endoglucanase sobre CMC foi também determinada pelo 

método redutométrico como descrito abaixo. 

 

5.5. Atividade das β-glucanases e da xilanase 

Para a atividade das glucanases foram utilizados como substratos: 1) 

carboximetilcelulose (CMC, tipo 7H3SF, Hercules Incorporated) 1,2 % (m/v); 2) 

laminarina de Laminaria digitata (Sigma) 0,25 % (m/v); 3) liquenano de Cetraria 

islandica (Sigma) 0,25 % (m/v); e 4) celulose microcristalina (Avicel, Merck) 0,5 % 

(m/v). Para atividade da xilanase foi utilizado xilano de oat spelt (Sigma) 1,2 % (m/v).  

Todos os substratos foram dissolvidos em tampão acetato 0,05M, pH 5,0, 

contendo azida sódica 0,02 %  (m/v). No caso da atividade sobre CMC o tampão 

continha também NaCl 0,1M.  

Cem µl de extrato enzimático foram misturados a 500 µl de solução do substrato  

e a 400 µl de tampão utilizado para dissolvê-lo. A mistura foi incubada a 30 ºC durante 

60 minutos e depois os grupos redutores foram quantificados pelo método de Nelson-

Somogyi (Somogyi, 1952). Os equivalentes redutores foram estimados através da 
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curva-padrão de glucose ou de xilose. A atividade foi expressa em Katal (Kat), sendo 

1Kat = 60 moles de equivalentes redutores liberados por minuto. 

Os grupos redutores já presentes nos extratos brutos (antes da adição do 

substrato) e produzidos durante a incubação na ausência do substrato foram 

quantificados. Para isso o extrato enzimático foi incubado na ausência do substrato (o 

volume do substrato foi substituído pelo tampão) do mesmo modo que os extratos 

incubados na presença do substrato.  Os grupos redutores liberados pela atividade 

enzimática corresponderam às diferenças entre a quantidade detectada na presença e na 

ausência do substrato. 

  

5.6. Atividade da xiloglucanase 

 Foram utilizados como substratos xiloglucano de Hymenaea courbaril (jatobá) 

ou de Copaifera langsdorffii (copaíba) 0,04 % (m/v) dissolvido em tampão acetato 

de sódio 0,05M, pH 5,0, contendo azida sódica 0,02%  (m/v). Foi também utilizado o 

octassacarídeo XXLG (X= α-D-xilopiranosídeo-(1→6)-β-D-glucopiranosídeo; L= β-D-

galactopiranosídeo-(1→2)-α-D-xilopiranosídeo-(1→6)-β-D-glucopiranosídeo; G= β-D-

glucopiranosídeo) dissolvido em água (1,0 mg/ml) como molécula receptora da 

transglicosilação. Esse octassacarídeo purificado foi proveniente da hidrólise do 

xiloglucano de jatobá. O octassacarídeo e o xiloglucano de jatobá foram gentilmente 

cedidos pela Dra. Carem G. Vargas-Rechia (FCFRP/USP) e o xiloglucano de copaíba 

pelo Dr. Marcos S. Buckeridge (Instituto de Botânica, São Paulo).  

Foi utilizado o método de Sulová et al. (1995) para determinação da atividade. 

Cem µl da fração enzimática foram misturados a 100 µl de solução contendo 

xiloglucano na presença ou na ausência de 15 µl de XXLG. A mistura foi mantida a 30 

ºC durante 15 ou 30 minutos, sendo a reação interrompida pela adição de 100 µl de HCl 
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1,0 M. A seguir foram adicionados 1,0 ml de Na2SO4 20% (m/v) e 0,2 ml de solução de 

KI 1,0 % (m/v) e I2 0,5 % (m/v). A mistura foi mantida durante 1 hora no escuro, à 

temperatura ambiente, sendo determinada a absorbância a 620 nm contra uma amostra 

que não continha xiloglucano (branco). A amostra controle não continha a enzima. 

A atividade degradativa sobre o xiloglucano (XDA) em unidades arbitrárias 

(UA) foi determinada pela equação: 

  XDA =   100 (Absorbância do controle - Absorbância da amostra) 
     Absorbância do controle  
 

 A atividade transglicosilásica (XETA) foi determinada pela diferença entre os 

valores de XDA na presença (XDAOS) e na ausência do octassacarídeo (XDA0).  

  XETA =  XDAOS - XDA0 

  

5.7. Atividade da α-xilosidase 

A atividade de α-xilosidase foi estimada pela liberação de pentoses livres, de 

acordo com o método de Roe & Rice (1948). Para isso 20 µl de extrato enzimático 

foram adicionados a 50 µl de solução de xiloglucano de jatobá ou de copaíba (0,2 %, 

em tampão acetato de sódio 0,1 M,  pH 5,0 , contendo azida sódica 0,02 %). A mistura 

foi incubada a 30 ºC durante 24 horas e a seguir, dividida em 2 alíquotas de 30 µl para 

formar duplicatas. À cada alíquota foram adicionados 470 µl de H2O deionizada e 2,5 

ml de solução de p-bromoanilina (2,0 % em ácido acético saturado com tiouréia). Uma 

das duplicatas foi aquecida a 70 ºC durante 10 minutos enquanto que a outra foi mantida 

à temperatura ambiente, no escuro. Ambas foram, então, incubadas a 30 ºC durante 1 

hora. A absorbância foi determinada a 520 nm contra a amostra que não foi aquecida a 

70 ºC (branco). A quantidade de pentoses liberadas pela atividade enzimática foi 
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calculada como sendo a diferença entre a quantidade na presença e na ausência do 

substrato.      

   

6. Efeito de inibidores de protease sobre a extração das endoglucanases  

 Para esses experimentos os endospermas foram homogeneizados como descrito 

no ítem 4, entretanto, o tampão continha também fluoreto de fenil-metil-sulfonila 

(PMSF) 0,1 mM ou 1,0 mM, antipaína 0,01mM, pepstatina 0,01 mM, quimostatina 0,01 

mM, benzoato de p-cloro-mercurio (pCMB) 1,0 mM ou EDTA 1,0 mM.   

 A solução de PMSF foi preparada dissolvendo-se 0,01 g de PMSF em 0,4 ml de 

isopropanol ou etanol absoluto.  

 

7. Determinação da viscosidade específica  

O extrato bruto foi previamente submetido à remoção de sais e açúcares 

redutores através de filtração em coluna de Biogel P-6DG (0,9 × 9,0 cm, equilibrada e 

lavada com tampão acetato de sódio 0,05M, pH 5,0). A viscosidade específica (ηsp )é 

definida pela equação ηsp= t-to/to , onde t é o tempo de efluxo da mistura enzima-

substrato após determinado tempo de incubação e  to, o  tempo de efluxo da água (29,6 

segundos) nas condições do experimento (Hulme, 1988).  

 

8. Purificação parcial das endoglucanases 

 Ao extrato bruto obtido como descrito no ítem 4 foi adicionado sulfato de 

amônio até 30% de saturação. A mistura foi centrifugada (10.000 × g, 15 minutos), 

sendo o precipitado descartado e ao sobrenadante adicionado sulfato de amônio até 85% 
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de saturação. Após nova centrifugação o precipitado foi recolhido e redissolvido em 

tampão acetato de sódio 0,05M, pH 5,0, contendo NaCl 0,1M e azida sódica 0,02%. 

 O material redissolvido foi transferido para uma coluna de Sephacryl S-100-HR 

(1,9 × 88,5 cm ou 1,8 × 116,0 cm) equilibrada com tampão acetato de sódio 0,05M, 

pH5,0, contendo NaCl 0,1M e azida sódica 0,02%, sendo a eluição realizada com 1 

volume de coluna do mesmo tampão. Foram colhidas 2,0 ml por tubo. Esse 

procedimento permitiu o fracionamento de dois grupos de endoglucanases denominados 

I e II. A quantidade de proteína transferida para essa coluna foi de aproximadamente 

15,0 mg, pois quantidades superiores resultaram em baixa resolução no fracionamento.   

 As amostras relativas aos grupos I e II foram armazenadas na presença de 

glicerol (10,0 %, concentração final) a –15ºC, condições em que a atividade enzimática 

pôde ser preservada durante vários meses. Para as etapas seguintes de purificação, as 

proteínas dos grupos I e II foram precipitadas pela adição de sulfato de amônio até 85 % 

de saturação. O material precipitado foi centrifugado e recolhido conforme já descrito 

acima. 

 

8.1. Grupo I 

 As amostras do grupo I (após precipitação com sulfato de amônio) foram 

ressuspendidas em água para serem dialisadas. A diálise foi realizada contra água 

deionizada durante 18 horas (com 1 troca). A seguir o material dialisado foi 

centrifugado numa microcentrífuga  (15.000 × g, 2 minutos). O precipitado foi 

recolhido, redissolvido em tampão Tris-HCl 0,02 M, pH 8,0 e transferido para uma 

coluna de DEAE-Sephadex A50 (1,7 × 9,0 cm) equilibrada com o mesmo tampão. Após 

a transferência, a coluna foi lavada com 10 volumes desse tampão e a eluição realizada 

com um gradiente linear de NaCl (0 a 0,7 M), que foi dissolvido em 20 volumes do 
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mesmo tampão utilizado para equilibrar e lavar a coluna. Foram colhidos 4,0 ml por 

tubo. 

 As frações ativas eluídas foram reunidas, dialisadas contra água deionizada 

durante 24 horas (com 3 trocas) e liofilizadas. O material liofilizado foi redissolvido em  

aproximadamente 5,0 ml de tampão Tris-HCl 0,05M pH 8,1 contendo NaCl 0,1 M e 

transferido para uma coluna de CF11-celulose (Whatman) (1,7 × 9,0 cm), que foi 

equilibrada com o mesmo tampão. Depois da transferência da amostra procedeu-se uma 

eluição com 2 volumes desse tampão e depois com 3 e 5 volumes do mesmo tampão 

contendo, respectivamente,  NaCl 1,0 M e celobiose 0,1 M + NaCl 1,0 M. 

 As frações com atividade foram reunidas, transferidas para um tubo de diálise e 

concentradas na presença de sacarose, sendo o volume resultante dialisado contra água 

deionizada. A proteína contida no material dialisado foi precipitada com acetona, 

recolhida por centrifugação a 15.000 × g (2 minutos) e utilizada nos experimentos de 

focalização isoelétrica. 

 

8.2. Grupo II. 

 As amostras do grupo II (após precipitação com sulfato de amônio 85 % de 

saturação) foram ressuspendidas em tampão bicarbonato de amônio 0,05 M, pH 7,8 e 

dialisadas contra o mesmo tampão para dessalinização. Esse procedimento foi adotado, 

pois a diálise contra água ou tampões ácidos, ou o uso de colunas de dessalinização 

(Biogel P-6 DG ou Sephadex G-25) resultaram na diminuição da atividade específica 

desse grupo. Após a diálise em pH 7,8, o material foi liofilizado, ressuspendido em 

tampão acetato de sódio 0,02 M, pH 5,0 e transferido para uma coluna (1,7 × 9,0 cm) de 

CM-celulose (forma fibrosa, média, Sigma) equilibrada com tampão acetato de sódio 

0,02 M, pH 5,0. A seguir ela foi lavada três vezes com 5 volumes de coluna. A primeira 
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lavagem foi realizada somente com o tampão acetato acima descrito, a segunda com 

esse tampão contendo NaCl 2,0 M e a terceira contendo celobiose 0,1 M + NaCl 0,1 M. 

Foram colhidos 4,0 ml por tubo até o início da eluição com celobiose, sendo que na 

etapa da celobiose foram colhidos 2,5 ml por tubo.  

  

 

8.3. Monitoramento das frações eluídas das colunas de filtração e de troca 

iônica 

 A presença de endoglucanases nas frações eluídas foi detectada misturando-se 

400µl de solução de CMC 1,2% (dissolvido em tampão acetato de sódio 0,05M, pH 5,0, 

contendo NaCl 0,1M) e 200 µl de amostra. Uma pipeta de 0,1 ml foi utilizada como 

microviscosímetro, onde o tempo de efluxo da mistura entre duas marcas (0 a 0,03 ml) 

foi cronometrado. A seguir essa mistura foi mantida a 30 ºC, usualmente durante 40 a 

60 minutos, sendo o seu tempo de efluxo cronometrado novamente.  A redução da 

viscosidade da mistura foi expressa em % de redução. hora –1. 

 Para detecção da atividade sobre o xiloglucano as frações foram analisadas de 

acordo com o método colorimétrico descrito no ítem 5.6, na ausência do octassacarídeo. 

  

9. Eletroforese 

   

9.1. Eletroforese desnaturante (SDS-PAGE) 

A eletroforese em gel de poliacrilamida 10,0 ou 12,0 % (m/v) foi realizada de 

acordo com o método de Laemmli (1970), em condições desnaturantes e na presença de 

SDS. O gel foi polimerizado em placa (10,0 × 8,0 cm). A eletroforese foi realizada na 

voltagem constante de 120 V com corrente máxima limitada em 100mA.   
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Como proteínas-padrões foram utilizadas albumina bovina (66 kD), 

ovoalbumina (45 kD), gliceraldeído 3-fosfato-desidrogenase (36 kD), anidrase 

carbônica bovina (29 kD), tripsinogênio  do pâncreas bovino (24 kD), inibidor de 

tripsina de soja (20 kD) e a α-lactalbumina do leite bovino (14,2 kD), contidas numa 

mistura (Dalton Mark VII-L, Sigma). 

  

 

9.2. Eletroforese não desnaturante. 

 Um volume de amostra contendo cerca de 10,0 a 30,0 µg de proteína foi 

misturado com 3 volumes de acetona pura. A mistura foi mantida a -15 ºC durante pelo 

menos 12 horas e depois centrifugada a 15.000 × g durante 2 minutos. O material 

precipitado foi utilizado para eletroforese. 

A eletroforese em gel de poliacrilamida 9,0 % (m/v) foi realizada de acordo com 

o método de Davis (1964). O gel foi polimerizado em placa (10,0 × 8,0 cm). A 

eletroforese foi realizada na voltagem constante de 120 V com corrente máxima 

limitada em 100mA. 

  

9.3. Coloração do gel 

 Após a eletroforese, os géis de poliacrilamida foram corados com Coomassie 

Blue R-250 0,25 % (m/v) em solução de metanol 50 % (v/v) e ácido acético 10 % (v/v) 

durante pelo menos 1 hora, sendo o excesso de corante removido com solução de 

metanol 10 % (v/v) e ácido acético 6 % (v/v).  

 

10. Focalização isoelétrica 
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 A focalização isoelétrica em sistema vertical foi realizada de acordo com o 

método de Robertson et al. (1987) utilizando-se gel de poliacrilamida 5%, polimerizada 

em placa (10,0 × 8,0 cm). A solução para o cátodo foi NaOH 25 mM e para o ânodo foi 

o ácido acético 20 mM. A focalização foi realizada a 4 ºC, durante 1,5 hora a 180 V e a 

seguir a 400 V durante mais 1,5 hora.  

Usualmente, um volume da amostra contendo cerca de 10,0 a 30,0 µg de 

proteína foi misturado com 3 volumes de acetona, conforme descrito acima. A proteína 

precipitada foi redissolvida em água, sendo essa mistura adicionada a igual volume de 

uma solução aquosa contendo glicerol 60% (v/v) e anfólito 4% (v/v) (Pharmalyte, 

Sigma, pH 3 ∼ 10). Essa mistura foi transferida para o gel de focalização. 

 Para determinação do gradiente de pH no gel, proteínas padrões de pIs 

conhecidos (Isoeletric Focusing Calibration Kit, pH 3 a 10, Pharmacia) foram 

submetidas à focalização isoelétrica nas mesmas condições que as amostras.  A seguir, o 

gel foi imerso numa solução de TCA 10 % (m/v) em ácido sulfossalicílico 1 % (m/v) 

durante 20 minutos e, depois, numa solução aquosa contendo metanol 25 % (v/v) e 

ácido acético 5 % (v/v) durante 20 minutos, com 3 trocas nesse intervalo. O gel foi 

corado com Coomassie Blue R-250 0,1 % em solução de metanol 25 % (v/v) e ácido 

acético 5% (v/v) durante 1 hora, sendo o excesso de corante removido na mesma 

solução sem o corante.  

Os valores de pI foram estimados com base na mobilidade das proteínas padrões.   

 

11. Detecção de atividade enzimática através da sobreposição de géis 

11.1. Pré-tratamento dos géis de poliacrilamida 

11.1.1. Gel proveniente de eletroforese em condições não desnaturantes 
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Após a eletroforese o gel de poliacrilamida foi lavado brevemente com 

água deionizada e depois foi mergulhado em tampão acetato de sódio 0,1M, pH 5,0, 

contendo azida sódica 0,02 % (m/v),  durante 15 minutos, com 3 trocas e agitação 

ocasional. 

  

11.1.2. Gel proveniente de eletroforese em condições desnaturantes 

(SDS-PAGE) 

Após a eletroforese o gel foi lavado brevemente com água deionizada. 

Em seguida foram realizadas três lavagens com tampão Tris-HCl 0,0625M, pH 6,8 e 

duas lavagens com tampão acetato de sódio 0,1M, pH5,0, contendo azida sódica 0,02 % 

(m/v). Cada lavagem foi de 5 minutos, com agitação constante (Lamed et al., 1983). 

 

 

 11.1.3. Gel proveniente de focalização isoelétrica 

  Após a focalização o gel foi lavado durante 5 minutos com KCl 0,1 M, 

com agitação, sendo essa operação repetida mais 2 vezes. Esse procedimento visou a 

remoção dos anfólitos (Kanellis & Kalaitzis, 1992). A seguir o gel foi lavado 3 vezes 

com água deionizada, rapidamente, e mergulhado em tampão acetato de sódio 0,1 M, 

pH 5,0, contendo   azida sódica 0,02 % (m/v), durante 5 minutos, com agitação.  

  

11.2. Sobreposição de géis 

A sobreposição de géis para detecção de atividade enzimática após 

eletroforese ou focalização isoelétrica foi baseada em Bertheau et al. (1984). 

Os géis de ágar contendo substrato foram preparados dissolvendo-se ágar 

1,5% (m/v) em tampão acetato de sódio 0,1M, pH 5,0, contendo azida sódica 0,02 % 
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(m/v), e um dos seguintes substratos: CMC, xilano, xiloglucano de copaíba ou 

liquenano, na concentração final de 0,5 % (m/v); ou xiloglucano de jatobá na 

concentração final de 0,4 % (m/v). 

A mistura acima foi aquecida (100 ºC) para a fusão do ágar, deixada para 

esfriar até aproximadamente 60 ºC e solidificada entre placas de vidro. A espessura do 

gel resultante foi de 1,5 mm. 

O gel de poliacrilamida submetido a um dos pré-tratamentos (ítem 11.1) 

foi colocado entre dois géis de ágar contendo os substratos, ou então, o gel de ágar foi 

colocado sobre o gel de poliacrilamida. O conjunto (gel de ágar + gel de poliacrilamida) 

foi mantido a 30 ºC durante 1,5 a 22 horas, dependendo da quantidade de proteína 

submetida a eletroforese ou focalização isoelétrica. Após a incubação, os géis de ágar 

foram removidos para revelação da atividade enzimática. 

  A revelação da atividade sobre CMC foi realizada corando-se o gel de 

ágar com solução aquosa de Vermelho Congo 1,0 % (m/v) durante 40 minutos. A seguir 

o excesso de corante foi removido e adicionado solução de NaCl 1,0 M, sendo o gel 

mantido assim durante 1 noite. Para aumentar o contraste entre a banda de atividade e a 

coloração de fundo, o gel foi mergulhado em ácido acético 0,5 % ou 5,0 % (v/v).  As 

atividades sobre xiloglucano, liquenano e xilano foram reveladas dessa mesma forma, 

porém melhores resultados foram obtidos quando o excesso de corante foi removido e o 

gel mantido em H2O até observar-se as bandas claras de atividade contra o fundo 

corado. A seguir o gel foi imerso em solução de ácido acético 0,5 % para aumentar o 

contraste.  

 

12. Extração de polissacarídeos 
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 O tegumento foi removido manualmente da semente, com auxílio de uma pinça 

e estilete. Os polissacarídeos foram extraídos do tegumento e do restante da semente, 

que foi considerado como sendo essencialmente o endosperma, pois esse tecido 

constitui aproximadamente 96,0 % da massa seca da semente quiescente (sem 

tegumento). 

 Aproximadamente 6,0 g de endosperma foram homogeneizados durante 30 

segundos num homogeneizador Superohm (tipo Polytron), na presença de clorofórmio-

metanol (2:1, v/v) para remoção dos lipídios. O volume do extrato bruto foi ajustado 

para 60,0 ml com clorofórmio-metanol e, a seguir, esse extrato foi agitado e 

centrifugado (2.000 × g,  10 minutos). O sobrenadante foi desprezado e o material 

sedimentado ressuspendido em 60,0 ml de clorofórmio-metanol para uma nova lavagem 

e remoção dos lipídios. Após 3 lavagens seguidas de centrifugação, o material 

sedimentado foi secado a 30 ºC durante 48 horas para remoção do solvente. Esse 

material foi denominado endosperma pulverizado. 

 A extração dos polissacarídeos foi realizada de acordo com Buckeridge & 

Dietrich (1990). Os polissacarídeos do tegumento (2,5 g) ou do endosperma pulverizado 

(2,7 g) foram extraídos, respectivamente, em 250 ml ou 270 ml de água (80 ºC) que foi 

agitada constantemente durante 8 horas. Esse extrato resultante foi filtrado para 

remoção de material insolúvel, tendo sido utilizado um tecido de nylon como filtro. Ao 

extrato filtrado foram adicionados 3 volumes de etanol e, a seguir, essa mistura foi 

mantida a 5 ºC durante 12 horas para precipitação dos polissacarídeos. Esses 

polissacarídeos precipitados foram recolhidos através da filtração em tecido de nylon. O 

material retido no filtro foi secado a 60 ºC e ressolubilizado em água quente. A seguir, 

esse material foi centrifugado (13.000 × g,  15 minutos), tendo sido o sobrenadante 

recolhido e liofilizado para obtenção do polissacarídeo seco.            
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13. Análise da composição dos polissacarídeos 

   Os polissacarídeos foram submetidos à hidrólise ácida (Buhl & Harris, 1945; 

Saeman et al., 1954), tendo sido realizada uma pré-incubação de 10,0 mg de 

polissacarídeos na presença de 0,1 ml de H2SO4 72,0 % durante 30 minutos. A seguir 

essa amostra foi diluída com água (H2SO4 3,0 %, concentração final) e hidrolisada 

durante 1 hora a 120 ºC, numa autoclave. Após a hidrólise, a solução foi neutralizada 

com NaOH (Dionex). Os monossacarídeos foram analisados através da cromatografia 

de troca aniônica de alto desempenho (HPAEC), com detector amperométrico (Dionex 

PD40 Diode Array Detector), numa coluna CarboPac PA-1 eluída com água deionizada 

(fluxo de 1 ml/minuto) e detecção com pós-coluna na presença de NaOH 500mM. A 

proporção entre os monossacarídeos foi corrigida de acordo com a sensibilidade do 

detector a cada monossacarídeo, tendo sido utilizados monossacarídeos-padrões em 

concentrações equimolares.    

14. Dosagem de proteínas 

 As proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford (1976) utilizando a 

albumina de soro bovino como padrão. 

15. Determinação da área do cotilédone 

 Após diferentes tempos do início da embebição das sementes, um cotilédone do 

par foi excisado e utilizado para determinação da área, tendo sido utilizados 10 a 15 

cotilédones em cada tempo. 

Considerando que os cotilédones de E. heterophylla possuem um formato 

aproximadamente elíptico, a área do cotilédone foi estimada utilizando-se a fórmula 

matemática que descreve a área de uma elipse: 

A = π.a.b 

a

b
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 A = área da elipse 

a = metade do diâmetro  menor 

 b = metade do diâmetro maior 

16. Estatística 

 Os experimentos foram, em geral, repetidos 3 vezes de modo que os dados 

apresentados correspondem à média aritmética das 3 observações e ao respectivo erro-

padrão, que foi calculado pela equação: 

                   s 
                 ep =   ______                                      
                           v N 
 

 

  

 

 

    

ep = erro-padrão 
s = desvio-padrão 
N = número total de observações 
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RESULTADOS  

 

I. Atividade e função das hidrolases de parede celular no endospema de E. 

heterophylla  

 

1. Composição dos polissacarídeos de parede celular 

 Quando as sementes de E. heterophylla foram colocadas em contato com água 

formou-se uma mucilagem transparente ao redor do tegumento. Essa mucilagem não 

pôde ser completamente removida durante a extração de polissacarídeos, indicando que 

ela pode ser constituída também por substâncias insolúveis em água. 

Nota-se na Tabela 2 que os polissacarídeos do tegumento de E. heterophylla, 

solúveis em água, foram constituídos de glicose, galactose e manose. Esses resultados 

sugerem a ocorrência de galactomananos no tegumento. Além disso, elevados níveis de 

glucose sugerem a ocorrência também de glucanos nesse tegumento.  

Os polissacarídeos solúveis em água, extraídos do endosperma de E. 

heterophylla, foram constituídos de xilose, galactose, glucose e arabinose (Tabela 2). 

Esse resultado sugere a ocorrência nesse tecido de xiloglucanos e/ou xilanos contendo 

arabinose. 

      

2. Atividade das hidrolases durante os períodos de pré- e pós-emergência   

O tempo médio de germinação das sementes de E. heterophylla utilizadas no 

presente trabalho foi de 53,3 ± 37,9 horas (tempo médio ± desvio-padrão). Com base 

nesse resultado foi estabelecido que o período de pré-emergência compreende o 

intervalo de tempo entre o início da embebição da semente e 53,3 horas. O período de 

pós-emergência corresponde ao período de tempo após 53,3 horas. 
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Tabela 2. Composição de monossacarídeos ( % do total ) dos polissacarídeos solúveis 

em água extraídos do tegumento e do endosperma da semente quiescente de E. 

heterophylla. 

 

 
Monossacarídeo 

 
Tegumento 

 

 
Endosperma 

 
Fucose 

 

 
0.0 

 
0.0 

 
Ramnose 

 

 
0.0 

 
0.0 

 
Arabinose 

 

 
0.0 

 
4.2 

 
Galactose 

 

 
20.5 

 
36.9 

 
Glucose 

 

 
63.6 

 
11.0 

 
Xilose 

 

 
0.0 

 
47.9 

 
Manose 

 

 
15.9 

 
0.0 

 

 

 
 

 



  

2.1. Atividade das enzimas do sistema degradativo de mananos 

Não foram encontradas evidências da ocorrência de mananos entre os 

polissacarídeos solúveis em água extraídos do endosperma, entretanto, a atividade das 

enzimas do que degradam esses polissacarídeos foi detectada no endosperma de E. 

heterophylla.  

Comparando-se as atividades da endo-β-mananase no endosperma da semente 

de E. heterophylla nos períodos de pré- e pós-emergência, foi verificado que a atividade 

dessa enzima foi mais elevada na pré-emergência, tendo sido verificado um padrão 

semelhante com os 2 substratos utilizados (Figura 10A). Entretanto, os níveis de 

atividade foram mais elevados na presença de galactomanano de Cyamopsis 

tetragonolobus (alfarroba) (Fig. 10A).  

A β-manosidase foi detectada na semente seca, mas o nível de sua atividade 

declinou após o início da embebição, permanecendo baixo durante o período analisado 

(Fig. 10B). 

A atividade da α-galactosidase foi também detectada durante a pré-emergência 

mas os seus níveis aumentaram aproximadamente 3 vezes entre 48 e 96 horas após o 

início da embebição, ou seja, essencialmente no período da pós-emergência (Fig. 10B). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Atividades das enzimas do sistema degradativo de mananos presentes no extrato bruto do 
endosperma de E. heterophylla em diferentes tempos desde o início da embebição da semente. A. 
Atividade da endo-β-mananase sobre galactomanano de guar (l) ou de alfarroba (¡). B. Atividades da α-
galactosidase (n) e da β-manosidase (¨). Os resultados representam a média ± erro-padrão de 3 
determinações. 

 

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100

120

140
AT

IV
ID

A
D

E
 (U

R
. m

g 
pr

ot
eí

na
 -1

. h
or

a 
-1

 )

TEMPO (horas)

0 20 40 60 80 100
0

200

400

600

TEMPO (horas)

AT
IV

ID
AD

E 
D

A 
  α

 - 
G

AL
AC

TO
SI

D
AS

E
 (K

at
.1

0 
-1

2 .m
g 

pr
ot

eí
na

 -1
 )

0

5

10

15

20

AT
IV

ID
AD

E 
D

A 
 β

  -
 M

AN
O

SI
D

AS
E

 (K
at

.1
0 

 -1
2 . m

g 
pr

ot
eí

na
 -1

 )



  

2.2. Atividade da β-1,3-glucanase 

A atividade hidrolítica sobre glucanos contendo ligações do tipo β-1,3 foi 

avaliada utilizando-se a laminarina como substrato. Pode-se notar na Figura 11 que a 

atividade de β-1,3-glucanase esteve presente no período de pré-emergência mas 

aumentou na pós-emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Atividade hidrolítica sobre laminarina presente no extrato bruto do endosperma da semente de 
E. heterophylla nos diferentes tempos desde o início da embebição. Os resultados representam a média ± 
erro padrão de 3 determinações.  
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2.3. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xiloglucanos 

Os níveis de atividade degradativa sobre os xiloglucanos foram baixos no 

período de pré-emergência mas aumentaram no período de pós-emergência, 

independentemente da adição do octassacarídeo XXLG ou dos xiloglucanos utilizados 

(xiloglucano de jatobá ou de copaíba) (Figuras 12A e 13A). 
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Figura 12. Atividades das enzimas do sistema degradativo de xiloglucano presentes no endosperma de E. 
heterophylla em diferentes tempos desde o início da embebição da semente. A. Atividades sobre o 
xiloglucano de jatobá (l) ou de copaíba (¡) na ausência do octassacarídeo XXLG. B.  Atividade da β- 
galactosidase (n) e da β- glucosidase (¨). Os resultados representam a média ± erro-padrão de 3 
determinações. 
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Figura 13. A. Atividades hidrolíticas presentes no extrato bruto do endosperma de E. heterophylla sobre 
xiloglucano de jatobá (l) ou de copaíba (¡) na presença do octassacarídeo XXLG B. Atividade 
transglicosilásica determinada pela diferença entre a atividade sobre o xiloglucano (jatobá ou copaíba) na 
presença e na ausência do octassacarídeo.  
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A atividade transglicosilásica foi considerada a diferença entre as atividades 

degradativas do xiloglucano na presença e na ausência de XXLG. Nota-se na Figura 

13B que na semente quiescente e na presença de xiloglucano de jatobá, o nível de 

atividade transglicosilásica correspondeu a aproximadamente 93% da atividade 

degradativa total. Esse nível foi de 75% na presença de xiloglucano de copaíba. Esses 

níveis diminuíram continuamente durante o período da pré-emergência e, na pós-

emergência, após 72 horas desde o início da embebição, a atividade não foi mais 

detectada. 

 A atividade da β-glucosidase foi relativamente constante na pré-emergência, mas 

houve uma discreta elevação de seu nível na pós-emergência (Fig. 12B).  

Nota-se na mesma Figura 12B que a atividade da β-galactosidase foi detectada 

na semente seca, mas houve uma discreta diminuição de seu nível 24 horas após o início 

da embebição. Nos tempos subsequentes, a atividade aumentou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14. Atividade da α-xilosidase presente no extrato bruto do endosperma de E. heterophylla em 
diferentes tempos desde o início da embebição da semente. Os substratos utilizados foram xiloglucano de 
jatobá (l) ou de copaíba (¡). Os resultados representam a média ± erro-padrão de 3 determinações.  
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A atividade da α-xilosidase foi praticamente inexistente na semente seca, mas a 

partir de 24 horas do início da embebição verificou-se uma tendência de sua elevação 

(Figura 14). Nota-se na mesma Figura 14 que o nível máximo de atividade foi 

verificado 72 horas após o início da embebição na presença do xiloglucano de jatobá. 

Na presença do xiloglucano de copaíba, foram verificadas elevações de atividade em 

dois momentos: 48 horas e 96 horas após o início da embebição. Essa diferença nas 

curvas de atividade frente aos 2 substratos sugere a ocorrência de α-xilosidases com 

diferentes especificidades ao substrato.   

 

2.4. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xilanos 

As atividades da xilanase e da β-xilosidase foram detectadas na semente de E. 

heterophylla desde o início da embebição da semente, mas o seu nível aumentou no 

período de pós-emergência da radícula (Figura. 15). A presença de atividade xilanásica 

foi também confirmada pela técnica de sobreposição de géis, tendo sido as proteínas do 

extrato bruto fracionadas através de eletroforese em condições não desnaturantes e a 

atividade xilanásica detectada no gel de ágar, contendo xilano, que foi sobreposto ao gel 

da eletroforese (resultados não apresentados). As atividades da xilanase e da β-

xilosidase juntamente com os resultados da Tabela 2 corroboram a hipótese de que 

xilanos também constituem a parede celular do endosperma de E. heterophylla.   
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Figura 15. Atividades da xilanase (¡) e da b-xilosidase (l) presentes no extrato bruto do endosperma de E. 
heterophylla em diferentes tempos desde o início da embebição da semente. Os resultados representam a 
média ± erro-padrão. 

2.5. Atividade das endo-β-glucanases 

A atividade das endo-β-glucanases (celulases) de plantas tem sido detectadas 

principalmente através da viscosimetria utilizando-se CMC como substrato (Maclachlan 

& Carrington, 1991). Essas enzimas podem muitas vezes hidrolisar outros substratos, 

tais como glucanos  de cadeia mista contendo ligações dos tipos β-1,3 e β-1,4 e 

xiloglucanos (Hatfield & Nevins, 1986; Nakamura & Hayashi, 1993). Podem mais 

raramente hidrolisar xilanos (Ohmiya et al., 1995) ou celulose cristalina (Smriti & 

Sanwal, 1999) além de CMC.      

A atividade da endoglucanase na presença de CMC foi praticamente inexistente 

no endosperma de E. heterophylla no período que antecede a germinação, aumentando 
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somente após esse período (Figura 16).  Foram obtidas curvas semelhantes utilizando-se 

dois métodos diferentes de determinação da atividade (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Atividade hidrolítica presente no extrato bruto do endosperma de E. heterophylla sobre CMC 
em diferentes tempos desde o início da embebição da semente. A atividade foi determinada pelos 
métodos viscosimétrico (¡, escala à esquerda) e redutométrico (l, escala à direita). Os resultados 
representam a média e o erro-padrão de 3 determinações.  
 

A atividade sobre o liquenano (substrato contendo cadeia mista de glucano com 

ligações dos tipos β-1,3 e β-1,4) foi baixa na pré-emergência comparando-se com o seu 

nível na pós-emergência (Figura 17).  

Sabe-se que em geral, as endo-β-glucanases de plantas não hidrolisam a celulose 

cristalina (O’Donoghue et al., 1994; Rose & Bennet, 1999). Mesmo assim, a atividade 

sobre Avicel foi investigada no extrato do endosperma de E. heterophylla. Nota-se na 

Figura 17 que a atividade foi detectada 96 horas após o início da embebição, sendo essa 

enzima, entre todas as outras investigadas no presente trabalho, a que manifesta sua 

atividade mais tardiamente. 

 

 

0 20 40 60 80 100

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

TEMPO (horas)

AT
IV

ID
A

D
E

 (U
R

. m
g 

pr
ot

eí
na

 -1
.h

or
a 

-1
 )

0

100

200

300

400

500

AT
IV

ID
A

D
E

 (K
at

.1
0 -9

.m
g 

pr
ot

eí
na

 -1
 )



 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Atividades hidrolíticas sobre liquenano (l) e Avicel (¨) presentes no extrato bruto do 
endosperma de E. heterophylla em diferentes tempos desde o início da embebição da semente. Os 
resultados representam a média ± erro-padrão de 3 determinações.  

 

2.6. Atividade das poligalacturonases  

A atividade da poligalacturonase não foi detectada no extrato bruto do 

endosperma de E. heterophylla. Entretanto, é possível que a condição de extração 

enzimática e/ou de determinação de atividade não tenham sido convenientes para essa 

enzima. 

 

3. Expansão dos cotilédones 

 Os cotilédones de formato elíptico, de tamanhos iguais e justapostos, encontram-

se encerrados no interior do endosperma da semente de E. heterophylla  até 

aproximadamente 96 horas após o início da embebição. Pode-se notar na Figura 18 que 

ocorreu uma expansão da área dos cotilédones a partir de 24 horas do início da 
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presença de luz após 48 horas desde o início da embebição, comparando-se com a 

expansão ocorrida no escuro. Considerando que ocorreu um aumento da atividade 

hidrolítica sobre laminarina, xiloglucano, xilano, CMC, liquenano e Avicel (Figuras 11, 

12A, 15, 16 e 17) no período em que também ocorreu a expansão dos cotilédones, é 

possível que as enzimas hidrolíticas tenham degradado a parede celular do endosperma 

para facilitar a difusão dos produtos da degradação do material de reserva para os 

cotilédones. É também possível que devido à degradação das paredes tenha diminuído a 

resistência delas contra a expansão dos cotilédones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Área do cotilédone após diferentes tempos desde o início da embebição da semente de E. 
heterophylla. As sementes foram deixadas para germinar na presença de luz contínua (---) ou na sua 
ausência (—), a 30 ºC. Os resultados representam a área média ± erro-padrão de 10 a 15 cotilédones.  
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Para melhor caracterizar enzimas que hidrolisam as ligações do tipo β-1,4 de 

glucanos no endosperma de E. heterophylla procedeu-se à sua purificação. As melhores 

condições para extração da endo-β-glucanase foram determinadas em trabalho 

precedente (Suda, 1997), tendo sido verificado que a homogeneização do tecido na 

presença do tampão acetato de sódio 0,05M, pH 5,0, contendo NaCl 0,4 M permite a 

obtenção de extratos com elevadas atividades específicas da enzima. Entretanto, a 

conveniência do uso de inibidores de protease para evitar a degradação enzimática 

durante a extração não havia sido investigada. Nota-se na Figura 19 que a simples 

presença de etanol ou de isopropanol, utilizado para solubilização do PMSF, já inibiu a 

atividade hidrolítica sobre CMC após 24 horas de armazenamento do extrato bruto a 

-15ºC.   A presença de outros inibidores de protease também não elevou a atividade 

dessa enzima (Figura 20). Esses resultados indicam que o uso desses inibidores não é 

conveniente sendo até mesmo desnecessário. 
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Figura 19. Efeitos do  isopropanol e do etanol sobre a atividade das endoglucanases do endospema de E. 
heterophylla. A. Atividades na presença de isopropanol ou de PMSF dissolvido nele; a atividade 
específica foi determinada imediatamente após a obtenção do extrato bruto ou após 24 horas de 
armazenamento a -15 ºC. B. Atividades na presença de etanol ou de PMSF dissolvido nele; a atividade 
específica foi determinada 24 horas após a obtenção do extrato bruto. Os resultados representam a média 
± erro-padrão de 3 determinações. A concentração final de isopropanol ou de etanol foi 0,7% (v/v) no 
extrato bruto.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Atividade das endoglucanases do endosperma de E. heterophylla extraídas na presença de 
inibidores de protease (antipaína 0,01 mM, pepstatina 0,01 mM, quimostatina 0,01 mM e pCMB 1,0 mM) 
ou de EDTA (1,0 mM). Os resultados representam a média ± erro-padrão de 3 determinações. 
 

2. Otimização do método para determinação da atividade das endo-β-glucanases 

 A Figura 21 mostra que ocorreu uma relação linear entre N-3,66 e o tempo de 

incubação da mistura enzima-CMC durante 1 hora de incubação. Essa linearidade 

permite determinar a viscosidade da mistura enzima-substrato em qualquer período 

entre 0 e 1 hora de incubação. Além disso, permite a utilização da fórmula de Almin et 

al. (1967) na conversão dos dados (tempos de efluxos) em unidades relativas de 

atividade da enzima. A atividade relativa foi proporcional à concentração da enzima 

(Figura 22). 
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Figura 21. Atividades das endoglucanases presentes no extrato bruto do endosperma de E. heterophylla 
após diferentes tempos de incubação na presença de CMC. A viscosidade foi calculada elevando-se a 
viscosidade intrínseca (N) à potência de –3,66, conforme Almin et al. (1967). 

 
 
Figura 22. Atividade relativa (B) das endoglucanases do endosperma de E. heterophylla em diferentes 
concentrações do extrato bruto.  
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3. Padrão endohidrólitico de atividade das endo-β-glucanases  

Na Figura 23 nota-se que ocorreu uma rápida diminuição da viscosidade 

específica da solução de CMC nos estádios iniciais da reação, enquanto que ocorreu 

paralelamente um lento e gradual aumento dos grupos redutores. Esses resultados 

indicam uma ação endohidrolítica predominate sobre CMC e portanto a ocorrência de 

endoglucanases no endosperma de E. heterophylla.  

 

Figura 23. Viscosidade específica (¡) e grupos redutores (l) da mistura de endoglucanases do extrato 
bruto do endosperma de E. heterophylla e de CMC após diferentes tempos de incubação.  
 

4. Purificação 
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proteínas restantes foram precipitadas adicionando-se o mesmo sal até 85% de 

saturação. Essa última fração protéica foi transferida para a coluna de Sephacryl S-100-

HR, tendo sido obtidos 2 grupos (I e II) com atividade sobre CMC (Figura 24A). A 

atividade do grupo I foi eluída principalmente com polipeptídeos de massas moleculares 

entre 36 e 45 kD e do grupo II com polipeptídeos pequenos que se deslocaram 

juntamente com a frente de migração do gel (Figura 24B). A estimativa das massas 

moleculares através da eluição da coluna de filtração indicou valores pequenos como 27 

kD e 8 kD para as endo-β-glucanases dos grupos I e II, respectivamente (Figura 25). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Fracionamento das endoglucanases do endosperma de E. heterophylla através da coluna de 
Sephacryl S-100-HR. As proteínas do extrato bruto, precipitadas com sulfato de amônio, foram 
redissolvidas e transferidas para coluna de Sephacryl S-100-HR. A. Perfil de eluição. Atividade sobre 
CMC (l), absorbância a 280 nm (A280) (l). B. Eletroforese dos grupos I e II da figura A, em gel de 
poliacrilamida (10%) e em condições desnaturantes. As setas e os respectivos valores indicam a massa 
molecular de proteínas padrões em kD.  
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Figura 25. Estimativa da massa molecular das endoglucanases de E. heterophylla  através da filtração em 
coluna de Sepacryl S-100-HR. Os marcadores de massa molecular utilizados foram albumina de soro 
bovino (66 kD), anidrase carbônica (29 kD) e citocromo C (12,5 kD). Massa molecular em escala 
logarítmica; Ve/Vo: volume relativo de eluição, Vo = volume do void.  
 

Tabela 3. Atividade das endoglucanases do endosperma de E. heterophylla  na fração 

protéica precipitada com diferentes níveis de saturação de (NH4)2SO4 (sulfato de 

amônio). 

 

 
SATURAÇÃO DE 

(NH4)2SO4 

 

 
ATIVIDADE ESPECÍFICA 

 (UR . mg proteína-1. hora-1) 

 
PROTEÍNA  
(% do total) 

 
30 % 

 

 
30,5 

 
8,3 

 
45% 

 

 
455,0 

 
12,0 

 
65% 

 

 
1426,4 

 
36,7 

 
 

85% 
 

 
693,1 

 
43,0 
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Ao extrato bruto do endosperma foi adicionado sulfato de amônio até o primeiro nível 

de saturação; a  mistura  foi centrifugada e ao sobrenadante foi adicionado sulfato de amônio até 

o próximo nível de saturação.  Os precipitados obtidos foram dissolvidos em tampão acetato de 

sódio 0,05 M, pH 5,0, contendo NaCl 0,1M e azida sódica 0,02% para determinação da 

atividade específica. 

 

4.1. Endo-β-glucanases do grupo I 

  As proteínas do grupo I foram concentradas por precipitação com sulfato de 

amônio (85% de saturação) e, a seguir, dialisadas contra água, processo que levou à 

precipitação de uma parte das proteínas que foi recolhida por centrifugação. A atividade 

específica da enzima foi mais elevada no precipitado comparando-se com o 

sobrenadante (resultado não apresentado). Por essa razão, somente o precipitado foi 

dissolvido em tampão Tris-HCl 0,02 M pH 8,0 e foi transferido para uma coluna de 

DEAE-Sephadex A50, tendo sido a atividade máxima, na presença de CMC ou dos 

xiloglucanos, recuperada na fração eluída com NaCl na concentração de 0,27 M (Figura 

26). A purificação obtida nessa etapa foi de cerca de 15 vezes (Tabela 4). Essa amostra 

foi submetida à eletroforese em condições não desnaturantes tendo sido verificada a 

presença de 3 proteínas (Figura 27, coluna 3). A enzima que degrada CMC foi 

identificada como sendo a proteína de menor mobilidade eletroforética entre as 3 

(Figura 27, coluna 1). A mesma amostra foi submetida à eletroforese em condições 

desnaturantes para se determinar a massa molecular da enzima, identificada através da 

atividade enzimática sobre CMC contido no gel de ágar (técnica de sobreposição dos 

géis) (Figura 28). Entretanto, para isso foi inicialmente verificado se os padrões de 

migração dos polipeptídeos nas amostras fervidas na presença de SDS e β-

mercaptoetanol (condição padrão) e naquelas incubadas na temperatura ambiente e na 

presença dessas substâncias (para preservação da atividade enzimática) seriam os 
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mesmos (Figura 28A). Os resultados da Figura 28A indicaram que não houve diferença 

notável na migração entre amostras fervidas ou não, podendo então ser inferida a massa 

molecular dos polipeptídeos utilizando-se amostras não fervidas. A atividade enzimática 

foi preservada após a eletroforese e essa enzima é aparentemente constituída por uma 

cadeia polipeptídica de aproximadamente 66 kD e apresentou atividade sobre CMC e 

xiloglucano de jatobá (Figura 28B). Entretanto, esse valor de 66 kD não coincidiu com 

a estimativa realizada através do uso da coluna de Sephacryl que indicou o valor de 27 

kD para essa fração (Figura 25). Esse resultado sugere que a eluição da endo-β-

glucanase da nessa coluna de filtração foi retardada por alguma interação entre a enzima 

e a matriz da coluna. A atividade sobre o xiloglucano de copaíba não foi investigada 

após eletroforese na presença de SDS e β-mercaptoetanol. 

Tabela 4. Purificação das endoglucanases de E. heterophylla presentes no grupo I.  

 
 
 
 

 
 

ETAPA DE 
PURIFICAÇÃO 

 

RECUPERAÇÃO 
DE PROTEÍNA (%) 

 

 
 

PROTEÍNA 
(mg) 

 
 

ATIVIDADE 
ESPECÍFICA 

(UR. mg proteína-1. 
hora –1) 

 

 
 

FATOR DE 
PURIFICAÇÃO 

(X) 
 

 
Extrato Bruto 

 

 
100 

 
223,1 

 
1239,0 

 
1,0 

 
Sephacryl -S-100-HR 

(Fração I) 
 

 
10,9 

 
24,3 

 

 
2293,6 

 
1,9 

 
Diálise  
 

 
1,3 

 
3,0 

 
6177,3 

 
5,0 

 
DEAE-Sephadex A50 
 

 
0,2 

 
0,476 

 
18428,8 

 
14,9 
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Figura 26. Fracionamento das endoglucanases de E. heterophylla  do grupo I em coluna de DEAE-
Sephadex A50. A eluição foi realizada com um gradiente linear de NaCl no tampão Tris-HCl 0,02 M, pH 
8,0. A. Perfil de eluição das endoglucanases e absorbância a 280 nm (...........). B. Perfil de eluição e 
gradiente de NaCl (— + —). C. Perfil de eluição das atividade sobre CMC (¡), xiloglucano de copaíba (n) 
e de jatobá ( )̈.  
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Figura 27. Análise das frações eluídas da coluna de DEAE-Sephadex A50 com NaCl 0,27 M. As frações 
com elevada atividade (Figura 26) foram reunidas e submetidas a eletroforese em condições não-
desnaturantes. A atividade foi detectada através da técnica de sobreposição de géis. A. Gel de ágar 
contendo CMC. B. Gel de poliacrilamida corado com Coomassie após eletroforese. 1 e 3: frações eluídas 
da coluna de DEAE-Sephadex com NaCl 0,27 M.; 2 e 4: extrato bruto.   
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Figura 28. Estimativa da massa molecular da endoglucanase presente nas frações eluídas da coluna 
DEAE-Sephadex A50 com NaCl 0,27M. A. Gel de poliacrilamida (12%) corado após eletroforese em 
condições desnaturantes. 1: Proteínas padrões; 2: Amostra fervida durante 1,5 minutos na presença de 
SDS e β-mercaptoetanol; 3: Amostra mantida na temperatura ambiente durante 30 minutos na presença 
de SDS e β-mercaptoetanol. B. Amostras preparadas como em A, 3 e depois submetida a eletroforese. 4: 
Gel de poliacrilamida; 5: Gel de ágar contendo xiloglucano de jatobá. 6: Gel de ágar contendo CMC.   
 

As frações com elevada atividade obtidas após fracionamento na coluna de DEAE-

Sephadex A50 foram dialisadas contra água e liofilizadas. O material liofilizado foi 

redissolvido em tampão Tris-HCl 0,05M, pH 8,0, e transferido para uma coluna de 

Sephacryl S-100-HR (1,8 × 116 cm) equilibrada e lavada com o mesmo tampão. 

Novamente as atividade sobre CMC e sobre os xiloglucanos de copaíba e de jatobá 

foram detectadas nas mesmas frações eluídas; além disso, a análise dessa amostra por 

eletroforese em condições desnaturantes mostrou que ela não foi homogênea (resultados 

não apresentados), sendo que os polipeptídeos fracionados foram em número e 

mobilidade eletroforética semelhantes aos polipeptídeos verificados já na etapa anterior 

de purificação (DEAE- Sephadex A50, Figura 28A). Esses resultados indicaram que o 

uso da coluna de Sephacryl após o fracionamento na coluna de DEAE- Sephadex A50 

foi uma etapa inútil, tendo sido esse procedimento abandonado. 

Como alternativa ao uso da coluna de Sephacryl S-100-HR, a amostra 

procedente do fracionamento na coluna de DEAE- Sephadex A50 foi transferida para 

uma coluna de afinidade de CF11-celulose. O perfil de eluição encontra-se na Figura 29 

onde podem ser observados vários picos de atividade, sendo que as frações que 

formavam cada pico foram reunidas e designadas pelas letras A a K. O pico A foi 

resultante da eluição na presença de tampão contendo NaCl 0,1 M, o pico B foi obtido  

no início da lavagem da coluna com tampão contendo NaCl 1,0 M, os picos C, D e E 

foram obtidos durante a lavagem da coluna com tampão contendo NaCl 1,0 M e os 

picos F,G, H, I, J e K durante a lavagem com o mesmo tampão contendo NaCl 1,0 M e 

celobiose 0,1M. Esses resultados indicaram a ocorrência de várias endoglucanases que 



 110

ligam-se com diferentes graus de afinidade à CF11-celulose. O pico A representou  

provavelmente  a atividade de endoglucanases com baixa afinidade pela CF11-celulose, 

tendo sido eluídas com aproximadamente 1,5 volume de tampão. De outro modo, os 

picos J e K representaram atividades de enzimas com grande afinidade por essa matriz.  

As frações reunidas de cada pico foram submetidas à focalização isoelétrica e 

depois os pIs foram identificados através da atividade sobre os substratos (Figura 30). 

Nas frações dos picos A, B, C, D e E não foram detectadas atividades sobre o 

xiloglucano de jatobá após focalização isoelétrica, por isso esse resultado não está 

apresentado. Pode ser verificado na Figura 30 que a atividade no pico A foi devida a 

uma endoglucanase de pI 3,3 que hidrolisou CMC e xiloglucano de copaíba. Nessa 

mesma amostra ocorreu também uma enzima de pI 3,8 que apresentou atividade sobre 

CMC somente. Com relação aos picos B e C, uma fraca atividade foi percebida no gel 

contendo xiloglucano de copaíba, na posição referente ao pI 3,3. Entretanto, essas 

bandas de atividade não ficaram suficientemente nítidas para serem notadas na 

fotografia. As enzimas responsáveis pelas atividades nos picos D e E não foram 

detectadas em nenhum dos 3 substratos após focalização isoelétrica.  Considerando a 

atividade sobre o CMC, os picos F, G e I foram aparentemente constituídas de 

endoglucanases de pIs 3,3, 3,8 e 4,4; a fração H pelas enzimas de pIs 3,3 e 3,8; e os 

picos J e K pelas endoglucanases de pIs 3,3, 3,8, 4,4, 4,9, 5,7 e por um grupo de 

enzimas de pI elevado, entre 8,5 e 10,0 aproximadamente, cuja identificação mais 

precisa do pI não foi possível devida a intensa atividade hidrolítica que produziu 

manchas disformes. A fração J foi constituída de endoglucanases de pIs 3,0, 3,3 e 3,8 

que degradaram xiloglucano de copaíba e por aquelas que degradam também 

xiloglucano de jatobá (de pIs 5,4 e entre 8,5 e 10,0).  
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Figura 29. Fracionamento das endoglucanases de E. heterophylla do grupo I através da coluna de CF11-
celulose. Atividade sobre CMC (n), escala à esquerda; atividade sobre xiloglucano de jatobá (l) ou de 
copaíba ( )̈, escala à direita. As setas indicam o início da eluição com tampão contendo NaCl 1,0 M 
(fração 23) e com tampão contendo NaCl 1,0 M e celobiose 0,1 M (fração 55). Foram designadas letras 
(A a K) aos picos de atividade, indicadas na parte superior do gráfico. 
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Figura 30. Atividades das endoglucanases presentes nas frações eluídas da coluna de CF11-celulose 
(picos A a K). Essas frações foram submetidas a focalização isoelétrica e as atividades detectadas pela 
técnica de sobreposição dos géis. 1 e 2. Gel de ágar contendo CMC. 3 e 4. Gel de ágar contendo 
xiloglucano de copaíba. 5. Gel de ágar contendo xiloglucano de jatobá. As setas e os seus respectivos 
valores indicam os pIs. 

 

Os resultados analisados conjuntamente sugerem que as endoglucanases com 

grande afinidade por CF11-celulose (presentes no pico J), de pIs 3,3 ou 3,8, hidrolisam 

CMC e xiloglucano de copaíba. No mesmo pico, o grupo de enzimas de pI entre 8,5 e 

10,0 podem hidrolisar CMC e xiloglucano de jatobá. 

Alguma discrepância entre os resultados das Figuras 29 e 30, como por exemplo 

a ausência de atividade sobre o xiloglucano de jatobá no pico F (Figura 30), pode ser 

devido à perda de atividade durante a  manipulação e/ou focalização isoelétrica da 

amostra, pois a quantidade de proteínas presentes nas amostras esteve abaixo do limite 

detectável pelo método de Bradford, com exceção do pico A, onde 260 µg de proteína 

foram recuperados após eluição da coluna de CF11-celulose. 

Outras atividades enzimáticas relativas ao grupo I foram averiguadas após o 

fracionamento na coluna de DEAE-Sephadex A50, tais como as atividades da β-

glicosidase, α- e  β-galactosidases e β-xilosidase.  As atividades sobre o xilano e 

liquenano foram também averiguadas através da técnica de sobreposição dos géis. Em 

todos os casos os resultados foram negativos (resultados não apresentados), sugerindo 

que os picos A  a  K estavam livres dessas enzimas e que as endoglucanases dessas 

frações não apresentam atividade sobre xilano ou liquenano. 

É importante ressaltar que é possível a ocorrência de mais endoglucanases com 

grande afinidade por CF11-celulose, pois a atividade sobre o CMC não foi eluída 

completamente, mesmo após exaustiva lavagem da coluna de CF11-celulose com 

tampão contendo NaCl 1,0 M e celobiose 0,1 M (Figura 29). 
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4.2. Endo-β-glucanases do grupo II 

 As proteínas do grupo II foram também concentradas pela precipitação com 

sulfato de amônio (85% de saturação) sendo a seguir dialisada contra o tampão de 

bicarbonato de amônio (pH 8,0) para remoção dos sais. Esse procedimento foi 

necessário uma vez que, ao contrário das endoglucanases do grupo I, a diálise contra 

água, tampões ácidos ou o uso de colunas comumente utilizadas para dessalinização 

(Biogel P6-DG ou Sephadex G-25) resultaram na perda de atividade enzimática do 

grupo II (resultados não apresentados), provavelmente devido a uma adsorção das endo-

β-glucanases no tubo de diálise ou na matriz da coluna. Após a diálise, o material foi  

liofilizado para ajustar as condições da amostra para transferência numa coluna de CM-

celulose. O objetivo inicial foi o fracionamento das das endo-β-glucanases através da 

troca iônica, entretanto, a enzima não foi eluída até elevar-se a concentração de NaCl 

para 2,0 M, sendo a eluição completada após a passagem de celobiose nessa coluna 

(Figura 31). Esse resultado sugere que as enzimas que hidrolisam CMC adsorveram na 

coluna através da afinidade pela celulose da matriz. Analisando-se a purificação da 

CMCase da fração II (Tabela 5) nota-se que o fator de purificação aumentou cerca de 10 

vezes com esse procedimento. Outros procedimentos de purificação tais como a 

utilização de coluna de DEAE-Sephadex A50 ou a coluna de afinidade CF11-celulose 

foram investigadas antes ou após fracionamento na coluna de Sephacryl S-100-HR, 

entretanto, em nenhum deles o fator de purificação superou 10 vezes (resultados não 

apresentados).  

 As frações com elevada atividade obtidas pela eluição da coluna de CM-celulose 

com celobiose foram analisada através da eletroforese em condições não desnaturantes 

(Figura 32). Foi verificado que nessas frações encontram-se 3 proteínas que podem ser 

coradas pelo Coomassie (Figura 32A). Entretanto, a atividade foi localizada no gel ágar 
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na região correspondente à porção superior do gel de poliacrilamida, onde nenhuma 

proteína foi corada pelo Coomassie, e também junto à banda denominada 2 (Figura  32 

B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Fracionamento das endoglucanases de E. heterophylla do grupo II através da coluna de CM-
Celulose. A eluição foi realizada com NaCl ou com NaCl + celobiose no tampão acetato de sódio 0,02 M, 
pH 5,0. A. Perfil de eluição (l) e absorbância a 280 nm (.......). A seta indica o início da eluição com 
celobiose. B. Perfil de eluição e concentração salina (n).   
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Figura 32. Análise das frações eluídas da coluna de CM-celulose na presença de NaCl e celobiose. A. As 
frações com elevada atividade (Figura 31) foram reunidas e submetidas a eletroforese em condições não 
desnaturantes. Os números 1, 2 e 3 indicam as bandas coradas pelo Coomassie. B e C. Atividade 
enzimática detectada pela técnica de sobreposição dos géis. B. Gel de ágar contendo CMC. C. Gel de ágar 
contendo xiloglucano de jatobá. A atividade foi localizada na região que coincidiu com a banda 2. 
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Figura 33. Atividades das endoglucanases presentes nas frações eluídas da coluna de CM-celulose com 
NaCl e celobiose. As frações com atividade (Figura 31) foram reunidas e submetidas a focalização 
isoelétrica em gel de poliacrilamida. A atividade enzimática foi detectada pela técnica de sobreposição 
dos géis. A e B. Atividade enzimática no gel de ágar contendo CMC, tendo sido esse gel escurecido com 
ácido acético 0,5 % (A) ou 5,0 % (B).  C e D. Atividade enzimática no gel de ágar contendo xiloglucano 
de jatobá (C) ou de copaíba (D).  
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Tabela 5. Purificação das endoglucanases de E. heterophylla presentes no grupo II.  

 
 
 
 
 

 
 

ETAPA DE 
PURIFICAÇÃO 

 

RECUPERAÇÃO 
DE PROTEÍNA 

 (%) 

 
 

PROTEÍNA 
(mg) 

 
 

ATIVIDADE 
ESPECÍFICA 

(UR.mg  proteína-1. 
hora –1) 

 

 
 

FATOR DE 
PURIFICAÇÃO 

(X) 
 

 
Extrato Bruto 

 

 
100 

 
1123.5 

 
1093,5 

 
1,0 

 
Sephacryl -S-100-HR 

(Fração I) 
 

 
1,8 

 
20,0 

 

 
1574,9 

 
1,4 

 
Precipitação com 
(NH4)2SO4 
 

 
0,9 

 
9,8 

 
2728,2 

 
2,5 

     
Diálise contra tampão 
NH4HCO3 
 

0,9 9,8 2566,8 2,3 

Liofilização 0,14 1,6 3841,6 3,5 
 
 
CM-celulose 

 
 

0,011 

 
 

0,13 

 
 

10698,4 

 
 

10,0 
 
 

 

Analisando-se essas mesmas frações por focalização isoelétrica verificou-se a 

ocorrência de várias das endo-β-glucanases que degradam CMC, de pIs de 

aproximadamente 10,0, 9,3, 8,5 e 3,2 (Figura 33A). Quando o gel de ágar foi escurecido 

com ácido acético 5,0 % a atividade da enzima de pI 9,3 tornou-se mais nítida em 

comparação com as outras, devido a um aumento de contraste entre a coloração de 
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fundo e a área onde ocorreu a hidrólise (Figura 33B).  É provável que a atividade das 

endo-β-glucanases seja mais intensa comparada às outras. Com relação à atividade 

sobre o xiloglucano de jatobá foram dectadas 2 bandas de atividade, cujos pIs 

corresponderam a cerca de 4,2 e 3,2 aproximadamente (Figura 33C). A atividade sobre 

o xiloglucano de copaíba correspondeu ao pI 3,2 (Fig. 33D). Esses  resultados sugerem 

que na fração II podem ocorrer: 1) endo-β-glucanases de pIs básicos (entre 8,5 e 10,0) 

que degradam CMC mas não degradam xiloglucano; 2) uma endoglucanase pI 3,2 capaz 

de degradar CMC, xiloglucano de jatobá e de copaíba; 3) uma xiloglucanase de pI 4,2 

capaz de degradar xiloglucano de jatobá mas não degrada nem CMC e nem xiloglucano 

de copaíba. É provável que a atividade sobre o CMC, localizada na porção superior do 

gel após eletroforese em condições desnaturantes (Figura 32B) seja das endoglucanases 

de pI básico (Figura 33A), pois elas teriam pouca mobilidade eletroforética num sistema 

aniônico de eletroforese. 

 É importante ressaltar que as endo-β-glucanases do grupo II, eluídas na presença 

de celobiose, foram submetidas a eletroforese na presença de SDS e β-mercaptoetanol, 

sendo depois a sua atividade analisada pela técnica de sobreposição de géis. Não foi 

detectada nenhuma atividade sobre CMC ou xiloglucano de jatobá (resultados não 

apresentados). Esse resultado sugere que no grupo II não ocorrem endoglucanases 
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indiferentes à presença de SDS e β-mercaptoetanol, como foi verificado na fração I 

(Fig. 28). 
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Discussão 

 

I. ATIVIDADE E FUNÇÃO DAS HIDROLASES DE PAREDE 

CELULAR NO ENDOSPEMA DE E. HETEROPHYLLA 

 

1. Composição dos polissacarídeos de parede celular 

Os polissacarídeos solúveis em água extraídos do tegumento da semente de E. 

heterophylla  podem ser galactomananos e glucanos. Glucanos solúveis em água têm 

sido detectados na mucilagem de sementes de Sinapis alba (mostarda), que possui um 

glucano semelhante à celulose formado por ligações do tipo β-1,4, porém muito 

ramificado (Balke & Diosady, 2000). As sementes de Cydonia oblonga (marmelo) 

liberam uma mucilagem solúvel em água, que contém microfibrilas de celulose 

associadas a um glucuronoxilano (Reis et al., 1991). Outros polissacarídeos têm sido 

também encontrados nas mucilagens de sementes, como no caso de Hyptis suaveolens 

cuja mucilagem é composta por um polissacarídeo neutro contendo D-manose, D-

galactose e D-glucose (Gowda, 1984) e por um xilano altamente ramificado com 

cadeias laterais formados por resíduos de ácido 4-O-metil-glucurônico e por unidades 

constituídas de 2-O-L-fucopiranosil-D-xilopiranose (Aspinall et al., 1991). A 

mucilagem das sementes de Arabidopsis sp. é composta de polissacarídeos pécticos, 

provavelmente de ramnogalacturonano do tipo I e ácido poligalacturônico (Western et 

al., 2000). 

Os polissacarídeos solúveis em água extraídos do endosperma da semente de E. 

heterophylla podem ser xiloglucanos e/ou xilanos. Xilanos solúveis em água tem sido 

extraídos de sementes, por exemplo, o arabinoxilano da parede celular do endosperma 

de cereais (Shewry & Morell, 2000) e um heteroxilano das sementes de Plantago major 
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(Samuelsen et al., 1999; Samuelsen, 2000). Os xiloglucanos e os xilanos solúveis  em 

água poderiam ser carboidratos de reserva da parede celular do endosperma de E. 

heterophylla, contudo, já foi verificado que o material de reserva do endosperma dessa 

semente é constituído principalmente de lipídios e proteínas que juntos, correspondem a 

86% da massa seca da semente; e açúcares solúveis correspondem a somente 3,7% da 

massa seca (Suda & Giorgini, 2000). Portanto, o restante (cerca de 10%) seria, então, 

constituído de outros tipos de materiais, incluindo polissacarídeos de parede celular que 

seriam uma fração ainda menor do endosperma.. Devido a essa pequena proporção, os 

polissacarídeos solúveis em água extraídos do endosperma teriam importância 

secundária como material de reserva na semente de E. heterophylla. Essa situação é 

muito diferente daquela verificada por exemplo em Trigonella foenum-graecum e em 

Ceratonia siliqua (alfarroba), cujas quantidades do polissacarídeo de parede 

(galactomananos) representam 30% e 65% da massa da semente, respectivamente (Reid, 

1985). As sementes de Tropaeolum majus e de Copaifera langsdorffii armazenam 

xiloglucanos, que correspondem à cerca de 30% da massa seca do cotilédone (Edwards 

et al., 1985) ou 40% da massa seca da semente (Buckeridge et al., 1992), 

respectivamente. 

 

2. Atividade das enzimas do sistema degradativo de mananos 

Os mananos não foram encontrados entre os polissacarídeos solúveis em água 

extraídos do endosperma de E. heterophylla, entretanto, atividades de enzimas 

classicamente envolvidas na mobilização de mananos foram detectadas no endosperma 

de E. heterophylla. Segundo Buckeridge et al. (2000a,b) a endo-β-mananase está 

envolvida na hidrólise de mananos puros, glucomananos e galactomananos de reserva 

das sementes. A α-galactosidase está envolvida na mobilização de glucomananos e 
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galactomananos e a β-manosidase (ou exo-β-mananase) na degradação de 

galactomanano. A mobilização de galactomananos nas leguminosas é um fenômeno que 

se inicia após a germinação (Buckeridge et al., 2000a,b). 

Em algumas espécies o tecido que cerca o embrião (endosperma, perisperma, 

etc) constitui a principal barreira para extensão e emergência da radícula, sendo 

necessário o amolecimento desse tecido para a protrusão da radícula (Bewley, 1997). 

Tem sido demonstrado que a atividade da endo-β-mananase aumenta na região 

micropilar da semente antes da ocorrência da germinação em Lycopersicon esculentum 

(tomate) e em Datura ferox, sendo que nessa última espécie a atividade da β-

manosidase também aumenta (Nonogaki et al.,1992; Nonogaki & Morohashi, 1996; 

Sánchez & de Miguel, 1997; de Miguel et al., 2000).  Na semente de E. heterophylla 

verificou-se a atividade de endo-β-mananase no período de pré-emergência da semente. 

Esse resultado sugere que essa enzima pode também estar envolvida no processo de 

facilitação da germinação, como nos exemplos acima.  

A atividade da endo-β-mananase foi mais elevada na presença de galactomanano 

de alfarroba, comparando-se com a atividade sobre o galactomanano de guar.  O nível 

de galactosilação é diferente nos dois substratos, pois na maioria dos galactomananos de 

alfarroba, comercialmente disponíveis, a razão manose:galactose é de aproximadamente 

3,5; no guar, essa razão é de aproximadamente 1,5 (Daas et al., 2000). É possível que a 

endo-β-mananase de E. heterophylla degrade preferencialmente mananos com menor 

grau de galactosilação. Os mananos puros que compõem as paredes celulares das 

sementes são pouco galactosiladas e insóluveis em água (Bewley & Reid, 1985). 

Portanto, é possível que o substrato natural da endo-β-mananase no endosperma de E. 

heterophylla possa ser um manano pouco ramificado que não pôde ser extraído pelo 

procedimento adotado no presente trabalho. 
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A β-manosidase esteve presente na semente seca, mas a sua atividade diminuiu 

aproximadamente 78% após 24 horas do início da embebição. Entretanto, o fato dessa 

enzima estar presente na semente quiescente sugere que ela pode ser importante nas 

primeiras horas de embebição da semente. Em algumas leguminosas a atividade da β-

manosidase no endosperma ou cotilédone pode manter-se constante ou diminuir durante 

a germinação (MacCleary & Matheson, 1975; MacCleary, 1983). Em outras, pode 

aumentar juntamente com as atividades da α-galactosidase e da endo-β-mananase 

durante a mobilização do galactomanano (Buckeridge & Dietrich, 1996). Mesmo nos 

casos em que a atividade da β-manosidase não apresentou uma correlação estrita com a 

degradação de galactomanano, o nível de atividade enzimática foi considerado 

suficiente para hidrólise de oligomananos liberados pelas atividades da endo-β-

mananase e da α-galactosidase (MacCleary & Matheson, 1974). A diminuição de 

atividade da β-manosidase durante a germinação foi também verificada no endosperma 

de guar (McCleary, 1983). Segundo esse autor, isso pode ter ocorrido devido à 

degradação dessa enzima por proteases sintetizadas durante a germinação ou, devido à 

grande instabilidade da enzima em solução, diferentemente de quando estaria aderida no 

endosperma ainda não degradado (McCleary, 1983). Fato semelhante pode ter ocorrido 

no caso de E. heterophylla, mas alternativamente, pode ser possível que algum fator 

inibidor de sua atividade tenha sido liberado ou produzido em sementes embebidas. 

Inibidores de enzimas envolvidas na hidrólise de carboidratos têm sido encontrados, por 

exemplo: o inibidor de α-galactosidase, detectado no endosperma de T. foenum-

graecum (Zambou et al., 1993) ou, de xilanases, extraído da farinha de Triticum 

aestivum (trigo) (McLauchlan et al., 1999).  

Diferentemente da endo-β-mananase e da β-manosidase a atividade da α-

galactosidase foi baixa durante o período de pré-emergência de E. heterophylla. 
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Portanto, não houve, aparentemente, uma perfeita correlação temporal entre as 

atividades dessas três enzimas. Tem sido demonstrado que atividade conjunta das três 

enzimas é necessária para degradação de galactomananos em sementes (McCleary & 

Matheson, 1975; McCleary, 1983). A dessincronização das atividades entre a α-

galactosidase e as outras (endo-β-mananase e β-manosidase) juntamente com os 

resultados da Tabela 2, que indicaram a ausência de manose na composição dos 

polissacarídeos solúveis em água extraídos do endosperma, corroboram a hipótese de 

que não ocorrem galactomananos solúveis em água no endosperma de E. heterophylla. 

O substrato natural da α-galactosidase é incerto no endosperma dessa espécie. A 

atividade de α-galactosidase nas sementes tem sido também relacionada à degradação 

do oligossacarídeo rafinose (McCleary & Matheson, 1975; Buckeridge & Dietrich, 

1996). Entretanto, a rafinose não foi encontrada no endosperma de E. heterophylla  

(Suda & Giorgini, 2000), assim como nas sementes de mamona e de seringueira, 

também pertencentes à família Euphorbiaceae (Amuti & Pollard, 1977; Achinewhu, 

1986). Isso indica que a enzima não tem a função de hidrolisar rafinose na semente 

dessa espécie. A atividade de α-galactosidase aumentou no período de pós-emergência. 

É possível que essa enzima atue sobre substratos diferentes na pré-emergência e na pós-

emergência. Segundo Fry (1995), a α-galactosidase é considerada uma enzima de baixa 

especificidade pelo grupamento aglicona do substrato e a extensina pode ser também 

um substrato para essa enzima.  

A ocorrência de atividades de endo-β-mananase, α-galactosidase e β-

manosidase na semente quiescente sugere que elas foram sintetizadas durante a 

formação da semente e permaneceram armazenadas na semente quiescente. A presença 

de endo-β-mananases ativas em sementes quiescentes foi investigada em várias espécies 

por Dirk et al. (1995) e foi encontrada no endosperma de monocotiledôneas e no  
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megagametófito de Gimnospermas, mas não foi detectada no endosperma das 

dicotiledôneas investigadas por eles. A α-galactosidase foi detectada na semente 

madura de Vigna radiata (Dey, 1984).  

 

3. Atividade da β-1,3-glucanase  

A β-1,3-glucanase está envolvida na facilitação da emergência da radícula na 

semente de Nicotiana tabacum (tabaco) (Leubner-Metzger et al., 1995; Leubner-

Metzger & Meins Jr., 2000). No endosperma de E. heterophylla a atividade sobre a 

laminarina esteve presente no período de pré-emergência, embora tenha sido verificado 

um aumento de aproximadamente 50 % no nível de atividade entre 48 horas (período de 

emergência) e 96 horas após o início da embebição. Esse resultado sugere que a 

atividade hidrolítica sobre polissacarídeos com ligações glicosídicas do tipo β-1,3 pode 

também estar relacionada com a facilitação da emergência da radícula na semente de E. 

heterophylla.  O aumento de atividade na pós-emergência poderia estar relacionada ao 

processo de degradação total da parede endospérmica, entretanto, a presença de  β-1,3-

glucanos não foi demonstrada no endosperma de E. heterophylla. Segundo Fincher 

(1989), a atividade de β-1,3-glucanases durante a germinação de cevada pode ser uma 

resposta de defesa contra microorganismos patogênicos, que possuem β-1,3-glucanos na 

composição de sua parede celular. A atividade de β-1,3-glucanases durante a pós-

emergência de E. heterophylla  poderia também constituir uma proteção do 

endosperma, quando a abundância de produtos da hidrólise do material de reserva, bem 

como a própria degradação da parede celular que estaria ocorrendo, poderiam tornar a 

semente suscetível ao ataque desses microorganismos. 
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4. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xiloglucanos 

As atividades degradativas totais sobre os xiloglucanos de jatobá ou de copaíba 

foram baixas durante a pré-emergência das sementes de E. heterophylla, na presença ou 

na ausência do oligossacarídeo XXLG. Entretanto os níveis de atividade foram mais 

elevados na presença de xiloglucano de jatobá, comparando-se com xiloglucano de 

copaíba. Durante a pós-emergência, os níveis de atividade sobre esses xiloglucanos 

foram semelhantes. Essa mudança na afinidade pelo substrato durante a pós-emergência 

sugere a ocorrência de pelo menos dois grupos de xiloglucanases, um que atua na pré-

emergência e outro que atua na pós-emergência. É provável que as xiloglucanases 

presentes na pré-emergência sejam XETs, pois atividade transglicosilásica foi detectada 

nesse período representando 93% ou 75% da atividade degradativa total sobre o 

xiloglucano de jatobá ou de copaíba, respectivamente. A atividade hidrolítica de XET 

pode depender da natureza e da posição das substituições adjacentes à ligação 

glicosídica a ser rompida (Fannutti et al., 1996). Os blocos estruturais ou subunidades 

que constituem o xiloglucano de copaíba são os oligossacarídeos XXXG, XLXG, 

XXLG e XLLG (Buckeridge et al.,1992). Quanto ao xiloglucano de jatobá, cerca de 50 

% das subunidades presentes são os mesmos do xiloglucano de copaíba e os outros 50 

% são baseados na estrutura XXXXG com ou sem substituições de β-D-galactosídeos 

(Buckeridge et al., 1997). O xiloglucano de jatobá contém resíduos de arabinose (Tiné 

et al., 2000). A afinidade pelo oligossacarídeo receptor é um outro fator a ser 

considerado. A XET de nastúrcio depolimeriza o xiloglucano de Tamarindus indica 

(tamarindo) com mais eficiência na presença do nanoligossacarídeo XLLG do que na 

presença de XXLG (Farkas et al., 1992). No presente trabalho, só foi utilizado 

octassacarídeo XXLG como molécula receptora durante a tranglicosilação. 
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Diferentemente da XET de E. heterophylla, a atividade de XETs nas outras 

sementes tem sido observada na pós-emergência, como por exemplo nas sementes de 

nastúrcio e de jatobá onde estão envolvidas na degradação de xiloglucano de reserva 

(Edwards et al., 1985; Tiné et al., 2000). Em sementes de  Arabdopsis thaliana foi 

verificado que um gene que codifica uma proteína, cuja seqüência de aminoácidos tem 

grande similaridade com XET cotiledonar de nastúrcio, expressa-se  no período de pré-

emergência, mas a expressão máxima foi verificada no início da pós-emergência, tendo 

sido associado ao fenômeno de expansão celular do tecido embrionário do que 

propriamente a mobilização de reservas (Aubert & Herzog, 1996).  

As atividades da β-galactosidase  e da β-glucosidase foram também detectadas 

no período de pré-emergência da semente de E. heterophylla,  embora os níveis de 

atividade tenham sido mais elevados na pós-emergência. É possível que a β-

galactosidase e a β-glucosidase participem da degradação de xiloglucano da parede de 

E. heterophylla  juntamente com XET no período de pré-emergência, mas poderiam 

também atuar na pós-emergência, conjuntamente com outras enzimas envolvidas na 

degradação do xiloglucano.  

O aumento da atividade da α-xilosidase iniciou-se durante a queda da atividade 

de XET. Esse resultado sugere que a atividade α-xilosidase poderia estar associada à 

degradação dos xiloglucanos na pós-emergência e não na pré-emergência. De acordo 

com Fanutti et al. (1991) a α-xilosidase atua apenas sobre oligossacarídeos de 

xiloglucano liberando xilose e não sobre substratos sintéticos ou polissacarídeos. No 

caso de E. heterophylla, os níveis de atividade dessa enzima foram baixos na pré-

emergência, quando as atividades endohidrolíticas (atividades das xiloglucanases e de 

outras endoglucanases) foram baixas também. Considerando que nos ensaios da 

atividade de  α-xilosidase foram utilizados extratos brutos do endosperma de E. 
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heterophylla, é provável que a atividade dessa enzima foi possível devido às 

endoglucanases presentes nesse extrato. Provavelmente as endoglucanases degradaram 

o polímero de xiloglucano gerando oligossacarídeos susceptíveis à ação da α-xilosidase. 

É interessante notar, contudo, que as curvas de  atividades da α-xilosidase, em função 

do tempo decorrido desde o início da embebição, foram diferentes nos 2 substratos 

utilizados. Isso sugere a ocorrência de pelo menos duas α-xilosidases no endosperma de 

E. heterophylla tendo atividades máximas em diferentes tempos. Entretanto, a atividade 

na presença de xiloglucano de jatobá deve ser considerada com reservas, pois o método 

utilizado para determinação da atividade baseia-se na detecção de pentoses. Tiné et al. 

(2000), verificaram a ocorrência de arabinose (pentose), galactose (hexose), glicose 

(hexose) e xilose (pentose) no xiloglucano de jatobá. Portanto, não pode ser excluída a 

possibilidade de que a atividade verificada (quantidade de pentose liberada) tenha sido a 

soma das atividades da α-xilosidase com a atividade de alguma outra enzima que 

liberou resíduos de arabinose no meio de reação, embora a proporção de xilose no 

xilogucano de jatobá possa ser 4 a 16 vezes maior em relação à arabinose  (Tiné et al., 

2000) .  

É possível que a α-xilosidase juntamente com a β-galactosidase, a β-glucosidase 

e as endoglucanases realizem a degradação completa do xiloglucano durante o período 

de pós-emergência da semente.  

 

5. Atividade das enzimas do sistema degradativo de xilanos 

A ocorrência de xilose na composição do polissacarídeo solúvel em água, 

extraído do endosperma, e as atividades de xilanases e de β-xilosidase corroboram a 

hipótese da ocorrência de xilanos no endosperma de E. heterophylla. As atividades 

dessas enzimas ocorreram predominantemente no período da pós-emergência. A 
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atividade e as características das enzimas que degradam o xilano durante a germinação 

têm sido profundamente investigadas nos grãos de cevada, uma monocotiledônea  (Taiz 

& Honigman, 1976; Slade et al., 1989; Banik et al., 1996). Entretanto, essas enzimas 

têm sido pouco investigadas nas dicotiledôneas, sendo o único registro encontrado 

relativo à atividade de xilanase (pentosanase) na semente de Arachis hypogae 

(amendoim) (Wankhede et al., 1977). No amendoim, a germinação de 100% das 

sementes verificou-se 140 horas após o início da embebição, mas a mobilização do 

pentosano teve ínício 36 horas após o início da embebição, concomitantemente ao 

aumento da atividade da pentosanase (Wankhede et al., 1977). Portanto, a atividade 

degradativa do xilano no amendoim parece ocorrer durante a pré-emergência, 

diferentemente de E. heterophylla.  

Sabe-se que algumas β-glucanases que hidrolisam CMC hidrolisam também 

xilano (Kanda et al., 1976; Ohmiya et al.,1995; Kulkarni et al., 1999). Portanto, não 

pode ser excluída a possibilidade de que as endo-β-glucanases do grupo II, que não 

foram investigadas quanto à sua capacidade de hidrolisar xilano, estejam também 

envolvidas na degradação desse polissacarídeo do endosperma de E. heterophylla.  

 

6. Atividade das β-1,4-glucanases 

A ocorrência de endo-β-glucanases que são capazes de hidrolisar vários 

substratos contendo ligações do tipo β-1,4 como CMC, xiloglucano,  liquenano, xilano, 

ou celulose cristalina tem sido relatada (Hatfield & Nevins, 1986, 1987; Wong et al., 

1977; Ohmiya et al., 1995; Smriti & Sanwal, 1999). Na semente de E. heterophylla,  as 

β-glucanases que hidrolisaram CMC, xiloglucano, liquenano e Avicel atuaram 

predominantemente na pós-emergência.  
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Nos experimentos de purificação parcial das endo-β-glucanases de E. 

heterophylla  foi demonstrado as endoglucanases do grupo I hidrolisaram CMC e um 

dos tipos de xiloglucano (copaíba ou jatobá), tendo sido detectadas algumas 

aparentemente específicas, como as de pIs 4,4, 4,9 e 5,7 que hidrolisaram somente 

CMC. A ocorrência de atividades sobre xilano e liquenano na fração enzimática das 

endo-β-glucanases do grupo I foi investigada, mas não foram detectadas atividades 

sobre esses substratos, indicando que as endo-β-glucanases dessa fração não degradam 

esses substratos.  

Entre as endo-β-glucanases da fração II foi encontrada uma endoglucanase 

inespecífica, cujo pI foi de 3,2 e que hidrolisou tanto o CMC como os dois tipos de 

xiloglucano testados. Não pode ser excluída a possibilidade de que essa endoglucanase 

seja também responsável pela atividade sobre o liquenano. A ocorrência de endo-β-

glucanases que degradam preferencialmente o CMC, mas também degradam liquenano 

e xiloglucano, tem sido verificado em cultura de células de Populus alba (Nakamura & 

Hayashi, 1993; Ohmiya et al., 1995) e no fruto de Persea americana (abacate) (Hatfield 

& Nevins, 1986). 

Em geral, as endo-β-glucanases de plantas não hidrolisam a celulose cristalina 

(O'Donoghue et al., 1994; Rose & Bennett, 1999). Entretanto, há exceções como no 

caso da celulase do epicótilo de ervilha (Wong et al., 1977) e do caule de Catharanthus 

roseus (Smriti & Sanwal, 1999). No endosperma de E. heterophylla a atividade sobre o 

Avicel foi detectada, mas ocorreu somente no período de esgotamento total do 

endosperma, diferentemente de outras β-glucanases cuja atividade foi detectada antes. 

Esse resultado sugere ocorrência de uma endoglucanase que hidrolisa especificamente 

celulose cristalina, que no endosperma de E. heterophylla  pode ter degradado as 

microfibrilas de celulose expostas pela ação de xiloglucanases e xilanases.  
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7. Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que as enzimas hidrolíticas 

que podem ser importantes no período de pré-emergência na semente de E. heterophylla 

são: endo-β-mananase, β-manosidase, β-1,3-glucanase e XET. Um possível papel 

dessas enzimas é atuar no amolecimento da parede do endosperma para facilitar a 

emergência da radícula, entretanto, as atividades verificada foram referentes ao 

endosperma como um todo, não tendo sido investigadas na região micropilar. 

As β-1,4-glucanases, incluindo a xilanase e a β-xilosidase, que atuaram no 

período de pós-emergência podem estar relacionadas com mobilização de reservas e 

expansão dos cotilédones. É possível que as enzimas hidrolíticas degradem a parede 

celular para facilitar a difusão dos produtos da degradação do material de reserva aos 

cotilédones. É também possível que devido à degradação das paredes, ocorra uma 

diminuição de suas resistências contra a expansão dos cotilédones. 

 

II. Purificação parcial das endo-β-glucanases 

 1. Inibição da atividade das endo-β-glucanases pelo etanol e isopropanol 

 Um aspecto intrigante foi a inibição da atividade hidrolítica sobre CMC na 

presença de etanol ou isopropanol verificado nos extratos brutos de sementes deixadas 

para germinar 3 dias. A interferência de álcoois na atividade enzimática tem sido 

relatada em β-glucosidases de origem bacteriana, fúngica ou animal (Watt et al., 1998; 

Christakopoulos et al., 1994; Gopalan et al., 1989) e também na endo-β-N-

acetilglucosaminidase bacteriana (Fan et al., 1995). Essa última enzima e também as β-

glucosidases bacteriana e fúngica acima mencionadas apresentam atividades hidrolítica 

e transglicosilásica, sendo que o álcool promove a transglicosilação. No caso da  β-
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glucosidase animal (Gopalan et al., 1989) baixas concentrações de álcool aumentam e 

altas concentrações diminuem a atividade da enzima através da inibição do tipo 

competitivo. As polissacarídeo-sintases (arabinano-sintase, calose-sintase, xilano-

sintase e β-1,4-glucano-sintase) de plantas também podem ter a atividade alterada na 

presença de solventes orgânicos (Kerry et al., 2001). Não investigamos as causas da 

inibição da atividade das endoglucanases do endosperma de E. heterophylla  ocasionada 

pelo isopropanol e pelo etanol (0,7%, v/v). Entretanto, considerando que algumas 

enzimas que realizam a transglicosilação podem ser afetadas por álcoois, surge a  

possibilidade de que as endoglucanases  de E. heterophylla  ativas na pós-emergência 

possam ser XETs. Nesse caso a sua atividade transglicosilásica pode não ter sido 

detectada devido a baixa concentração do oligossacarídeo receptor adicionado no meio 

de reação, diferentemente das XETs detectadas na pré-emergência que realizaram a 

transglicosilação mesmo em baixas concentrações do octassacarídeo (70µg/ml no meio 

de reação). Nas XETs a atividade transglicosilásica predomina sobre a hidrólise quando 

a concentração do oligossacarídeo receptor é elevada (Farkas et al., 1992). 

 

2. Purificação  

 No trabalho precedente (Suda, 1997) foi registrada a purificação, através do uso 

da coluna de CF11-celulose, de uma endo-β-glucanase de pI 8,5 que foi homogênea 

quando analisada por eletroforese em condições desnaturantes.  Entretanto, 

experimentos posteriores indicaram que muitas outras proteínas adsorvem nessa coluna 

e que são eluídas juntamente com a enzima. Além disso, a recuperação das proteínas foi 

muito baixa após o fracionamento nessa coluna de afinidade, impedindo etapas 

posteriores de purificação. Por esse motivo optou-se no presente trabalho pela utilização 

de colunas de filtração e de troca iônica nas etapas iniciais de purificação. 
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 Foi verificado no presente trabalho que a maioria das endo-β-glucanases da 

semente de E. heterophylla  liga-se muito fortemente a CM-celulose ou CF11-celulose 

sendo necessárias elevadas concentrações de NaCl juntamente com celobiose para 

eluição. A presença de NaCl 1,0 M juntamente com celobiose 0,1 M em tampão Tris-

HCl 0,05M, pH 8,0 não foi suficiente para eluir toda atividade das endo-β-glucanases 

do grupo I da coluna de CF11-celulose. Por esse motivo, provavelmente, a recuperação 

das proteínas foi muito baixa  após o fracionamento. Essa pequena quantidade de 

proteínas recuperadas limitou a presente investigação e não foi possível caracterizar 

mais detalhadamente cada endo-β-glucanase. Além disso, várias isozimas podem ser 

eluídas juntamente (Fig. 30, pico J), dificultando ainda mais a purificação e a obtenção 

de frações homogêneas.  

 

3. Características das endo-β-glucanases.  

 É interessante observar que ocorreram endo-β-glucanases de pI elevado (entre 

8,5 e 10,0) nos grupos I e II. Apesar da semelhança nos valores de pI, essas enzimas do 

grupo I hidrolisaram xiloglucano de jatobá, mas as do grupo II não hidrolisaram 

nenhum dos dois tipos de xiloglucano (de jatobá ou de copaíba). Além disso, essas 

enzimas de pI elevado do grupo II parecem ter pouca mobilidade eletroforética quando 

submetidas a eletroforese em condições não desnaturantes e não foram coradas com 

Coomassie. Esse resultado sugere que esse grupo de endoglucanases pode estar 

associada a algum carboidrato que provavelmente impede a reação da proteína com o 

corante Coomassie, como foi verificado para uma β-glucosidase de Trichoderma reesei 

(Messner, 1990). Algumas endoglucanases de plantas podem ser glicosiladas, como por 

exemplo a celulase de Persea americana (abacate) (Bennett & Christoffersen, 1986) e 
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uma celulase de pI 4,5 associada à membrana, encontrada no pulvino de Phaseolus 

vulgaris (feijão) (del Campilo et al., 1988). 

 No grupo I, a atividade hidrolítica sobre CMC e xiloglucano de jatobá foi 

associada a um polipeptídeo de aproximadamente 66 kD. Considerando que várias 

isozimas (de pIs básicos) do grupo I apresentaram atividade sobre esses dois substratos  

não se pode afirmar qual delas possui essa molecular. Pode até ser possível que todas as 

isozimas de pI básico e uma de pI 5,4, que aparentemente degrada xiloglucano de jatobá 

mas não degrada xiloglucano de copaíba, tenham essa massa molecular. 

 A ocorrência de isozimas de endoglucanases tem sido investigada no fruto de 

abacate (Bennett & Christoffersen, 1986; Kanellis & Kalaitzis, 1992). Segundo Bennett 

& Christoffersen (1986), celulases com 2 massas moleculares podem ser extraídas do 

abacate, estando a diferença de massa relacionada ao grau de glicosilação durante o 

processamento pós-transcricional da enzima. Entretanto, segundo Kanellis & Kalaitzis 

(1992), que encontraram 11 isozimas no abacate com pIs variando entre 4,0 e 7,0, 

sugeriram que essa multiplicidade de formas enzimáticas ativas poderia ser devido à 

ocorrência de uma população heterogênea de RNAs mensageiros que codificam a 

celulase, ou seja, devido à existência de uma pequena família de genes da celulase. 

Tucker et al. (1987) propuseram a existência dessa família no abacate baseado na 

detecção de múltiplas bandas nos Southern blots que hibridizaram com pAV363, um 

clone de cDNA da celulase completa. As causas ou razões da ocorrência de 

endoglucanases de diferentes pIs no endosperma de E. heterophylla  não pode ainda ser 

explicado. 

Algumas das endo-β-glucanases do endosperma de E. heterophylla investigadas 

no presente trabalho apresentaram pIs de aproximadamente 10,0 ou 3,0, ou seja valores 
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no limite de detecção da técnica empregada. É possível que o pI de algumas das 

isozimas seja na realidade mais elevado ou mais baixo que esses valores.    

As endo-β-glucanases do grupo II perderam atividade hidrolítica após 

eletroforese na presença de SDS e  β-mercaptoetanol sugerindo que um possível 

rompimento de interações entre cadeias polipeptídicas causadas por essas substâncias 

pode afetar sua atividade catalítica.   Isso pode ser uma outra evidência da 

complexidade estrutural do grupo de endoglucanases da fração II e principalmente das 

isozimas de pI básico. 

 

4. Conclusões 

Com a cromatografia em coluna de Sephacryl-S-100-HR foram obtidos 2 grupos 

(I e II) de endo-β-glucanases do endosperma de E. heterophylla. As endoglucanases do 

grupo I foram parcialmente purificadas e apresentaram pIs que variaram entre 3,0 e 5,7 

e entre 8,5 e 10,0. As do grupo II, apresentaram pIs de aproximadamente 3,2 e 4,2,  e 

entre 8,5 e 10,0. 

 A maioria das endo-β-glucanases de pI ácido do grupo I hidrolisou xiloglucano 

de copaíba, além de CMC, mas não o de jatobá. Entretanto, as endoglucanases de pI 

ácido do grupo II hidrolisaram xiloglucano de jatobá ou de copaíba, além de CMC. 

Portanto, de um modo geral, as endoglucanases de pI ácido da semente de E. 

heterophylla  podem degradar xiloglucano.  

As endo-β-glucanases de pI básico do grupo I hidrolisaram xiloglucano de 

jatobá, entretanto, as do grupo II hidrolisaram somente CMC. Portanto, as 

endoglucanases de pIs básicos do grupo II não apresentaram atividade sobre os 

xiloglucanos testados, mas  pode ser que essas enzimas degradem xiloglucanos da 
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própria semente de E. heterophylla. Essa hipótese não foi investigada no presente 

trabalho. 

Concluindo, o provável papel das endoglucanases na semente de E. heterophylla 

é a degradação de xiloglucanos, tendo sido obtidas evidências de sua ocorrência entre os 

polissacarídeos solúveis em água extraídos do endosperma. 

 As enzimas que hidrolisam o xiloglucano têm sido investigadas nas sementes 

que armazenam esse polissacarídeo nos cotilédones (Edwards et al., 1985; Sulová et al., 

1995, Tiné et al., 2000; Steele et al., 2001). O presente trabalho é o primeiro a relatar a 

ocorrência dessas enzimas numa semente endospérmica.  
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RESUMO 

 

 Na maioria das sementes a emergência da radícula caracteriza o término da 

germinação e marca o início do desenvolvimento da plântula. A atividade das hidrolases 

da parede celular durante a pré-emergência pode estar associada ao amolecimento do 

tecido que circunda o embrião, principalmente na região micropilar, onde ocorre a 

protrusão da radícula. A atividade dessas enzimas após a emergência é associada à 

degradação de reservas polissacarídicas da parede celular, mobilizadas para suprir a 

plântula de açúcares antes que se torne autotrófica. 

 No presente trabalho foram investigadas várias hidrolases da parede celular no 

endosperma de Euphorbia heterophylla durante a germinação e o desenvolvimento 

inicial pós-germinativo da plântula. Foi também realizada a purificação parcial de endo-

β-1,4-glucanases da semente dessa espécie. 

 As atividades da xiloglucano endotransglicosilase (XET), endo-β-mananase e β-

manosidase são maiores no período de pré-emergência da semente de E. heterophylla, 

comparando-se com o período de pós-emergência. Por outro lado, as atividades da β-

galactosidase, β-glucosidase, α-xilosidase, β-xilosidase e das glucanases que hidrolisam 

CMC, xiloglucanos de Hymenaea courbaril ou de Copaifera langsdorffii, xilano, Avicel 

e liquenano são elevadas no período de pós-emergência. A atividade sobre a laminarina 

ocorre durante ambos os períodos, de pré- e pós-emergência da radícula. A atividade da 

poligalacturonase não foi detectada nessa semente. Os resultados sugerem que XET, 

endo-β-mananase e β-manosidase podem estar envolvidas no processo de germinação, 

enquanto que as demais enzimas podem estar relacionadas ao processo de mobilização 

de reservas da semente. Em E. heterophylla o embrião está encerrado num endosperma 

rico em lipídios e proteínas, cujos produtos da degradação são absorvidos pelos 
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cotilédones que iniciam a expansão 24 horas após o início da embebição.  É possível 

que a hidrólise da parede celular do endosperma diminua a resistência contra a expansão 

em área do cotilédone facilitando, ao mesmo tempo, a rápida difusão dos produtos da 

degradação para os cotilédones. 

 A purificação parcial das endoglucanases foi realizada utilizando-se colunas de 

Sephacryl S-100-HR numa primeira etapa, resultando em 2 grupos com atividade sobre 

CMC denominados I e II.  

Em uma segunda etapa, as endoglucanases do grupo I foram sequencialmente 

purificadas em coluna DEAE-Sephadex e de CF11-Celulose (afinidade). Através da 

focalização isoelétrica em gel de poliacrilamida e técnicas de sobreposição em gel de 

ágar para a determinação de atividade, foram detectadas endoglucanases de pIs de 

aproximadamente 3,0, 3,3, 3,8, 4,4, 4,9, 5,4 e 5,7  e um outro grupo de enzimas cujos 

pIs variam entre 8,5 e 10,0. As enzimas de pIs 3,0, 3,3 e 3,8 hidrolisam CMC e 

xiloglucano de C. langsdorffii; as de pIs entre 8,5 e 10,0 hidrolisam CMC e o 

xiloglucano de H. courbaril, mas não hidrolisam o de C.  langsdorffii; as enzimas de pIs 

4,4, 4,9 e 5,7 hidrolisam somente CMC; a de pI 5,4 hidrolisa somente xiloglucano de H. 

courbaril. 

As endoglucanases do grupo II foram purificadas em coluna de CM-celulose, 

tendo sido detectada uma enzima de pI 3,2 que degrada CMC bem como xiloglucano de 

C.  langsdorffii e de H. courbaril.  Foi também detectada uma xiloglucanase de pI 4,2 

que hidrolisa somente xiloglucano de H. courbaril e um grupo de isozimas cujos pIs 

variam entre 8,5 e 10,0, que hidrolisa somente CMC. 

As xiloglucanases têm sido investigadas em sementes cujo xiloglucano é 

armazenado no cotilédone. O presente trabalho é o primeiro a relatar a ocorrência de 

xiloglucanases em uma semente endospérmica. 
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Palavras chave- enzimas, Euphorbia heterophylla, Euphorbiaceae, expansão do 

cotilédone, parede celular, germinação de sementes, polissacarídeos. 
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SUMMARY 

Cell wall hydrolases in the seeds of Euphorbia heterophylla L. during germination 

and early seedling development 

In most seeds radicle protrusion characterizes the termination of germination and 

the beginning of seedling development. The activity of cell wall hydrolases during the 

pre-emergence stage may be related to the softening of the tissue which involves the 

embryo, notably in the micropylar region where the radicle protrusion occurs. The 

activity of these enzymes following radicle emergence is related to the reserve 

degradation which may be cell wall polysaccharides mobilized to supply the seedling 

with sugars before it becomes autotrophic. 

 In the present work it was investigated several cell wall hydrolases from the 

endosperm of Euphorbia heterophylla during germination and initial seedling 

development of this species. A partial purification of endo-β-1,4-glucanase was also 

performed. 

 The activities of xyloglucan endotransglycosylase (XET), endo-β-mannanase 

and β-manosidase in E. heterophylla seeds are higher over the pre-emergence when 

compared to the post-emergence period. On the other hand the activities of β-

galactosidase, β-glucosidase, α-xylosidase, β-xylosidase and glucanases which 

hydrolise CMC, xyloglucans from Hymenaea courbaril and Copaifera langsdorffii, 

xylan, Avicel and liquenan are higher over the post-emergence period. Activity on 

laminarin occurs over both periods. Polygalacturonase activity has not been detected in 

this seed. These results suggest that XET, endo-β-mannanase and  β-manosidase may be 

involved in the process of germination whereas the other enzymes may be more related 

to reserve mobilization. In E. heterophylla the endosperm contains high contents of 
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lipids and proteins and the degradation products of these reserves are absorbed by the 

cotyledons which expansion begins 24 hours since the start of imbibition. Probably 

endosperm cell wall hydrolysis facilitates cotyledon expansion by lowering endosperm 

resistance and at the same time the diffusion of degradation products into cotyledons. 

 Partial purification of endoglucanases was carried out on Sephacryl S-100-HR as 

a first step resulting 2 active fractions (I and II) on CMC. 

 Fraction I was further purified on DEAE-Sephadex and CF11-Cellulose 

(affinity) columns. Polyacrylamide gel isoelectric focusing followed by gel-overlay 

assay technique indicated several endoglucanases with pIs around 3.0, 3.3, 3.8, 4.4, 4.9, 

5.4 and 5.7 and another group between 8.5 and 10.0. The pI 3.0, 3.3 and 3.8 enzymes 

hydrolyse both CMC and xyloglucan from Copaifera langsdorffii; the group between 

8.5 and 10.0 hydrolyse both CMC and xyloglucan from Hymenaea courbaril but not 

from C. langsdorffii; pIs 4.4, 4.9 and 5.7 enzymes hydrolyse only CMC; pI 5.4 enzyme 

hydrolyse only xyloglucan from H. courbaril. 

 Fraction II was further purified on CM-celullose column. It was detected a pI 3.2 

endoglucanase which degrades CMC and xyloglucan from both C. langsdorfii and H. 

courbaril, a pI 4.2 xyloglucanase which hydrolyses only xyloglucan from H. courbaril, 

and a group of isozymes (pI 8.5 to 10.0) which hydrolyses only CMC.  

 Xyloglucanases have been investigated only in seeds that have stored xyloglucan 

in the cotyledon.  The present work is the first one to report the occurrence of 

xyloglucanases in an endospermic seed. 

Key words - cell wall, cotyledon expansion, enzymes, Euphorbia heterophylla, 

Euphorbiaceae, polysacharides, seed germination.  

 



 

 

125

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACHINEWHU, S.C. 1986. Unconventional sources of food: chemical composition of 

rubber seed (Hevea brasiliensis). Food Chemistry, 21: 17-25. 

AKUBUE, P.I.; MITTAL, G.C. & AGUWA, C.N. 1983. Preliminary 

pharmacological study of some Nigerian medicinal plants. Journal of 

Ethnopharmacology, 8: 53-63. 

ALCÂNTARA, P.H.N. de; DIETRICH, S.M.C. & BUCKERIDGE, M.S. 1999. 

Xyloglucan mobilisation and purification of a (XLLG/XLXG) specific β-

galactosidase from cotyledons of Copaifera langsdorffii. Plant Physiology and 

Biochemistry, 37: 653-663. 

ALMIN, K.E. & ERIKSSON, K-E. 1967. Enzymic degradation of polymers. 1. 

Viscometric method for the determination of enzymic activity. Biochimica et 

Biophysica Acta, 139: 238-247. 

ALMIN, K.E.; ERIKSSON, K-E & JANSSON, C. 1967. Enzymic degradation of 

polymers. 2. Viscometric determination of cellulase activity in absolute terms. 

Biochimica et Biophysica Acta, 139:248-253. 

AMUTI, K.S. & POLLARD, C.J. 1977. Soluble carbohydrates of dry and developing 

seeds. Phytochemistry, 16: 529-532. 

ASCENCIO, J. 1997. Root secreted acid phosphatase kinetics as a physiological 

marker for phosphorus deficiency. . Journal of Plant Nutrition, 20: 9-26. 

ASCENCIO, J. & LAZO, J.V. 1997. Growth evaluation during the vegetative phase 

of dicotyledonous weeds and under phosphorus deficiency. Journal of Plant 

Nutrition, 20: 27-45. 

ASPINALL, G.O.; CAPEK, P.; CARPENTER, R.C.; GOWDA, D.C. & 

SZAFRANEK, J. 1991. A novel L-fuco-4-O-methyl-D-glucurono-D-xylan from 

Hyptis suaveolens. Carbohydrate Research, 214: 107-113. 

AUBERT, D. & HERZOG, M. 1996. A new cDNA encoding a xyloglucan endo-

transglycosylase-related polypeptide (AtXTR8) preferenctially expressed in 

seedling, root and stem of Arabidopsis thaliana. Plant Science, 121: 187-196. 



 

 

126

BACCHI, O.; LEITÃO FILHO, H. de F. & ARANHA, C. 1984. Plantas invasoras 

de culturas. Vol. 3. Ed. UNICAMP, Campinas. pp. 598-906. 

BALKE, D.T. & DIOSADY, L.L. 2000. Rapid aqueous extraction of mucilage from 

whole white mustard seed. Food Research International, 33: 347-356. 

BANIK, M.;  GARRET, T.P.J. & FINCHER, G.B. 1996. Molecular cloning of cDNA 

encoding (1-4)-β-xylan endohydrolases from the aleurone layer of germinated 

barley (Hordeum vulgare). Plant Molecular Biology, 31: 1163-1172. 

BANIK, M.; LI, C-D; LANGRIDGE, P & FINCHER, G.B. 1997. Structure, 

hormonal regulation, and chromosomal location of genes encoding barley (1-4)-β-

xylan endohydrolases. Molecular General Genetics, 253:599-608. 

BANNON, J.S.; BAKER, J.B. & ROGERS, R.L. 1978. Germination of wild 

poinsettia (Euphorbia heterophylla). Weed Science, 26: 221-225. 

BARRETO, R.W. & EVANS, H.C. 1998. Fungal pathogens of Euphorbia 

heterophylla and E. hierta in Brazil and their potential as weed biocontrol agents. 

Mycopathologia, 141:21-36. 

BÉGUIN, P. & AUBERT, J.-P. 1994. The biological degradation of cellulose. FEMS 

Microbiology Reviews, 13: 25-58. 

BENNETT, A.B. & CHRISTOFFERSEN, R.E. 1986. Synthesis and processing of 

cellulase from ripening avocado fruit. Plant Physiology, 81: 830-835. 

BERTHEAU, Y.; MADGIDI-HERVAN, E.; KOTOUJANSK, Y,A.; NGUYEN-

THE, C.; ANDRO, T. &  COLENO, A. 1984. Detection of depolymerase 

isoenzymes after electrophoresis or electrofocusing, or in titration curves. 

Analytical Biochemistry, 139: 383-389. 

BEWLEY, J.D. & BLACK, M. 1982. Physiology and Biochemistry of Seeds in 

Relation to Germination. Vol. 2, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 375p.   

BEWLEY, J.D. & REID, J.S.G. 1985. Mannans and glucomannans. In: 
Biochemistry of Storage Carbohydrates in Green Plants. P.M. Dey & R.A. Dixon 
(eds.), Academic Press, Orlando, pp. 289-303. 

BEWLEY, J.D. 1997. Seed germination and dormancy. Plant Cell, 9: 1055-1066. 



 

 

127

BIESBOER, D.D. & MAHLBERG, P.G. 1981. A comparison of alpha-amylases 

from the latex of three selected species of Euphorbia (Euphorbiaceae). American 

Journal of Botany, 68: 498-506. 

BRACCINI, I; HERVÉ du PENHOAT, C.; MICHON, V.; GOLDBERG, R.; 

CLOCHARD, M.; JARVIS, M.C.; HUANG, Z.-H. & GAGE, D.A. 1995. 

Structural analysis of cyclamen seed xyloglucan oligosaccharides using cellulase 

digestion and spectroscopic methods. Carbohydrate Research, 276: 167-181. 

BRADFORD, M. M.1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of 

microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. 

Analytical Biochemistry, 72: 248-254. 

BRECKE, B.J. 1995. Wild poinsettia (Euphorbia heterophylla) germination and 

emergence. Weed Science, 43: 103-106. 

BRECKE, B.J. & TOBOLA, P. 1996. Growth and development of wild poinsettia 

(Euphorbia heterophylla) selections in peanut (Arachis hypogaea). Weed 

Science, 44: 575-578. 

BRETT, C.T. & WALDRON, K.W. 1996. Physiology and Biochemistry of 
Plant Cell Walls. 2nd ed. Chapman & Hall, London, 255p. 

BRIDGES, D.C.; BRECKE, B.J. & BARBOUR, J.C. 1992. Wild poinsettia 

(Euphorbia heterophylla) interference with peanut. Weed Science, 40: 37-42. 

BRINSON, K. & DEY, P.M. 1985. Polysaccharides containing xylose, 
arabinose, and galactose in higher plants. In: Biochemistry of Storage Carbohydrates 
in Green Plants. P.M. Dey & R.A. Dixon (eds.), Academic Press, Orlando, pp. 349-
371. 

BUCKERIDGE, M.S. & DIETRICH, S.M.C. 1990. Galactomannans from Brazilian 

legume seeds. Revista Brasileira de Botânica, 13: 109-112. 

 
BUCKERIDGE, M.S. & DIETRICH, S.M.C. 1996. Mobilisation of the raffinose 

family oligosaccharides and galactomannan in germinating seeds of Sesbania marginata 
Benth. (Leguminosae-Faboideae). Plant Science, 117: 33-43. 

BUCKERIDGE, M.S.; ROCHA, D.C.; REID, JS.G. & DIETRICH, S.M.C. 
1992. Xyloglucan structure and post-germinative metabolism in seeds of Copaifera 
langsdorfii from savanna and forest populations. Physiologia Plantarum, 86: 145-151. 

BUCKERIDGE, M.S.; CROMBIE, H.J.; MENDES, C.J.M.; REID, J.S.G.; GIDLEY, 

M.J. & VIEIRA, C.C.J. 1997. A new family of oligosaccharides from the 



 

 

128

xyloglucan of Hymenaea courbaril L. (Leguminosae) cotyledons. Carbohydrate 

Research, 303: 233-237. 

BUCKERIDGE, M.S.; PESSOA dos SANTOS, H. & TINÉ, M.A.S. 2000a. 

Mobilisation of storage cell wall polysaccharides in seeds. Plant Physiology and 

Biochemistry, 38: 141 -156. 

BUCKERIDGE, M.S.; TINÉ, M.A.S.; SANTOS, H.P. dos & LIMA, D.U. de. 2000b. 

Polissacarídeos de reserva de parede celular em sementes: estrutura, metabolismo, 

funções e aspectos ecológicos. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, 12 

(Edição Especial): 105-136. 

BUCKERIDGE, M.S.; DIETRICH, S.M.C &  LIMA, D.U. de. 2000c. 

Galactomannans as the reserve carbohydrate in legume seeds. In: Carbohydrate 

Reserves in Plants - Synthesis and Regulation. A.K. Gupta & N. Kaur (eds.). 

Elsevier Science B.V., pp.283-316.  

BUHL, J.L.; HARRIS, E.E. 1945. Quantitative saccharification of wood and 

cellulose. Industrial Engineering Chemistry Analytical, 17: 35-37. 

CAMPBELL, P. & BRAAM, J. 1999. Xyloglucan endotransglycosylases: diversity of 

genes, enzymes and potential wall-modifying functions. Trends in Plant Science, 

4: 361-366. 

CERDEIRA, A.L. & VOLL, E. 1980. Germinação e emergência do amendoim-bravo. 

13º Congresso Brasileiro de Herbicidas e Ervas Daninhas (Resumos), Itabuna, 

p.96. 

CERDEIRA, A.L.; ROESSING, A.C. & VOLL, E. 1981. Controle integrado de 

plantas daninhas em soja. Circular Técnica, 4. EMBRAPA/CNPSO, Londrina. 

CHAU, C.-F.; CHEUNG, P.C.-K. & WONG, Y.-S. 1998. Chemical composition of 

three underutilized legume seeds grown in China. Food Chemistry, 61: 505-509. 

CHEN, F. & BRADFORD, K.J. 2000. Expression of an expansin is associated with 

endosperm weakening during tomato seed germination. Plant Physiology, 124: 

1265-1274.  

CHRISTAKOPOULOS, P.; GOODENOUGH, P.W.; KEKOS, D.; MACRIS, B.J.; 

CLAEYSSENS, M. & BHAT, M.K. 1994. Purification and characterization of an 



 

 

129

extracellular β-glucosidase with transglycosylation and exo-glucosidase activities 

from Fusarium oxysporum. European Journal of Biochemistry, 224: 379-385. 

COSGROVE, D.J. 1999. Enzymes and other agents that enhance cell wall 

extensibility. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular 

Biology, 50: 391-417. 

COSGROVE, D.J. 2000a. Expansive growth of plant cell walls. Plant Physiology 

and Biochemistry, 38: 109-124. 

COSGROVE, D.J. 2000b. New genes and new biological roles for expansins. 

Current Opinion in Plant Biology, 3: 73-78. 

COSGROVE, D.J. 2000c. Loosening of plant cell walls by expansins. Nature, 407: 

321-326. 

COSTA, O.M.M.. 1982. Morfologia e Desenvolvimento de Euphorbia heterophylla 

L. Agronomia Sulriograndense, 18: 59-66. 

 

CROMBIE, H.J.; CHENGAPPA, S.; HELLYER, A.; REID, J.S.G. 1998. A 

xyloglucan oligosaccharide-active, transglycosylating β-D-glucosidase from the 

cotyledons of nasturtium (Tropaeolum majus L) seedlings – purification, 

properties and characterization of a cDNA clone. Plant Journal, 15: 27-38. 

DAAS, P.J.H.; SCHOLS, H.A. & de JONGH, H.H.J. 2000. On the galactosyl 

distribution of commercial galactomannans. Carbohydrate Research, 329: 609-

619. 

DAHAL, P.; NEVINS, D.J. & BRADFORD, K.J. 1997. Relationship of endo-β-
D-mannanase activity and cell wall hydrolysis in tomato endosperm to germination 
rates. Plant Physiology, 113: 1243-1252.  

DAVIS, B.J. 1964. Disc electrophoresis II. Methods and application to human serum 

proteins. Annals New York Academy of Sciences, 121: 404-427. 

de MIGUEL, L.; BURGIN, M.J.; CASAL, J.J. & SÁNCHEZ, R.A. 2000. 
Antagonistic action of low-fluence and hight-irradiance modes of response of 
phytochrome on germination and  β-mannanase activity in Datura ferox seeds. Journal 
of Experimental Botany, 51: 1127-1133. 



 

 

130

del CAMPILLO, E.; DURBIN, M. & LEWIS, L.N. 1988. Changes in two forms of 

membrane-associated cellulase during ethylene-induced abscission. Plant 

Physiology, 88: 904-909. 

DEY, P.M. 1984. Occurrence of glycoprotein glycosidases in mature seeds of mung 

bean (Vigna radiata). Phytochemistry, 23: 257-260. 

DIRK, L.M.A.; GRIFFEN, A.M.; DOWNIE, B. & BEWLEY, J.D. 1995. 
Multiple isozymes of endo-β-mannanase in dry and imbibed seeds. Phytochemistry, 
40: 1045-1056. 

DOURADO, F.; VASCO, P.; GAMA, F.M.; COIMBRA, M.A. & MOTA, M. 2000. 

Characterisation of rosa mosqueta seeds: cell wall polysaccharide composition 

and light microscopy obsevations. Journal of the Science of Food and 

Agriculture, 80: 1859- 1865.  

DURBIN, M.L. & LEWIS, L.N. 1988. Cellulases in Phaseolus vulgaris. In: Methods 

in Enzymology. W.A. Wood & S.T. Kellogg (ed.). Vol. 160. Academic Press, 

New York, p. 342-351. 

EARLE, F.R.; McGUIRE, T.A.;  MALLAN, J.; BAGBY, M.O. & WOLFF, I.A. 

1960. Search for new industrial oils. II. Oils with high iodine values. Journal of 

the American Oil Chemists' Society, 37: 48-50. 

EDWARDS, M.; DEA, I.C.M.; BULPIN, P.V. & REID, J.S.G. 1985. Xyloglucan 

(amyloid) mobilisation in the cotyledons of Tropaeolum majus L. seeds following 

germination. Planta, 163: 133-140. 

EDWARDS, M.; DEA, I.C.M.; BULPIN, P.V. & REID, J.S.G. 1986. Purification and 

properties of a novel xyloglucan-specific endo-(1→4)- β-D-glucanase from 

germinated nasturtium seeds (Tropaeolum majus L.). Journal of Biological 

Chemistry, 261: 9489-9494. 

EGUNJOBI, J.K. & KUPOLUYI, A.O. 1973. Biology and control of Euphorbia 

heterophylla L. In: Proceedings of the Third Nigerian Weed Science Group 

Meeting, Samaru, Nigeria, p. 42-46. 

ERIKSSON, K-E. & WINELL, M. 1968. Purification and characterisation of a fungal 

β-mannanase. Acta Chemica Scandinavica, 22: 1924-1934. 

FAN, J-Q.; TAKEGAWA, K.; IWAHARA, S.; KONDO, A.; KATO, I.; 

ABEYGUNAWARDANA, C. & LEE, Y.C. 1995. Enhanced transglycosylation 



 

 

131

activity of Arthrobacter protophormiae endo-β-N-acetylglucosaminidase in media 

containing organic solvents. Journal of Biological Chemistry, 270: 17723-

17729. 

FANUTTI, C.; GIDLEY, M.J. & REID, J.S.G. 1991. A xyloglucan-oligosaccharide- 

specific α-D-xylosidase or exo-oligoxyloglucan-α-xylohydrolase from 

germinated nasturtium (Tropaeolum majus L.) seeds. Purification, properties and 

its interaction with a xyloglucan-specific endo β-(1-4)-D-glucanase and other 

hydrolases during storage xyloglucan mobilisation. Planta, 184: 137-147. 

 

FANUTTI, C.; GIDLEY, M.J. & REID, JS.G. 1993. Action of a pure xyloglucan 

endotransglycosylase (formerly called xyloglucan-specific endo-(1→4)-β-D-

glucanase from the cotyledons of germinated nasturtium seeds. Plant Journal, 3: 

691-700. 

FANUTTI, C.; GIDLEY, M.J. & REID, J.S.G. 1996. Substrate subsite recognition of 

the xyloglucan endo-transglycosylase or xyloglucan-specific endo-(1→4)- β-D-

glucanase from the cotyledons of germinated nasturtium (Tropaeolum majus L.) 

seeds. Planta, 200: 221-228.  

FARKAS, V.; HANNA, R. & MACLACHLAN, G. 1991. Xyloglucan 
oligosaccharide α-L-fucosidase activity from growing pea stems and germinating 
nasturtium seeds. Phytochemistry, 30: 3203-3207. 

FARKAS, V.; SULOVA, Z.; STRATILOVA, E.; HANNA, R. & MACLACHLAN, 

G. 1992. Cleavage of xyloglucan by nasturtium seed xyloglucanase and 

transglysosylation  to xyloglucan subunit oligosaccharides. Archives of 

Biochemistry and Biophysics, 298: 365-370. 

FERREIRA-FILHO, E.X. 1994. The xylan-degrading enzyme system. Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research, 27: 1093-1109. 

FINCHER, G.B. 1989. Molecular and cellular biology associated with endosperm 

mobilization in germinating cereal grains. Annual Review of Plant Physiology 

and Plant Molecular Biology, 40: 305-346. 

FRY, S.C. 1995. Polysaccharide-modifying enzymes in the plant cell wall. Annual 

Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 46: 497-520. 



 

 

132

GARRIDO, L. da R. & DHINGRA,  O.D. 1997. Weed species as potential reservoir 

hosts of Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis. Fitopatologia Brasileira, 22: 

108-110. 

GARZON, A. & LAZO, J.V. 1996. Phenological characterization of populations 
of Euphorbia heterophylla L. and Rottboellia exaltata Lf., potentially resistant to S-
triazines herbicides and urea derivatives. Anales de Botanica Agricola, 3: 5-21.  

GIBEAUT, D.M. & CARPITA, N.C. 1994. Biosynthesis of plant cell wall 
polysaccharides. FASEB Journal, 8: 904-915. 

GIORGINI, J.F. 1992. Purification and partial characterization of two isozymes of 

cellulase from GA3-treated coffee endosperm. Revista Brasileira de Fisiologia 

Vegetal, 4: 75-80. 

GOONERATNE, J.; NEEDS, P.W.; RYDEN, P. & SELVENDRAN, R.R. 1994. 

Structural features of cell wall polysaccharides from the cotyledons of mung bean 

Vigna radiata. Carbohydrate Research, 265: 61-77.  

GOPALAN, V.; GLEW, R.H.; LIBELL, D.P. & DePETRO, J.J. 1989. The dual 

effects of alcohols on the kinetic properties of guinea pig liver cytosolic β-

glucosidase. Journal of Biological Chemistry, 264: 15418-15422. 

GOULD, S.E.B.; REES, D.A. & WIGHT, N.J. 1971. Polysaccharides in germination. 

Xyloglucans ("amyloids") from the cotyledons of white mustard. Biochemical 

Journal, 124: 47-53. 

GOWDA, D.C. 1984. Polysaccharide components of the seed-coat mucilage from 

Hyptis suaveolens. Phytochemistry, 23: 337-338. 

GRAHAM, J.G.; QUINN, M.L.; FABRICANT, D.S. & FARNSWORTH, N.R. 2000. 

Plants used against cancer - an extension of the work of Jonathan Hartwell. 

Journal of Ethnopharmacology, 73: 347-377. 

GROOT, S.P.C.; KIELISZEWSKA-ROKICKA, B.; VERMEER, E. & KARSSEN, 

C.M. 1988. Gibberellin-induced hydrolysis of endosperm cell walls in gibberellin-

deficient tomato seed prior to radicle protrusion. Planta, 174: 500-504. 

GUSMAN, A.B.; MUCILLO, G. & PIRES, M.H. 1990. Efeito do citronelol sobre a 

germinação e desenvolvimento do amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla L.). 

Semina, 11: 20-24.  



 

 

133

HALMER, P.; BEWLEY, J.D. & THORPE, T.A. 1975. Enzyme to break down 
lettuce endosperm cell wall during gibberellin- and light-induced germination. Nature, 
258: 716-718. 

HARLEY, S.M. & BEEVERS, H. 1985. Characterization and partial purification of 

three glycosidases from castor bean endosperm. Phytochemistry, 24: 1459-1464. 

HATFIELD, R. & NEVINS, D.J. 1986. Characterization of the hydrolitic 
activity of avocado cellulase. Plant & Cell Physiology, 27: 541-552. 

HATFIELD, R. D. & NEVINS, D.J. 1987. Hydrolytic activity and substrate 
specificity of an endoglucanase from Zea mays seedling cell walls. Plant Physiology, 
83: 203-207. 

HAYASHI, T. 1989. Xyloglucans in the primary cell wall. Annual Review of 
Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 40: 139-68. 

HENRISSAT, B. & DAVIES, G. 1997. Structural and sequence-based classification 

of glycoside hydrolases. Current Opinion in Structural Biology, 7: 637-644. 

HENSEL, A.; BRUMMELL, D.A.; HANNA, R. & MACLACHLAN, G. 1991. 

Auxin-dependent breakdown of xyloglucan in cotyledons of germinating 

nasturtium seeds. Planta, 183: 321-326. 

HOLT, J.S.; POWLES, S.B. & HOLTUM, J.A.M. 1993. Mechanisms and agronomic 

aspects of herbicide resistance. Annual Review of Plant Physiology and Plant 

Molecular Biology, 44: 203-229. 

HULME, M.A. 1988. Viscosimetric determination of carboxymethylcellulase 

activity. In: Methods in Enzymology. W.A. Wood & S.T. Kellogg (ed.). Vol. 

160. Academic Press, New York, p. 342-351. 

HUTCHINSON, J. & DALZIEL, J.M. 1958. Flora of West Tropical Africa. Vol. I 

(ii). 2ª ed. revisada por R.W.J. Keay, (1973). Crown Agents for Overseas 

Governments and Administrations, London, pp.297-828. 

IGARTUBURU, J.M.; PANDO, E.; RODRÍGUES-LUIS, F. & GIL-SERRANO, A. 

1998a. Structure of a hemicellulose B fraction in dietary fiber from the seed of 

grape variety palomino (Vitis vinifera cv. Palomino). Journal of Natural 

Products, 61: 881-886. 

 IGARTUBURU, J.M.; PANDO, E.; RODRÍGUES-LUIS, F. & GIL-SERRANO, A. 

1998b. Structure of a hemicellulose A fraction in dietary fiber from the seed of 

grape variety palomino (Vitis vinifera cv. Palomino). Journal of Natural 

Products, 61: 876-880. 



 

 

134

JAKIMOW-BARRAS, N. 1973. Les polysaccharides des graines de quelques 

liliacees et iridacees. Phytochemistry, 12: 1331-1339. 

KANDA, T.; WAKABAYAHI, K. & NISIZAWA, K. 1976. Xylanase activity of an 

endo-cellulase of carboxymethyl-cellulase type from Irpex lacteus (Polyporus 

tulipiferae). Journal of Biochemistry, 79: 989-995. 

KANELLIS, A.K. & KALAITZIS, P. 1992. Cellulases occurs in multiple active 

forms  in ripe avocado fruit mesocarp. Plant Physiology, 98:530-534.  

KARIM, F.M. 1992. New records of the flora of the United-Arab-Emirates. 2. 
Arab Gulf Journal of Scientific Research, 10: 105-115. 

KERESZTESSY, Z.; KISS, L. & HUGHES, M.A. 1994. Investigation of the active 

site of the cyanogenic β-D-glucosidase (linamarase) from Manihot esculenta 

Crantz (cassava). I evidence for an essential carboxylate and a reactive histidine 

residue in a single catalytic center. Archives of Biochemistry and Biophysics, 

314: 142-152. 

KERRY, M.E.; GREGORY, A.C.E.; BOLWELL, G.P. 2001. Differential behavior of 

four plant polysaccharide synthases in the presence of organic solvents. 

Phytochemistry, 57: 1055-1060. 

KETIKU, A.O. & OYENUGA, V.A. 1972. Changes in the carbohydrate constituents 

of cassava root-tuber (Manihot utilissima Pohl) during growth. Journal of the 

Science of Food and Agriculture, 23: 1451-1456. 

KIGEL, J.; LIOR, E.; ZAMIR, L. & RUBIN, B. 1992. Biology of reprodution in the 

summer annual weed Euphorbia geniculata Ortega. Weed Research, 32: 317-

328. 

KOOIMAN, P. 1960. On the occurrence of amyloids in plant seeds. Acta Botanica 

Neerlandica, 9: 208-219. 

KOOIMAN, P. 1961. The constitution of Tamarindus-amyloid. Recueil des Travaux 

Chimiques des Pay-Bas, 80: 849-865. 

KOOIMAN, P. 1967. The constitution of the amyloid from seeds of Annona muricata 

L. Phytochemistry, 6: 1665-1673. 

KULKARNI, N.; SHENDYE, A. & RAO, M. 1999. Molecular and biotechnological 

aspects of xylanases. FEMS Microbiology Reviews, 23: 411-456. 



 

 

135

LABOURIAU, L.G. & OSBORN, J.H. 1984. Temperature dependence of the 

germination of tomato seeds. Journal of Thermal Biology, 9: 285-294. 

LAEMMLI, U.K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the 

head bacteriophage T4. Nature, 227: 680-685. 

LALONDE, L.; FOUNTAIN, D.W.; KERMODE, A.; OUELETTE, F.B.; SCOTT, 

K.; BEWLEY, J.D. & GIFFORD, D.J. 1984. A comparative study of the insoluble 

storage proteins and the lectins of seeds of the Euphorbiaceae. Canadian  

Journal of Botany, 62: 1671-1677. 

LAMED, R.; SETTER, E. & BAYER, E.A. 1983. Characterization of a cellulose-

binding, cellulase-containing complex in Clostridium thermocellum. Journal of 

Bacteriology, 156: 828-836.  

LEAL, C.B.F. 1995. Floração em Euphorbia heterophylla L. Tese de Mestrado, 

Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 68p. 

LEUBNER-METZGER G. & MEINS Jr., F. 1999. Functions and regulation of plant 

β-1,3-glucanases (PR-2). In: Pathogenesis-related Proteins in Plants. S.K. Datta 

& S. Muthukrishnan (eds.), CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, pp. 49-76. 

LEUBNER-METZGER, G. & MEINS Jr., F. 2000. Sense transformation reveals a 

novel role for class I β-1,3-glucanase in tobacco seed germination. Plant Journal, 

23: 215-221. 

LEUBNER-METZGER, G.; FRÜNDT, C.; VÖGELI-LANGE, R. & MEINS Jr., F. 

1995. Class I β-1,3-glucanases in the endosperm of tobacco during germination. 

Plant Physiology, 109: 751-759. 

LEVIATOV, S.; SHOSEYOV, O. & WOLF, S. 1995. Involvement of 
endomannanase in the control of tomato seed germination under low temperature 
conditions. Annals of Botany, 76: 1-6. 

LEW, F.T. & LEWIS, L.N. 1974. Purification and properties of cellulase from 

Phaseolus vulgaris. Phytochemistry, 13: 1359-1366. 

LIMA, N.N.; REICHER, F.; CORRÊA, J.B.C.; GANTER, J.L.M.S & 

SIERAKOWSKI, M.R. 1993. Partial structure of a xyloglucan from the seeds of 

Hymenaea courbaril var. Stilbocarpa (jatobá). Ciência e Cultura, 45: 22-26. 



 

 

136

LISCI, M.; BIANCHINI, M. & PACINI, E. 1996. Structure and function of the 

elaiosome in some angiosperm species. Flora, 191: 131-141. 

LORENZI, H. 2000. Plantas Daninhas do Brasil; Terrestres, Aquáticas, Parasitas 

e Tóxicas. 3ª ed., Instituto Plantarum, Nova Odessa, 640p. 

LYNN, K.R. & CLEVETTE-RADFORD, N.A. 1987. Biochemical properties of 

latices from the Euphorbiaceae. Phytochemistry, 26: 939-944. 

MACHADO NETO, J.G. & PITELLI, R.A. 1980. Efeitos da profundidade de 

semeadura na emergência de Euphorbia heterophylla. 13º Congresso Brasileiro 

de Herbicidas e Ervas Daninhas (Resumos), Itabuna, p.118. 

MACLACHLAN, G. & CARRINGTON, S. 1991. Plant cellulases and their role in 

plant development. In: Biosynthesis and Biodegradation of Cellulose. C.H. 

Haigler & P.J. Weimer (eds.), Marcel Dekker, New York. 

McCLEARY, B.V. & MATHESON, N.K. 1974. α-D-galactosidase activity and 

galactomannan and galactosylsucrose oligosaccharide depletion in germinating 

legume seeds. Phytochemistry, 13: 1747-1757. 

McCLEARY, B.V. & MATHESON, N.K. 1975. Galactomannan structure and β-

mannanase and β-mannosidase activity in germinating legume seeds. 

Phytochemistry, 14: 1187-1194. 

McCLEARY, B.V. 1983. Enzymic interactions in the hydrolysis of galactomannan in 

germinating guar: the role of exo-β-mannanase. Phytochemistry, 22: 649-658. 

McLAUCHLAN, W.R.; GARCIA-CONESA, M.T.; WILLIAMSON, G.; ROZA, M.; 

RAVESTEIN, P. & MAAT, J. 1999. A novel class of protein from wheat which 

inhibits xylanases. Biochemical Journal, 338: 441-446. 

MESSNER, R.; HAGSPIEL, K. & KUBICEK, C.P. 1990. Isolation of a β-

glucosidase binding and activating polysaccharide from cell walls of Trichoderma 

reesei. Archives of Microbiology, 154: 150-155. 

MIEGE, J. & STAUBLE, N. 1983. Seed proteins in some species of Euphorbia from 

the Ivory Coast and Upper Volta. Saussurea 0 (14): 99-112. 



 

 

137

MKPONG, O.E.; YAN, H.; CHISM, G & SAYRE, R.T. 1990. Purification, 

characterization, and localization of linamarase in cassava. Plant Physiology, 93: 

176-181. 

MOORE, J.D.; BANKS, P.A. & PINNELL-ALISON, C.L. 1990. Wild poinsettia 

(Euphorbia heterophylla) control in peanut (Arachis hypogaea). Weed Science, 

38: 536-540. 

MORELAND, D.E. 1980. Mechanisms of action of herbicides. Annual Review of 

Plant Physiology, 31: 597-638. 

MUJER, C.V. & MILLER, A.R. 1991. Purification and properties of β-xylosidase 

isozymes from cucumber seeds. Physiologia Plantarum, 82: 367-376. 

MUJER, C.V.; RAMIREZ, D.A. & MENDOZA, E.M.T. 1984. α-D-galactosidase 

deficiency in coconut endosperm: its possible pleiotropic effects in makapuno. 

Phytochemistry, 23: 893-894. 

MUJER, C.V.; KRETCHMAN, D.W. & MILLER, A.R. 1991. Partial purification 

and properties of an endo-xylanase from cucumber seeds. Physiologia 

Plantarum, 81: 327-334. 

MURGIA, M.; WILMS, H.J.; CRESTI. M. & CESCA, G. 1986. Ultrastructure of 

pollen development in Euphorbia dulcis L. I. Diploid plants. Acta Botanica 

Neerlandica, 35: 405-424. 

NAGAR, R.; SINGH, M. & SANWAL, G.G. 1984. Cell wall degrading enzymes in 

Cuscuta reflexa and its hosts. Journal of Experimental Botany, 35: 1104-1112. 

NAKAMURA, S. & HAYASHI, T. 1993. Purification and properties of an 

extracellular endo-1,4-β-glucanase from suspension-cultured poplar cells. Plant 

& Cell Physiology, 34: 1009-1013.  

NARTEY, F.; MØLLER, B.L. & ANDERSEN, M.R. 1974. Changes in the major 

constituents of Manihot esculenta seeds during gemination and growth. Economic 

Botany, 28: 145-154. 

NASCIMENTO, W.M.; CANTLIFFE, D.J. & HUBER, D.J. 2000. Thermotolelance 

in lettuce seeds: association with etylene and endo-β-mannanase. Journal of 

American Society of Horticultural Science, 125: 518-524. 



 

 

138

NISHIMURA, M. & BEEVERS, H. 1978. Hydrolases in vacuoles from castor bean 

endosperm. Plant Physiology, 62: 44-48.  

NOMAGUCHI, M.; NONOGAKI, H. & MOROHASHI, Y. 1995. Development 
of galactomannan-hydrolyzing activity in the micropylar endosperm tip of tomato seed 
prior to germination. Pysiologia Plantarum, 94: 105-109. 

NONOGAKI, H. & MOROHASHI, Y. 1996. An endo-β-mannanase develops 
exclusively in the micropylar endosperm of tomato seeds prior to radicle emergence. 
Plant Physiology, 110: 555-559. 

NONOGAKI, H. & MOROHASHI, Y. 1999. Temporal and spatial pattern of the 
development of endo-β-mannanase activity in germinating and germinated lettuce 
seeds. Journal of Experimental Botany, 50: 1307-1313. 

NONOGAKI, H.; GEE, O.H. & BRADFORD, K.J. 2000. A germination-specific 

endo-β-mannanase gene is expressed in the micropylar endosperm cap of tomato 

seeds. Plant Physiology, 123: 1235-1245. 

NONOGAKI, H.; MATSUSHIMA, H. & MOROHASHI, Y. 1992. 
Galactomannan hydrolyzing activity develops during priming in the micropylar 
endosperm tip of tomato seeds. Physiologia Plantarum, 85: 167-172. 

NSIMBA-LUBAKI, M.; PEUMANS, W.J. & CARLIER, A.R. 1983. Isolation and 

partial characterization of a lectin from Euphorbia heterophylla seeds. 

Biochemical Journal, 215: 141-145.  

O’DONOGHUE, E.M.; HUBER, D.J.; TIMPA, J.D.; ERDOS, G.W. & BRECHT, 

J.K. 1994. Influence of avocado (Persea americana) Cx-cellulase on the structural 

features of avocado cellulose. Planta, 194: 573-584. 

OHMIYA, Y.; TAKEDA, T.; NAKAMURA, S.; SAKAI, F. & HAYASHI, T. 1995. 

Purification and properties of a wall-bound endo-1,4-β-glucanase from 

suspension-cultured poplar cells. Plant & Cell Physiology, 36: 607-614. 

PAVLISTA, A.D. & VALDOVINOS, J.G. 1975. Carboxymethycellulase activity 

prior to the onset of germination of lettuce seeds. Plant Physiology, 56: 83 

(suppl.). 

PETKOWICS, C.L. de O; REICHER, F.; CHANZY, H.; TARAVEL, F.R. & 

VUONG, R. 2001. Linear mannan in the endosperm of Schizolobium 

amazonicum. Carbohydrate Polymers, 44: 107-112. 

PINTO, S.B.& PANIZZI, A.R. 1994. Performance of nymphal and adult Euschistus 

heros (F.) on milkweed and on soybean and effect of food switch on adult 



 

 

139

survivorship, reproduction and weight gain. Anais da Sociedade Entomológica 

do Brasil, 23: 549-555. 

PRASAD, M.N.V. & SATYASREE, J.G. 1994. Alpha-naphtalene acetic-acid 

regulated anthocyanins, polyphenols and associated enzymes in Euphorbia 

heterophylla L. seedlings explant cultures. Journal of Plant Biochemistry and 

Biotechnology, 3: 69-72. 

REID, J.S.G. 1971. Reserve carbohydrate metabolism in germinating seeds of 

Trigonella foenum-graecum L. (Leguminosae). Planta, 100: 131-142. 

REID, J.S.G. 1985. Galactomannans. In: Biochemistry of Storage Carbohydrates 

in Green Plants. P.M. Dey & R.A. Dixon (eds.), Academic Press, Orlando, pp. 

265-287.  

REIS, D.; VIAN, B.; CHANZY, H. & ROLAND, J-C. 1991. Liquid crystal-type 

assembly of native cellulose-glucuronoxylans extracted from plant cell wall. 

Biology of the Cell, 73: 173-178. 

RIZK, A.M.; HAMMOUDA, F.M.;  SEIF EL-NASR, M.M. & EL-MISSIRY, M.M. 

1978. Constituents of Egyptian Euphorbiaceae. Die Pharmazie, 33: 540-541. 

ROBERTSON, E.F.; DANNELLY, H.K.; MALLOY, P.J. & REEVES, H.C. 1987. 

Rapid isoeletric focusing in a vertical polyacrylamide minigel system. Analytical 

Biochemistry, 167: 290-294. 

ROE, J.H. & RICE, E.W. 1948. A photometric method for the determination of free 

pentoses in animal tissues. Journal of Biological Chemistry, 173: 507-512. 

ROSE, J.K.C. & BENNETT, A.B. 1999. Cooperative disassembly of the 
cellulose-xyloglucan network of plant cell walls: parallels between cell expansion and 
fruit ripening. Trends in Plant Science, 4: 176-183. 

SAEMAN, J.F.; MOORE, W.E.; MITCHELL, R.L. & MILLET, M.A. 1954. 

Techniques for the determination of pulp constituents by quantitative paper 

chromatography. Tappi, 37: 336-343. 

 SALMONTE, J.L.; MENDOZA, E.M.T.; ILAG, L.L.; de la CRUZ, N.B. & 

RAMIREZ, D.A. 1989. Galactomannan degrading enzymes in maturing normal 

and makapuno and germinating normal coconut endosperm. Phytochemistry, 28: 

2269-2273. 



 

 

140

SAMUELSEN, A.B. 2000. The traditional uses, chemical constituents and biological 

activities of Plantago major L. A review. Journal of Ethnopharmacology, 71: 1-

21. 

SAMUELSEN, A.B.; LUND, I.; DJAHROMI, J.M.; PAULSEN, B.S.; WOLD, J.K. 

& KNUTSEN, S.H. 1999. Structural features and anti-complementary activity of 

some heteroxylan polysaccharide fractions from the seeds of Plantago major L. 

Carbohydrate Polymers, 38: 133-143. 

SÁNCHEZ, R.A. & de MIGUEL, L. 1997. Phytochrome promotion of mannan-
degradating enzyme activities in the micropylar endosperm of Datura ferox seeds 
requires the presence of the embryo and gibberellin synthesis. Seed Science Research, 
7: 27-33.  

SÁNCHEZ, R.A.; de MIGUEL, L. & MERCURI, O. 1986. Phytochrome control 
of cellulase activitiy in Datura ferox L. seeds and its relationship with germination. 
Journal of Experimental Botany, 37: 1574-1580. 

SÁNCHEZ, R.A.; SUNELL, L.; LABAVITCH, J.M. & BONNER, B.A. 1990. 
Changes in the endosperm cell walls of two Datura species before radicle protrusion. 
Plant Physiology, 93: 89-97. 

SANTOS, D.M.M. dos & CORSO, G.M. 1986. Germinação, pré-plantio, pré-

emergência de Euphorbia heterophylla L. (amendoim-bravo) sob a influência do 

Diuron. In: Anais do 6º Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo, 

Campinas, p. 59-65. 

SHELDRAKE, A.R. & MOIR, G.F.J. 1970. A cellulase in Hevea latex. Physiologia 

Plantarum, 23: 267-277. 

SIDDIQUI, I.R. & WOOD, P.J. 1971. Structural investigation of water-soluble, rape-

seed (Brassica campestris) polysaccharides. Part I. Rape-seed amyloid. 

Carbohydrate Research, 17: 97-108. 

SIDDIQUI, I.R. & WOOD, P.J. 1977. Carbohydrates of rapeseed: a review. Journal 

of the Science of Food and Agriculture, 28: 530-538. 

SILVA, S. I. da & SALATINO, A. 1999. Fatty acids composition and potential 
use of some seed oil of the Euphorbiaceae in dry Forest (Brazil). XVI International 
Botanical Congress (Abstracts). St. Louis, p. 688. 

SITRIT, Y.; HADFIELD, K.A.; BENNETT, A.B.; BRADFORD, K.J. & 
DOWNIE, A.B. 1999. Expression of a polygalacturonase associated with tomato seed 
germination. Plant Physiology, 121: 419-428. 

 SLADE, A.M.; HØJ, P.B.; MORRICE, N.A. & FINCHER, G.B. 1989. 
Purification and characterization of three (1→ 4)- β-D-xylan endohydrolases from 
germinated barley. European Journal of Biochemistry, 185: 533-539. 



 

 

141

SMRITI & SANWAL, G.G. 1999. Purification and characterization of a cellulase 

from Catharanthus roseus stems. Phytochemistry, 52: 7-13.  

SOMOGYI, M. 1952. Notes on sugar determination. Journal of Biological 

Chemistry, 195: 19-23. 

STEELE, N.M.; SULOVÁ, Z.; CAMPBELL, P.; FARKAŠ, V. & FRY, S.C. 2001. 

Ten isoenzymes of xyloglucan endotransglycosylase from plant cell walls select 

and cleave the donor substrate stochastically. Biochemical Journal, 355: 671-

679. 

STILL, D.W. & BRADFORD, K.J. 1997. Endo-β-mannanase activity from 

individual tomato endosperm caps and radicle tips in relation to germination rates. 

Plant Physiology, 113: 21-29. 

SUDA, C.N.K. 1991. Sementes de Euphorbia heterophylla L.: ocorrência de 

polimorfismo e controle da germinação. Tese de Mestrado, Instituto de 

Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 141p. 

SUDA, C.N.K. 1997. Composição e mobilização de reservas da semente e 

ocorrência de celulase no endosperma de Euphorbia heterophylla L. 

(amendoim-bravo). Tese de Mestrado, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 129p. 

SUDA, C.N.K. & PEREIRA, M.F.D.A. 1997. Sensibilidade à luz de sementes de 

Euphorbia heterophylla L. durante a germinação. Revista Brasileira de 

Fisiologia Vegetal, 9: 61-66. 

SUDA, C.N.K. & GIORGINI, J.F. 2000. Seed reserve composition and mobilization 

during germination and initial seedling development of Euphorbia heterophylla. 

Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, 12: 226-245. 

SUDA, C.N.K., GIORGINI, J.F. & GUSMAN, A.B. 1989. Ação inibidora do CEPA 

(ácido 2-cloroetilfosfônico) sobre a germinação de sementes de Euphorbia 

heterophylla L. Acta Botanica Brasilica, 2: 97-102 (supl.). 

SULOVÁ, Z.; LEDNICKÁ, M. & FARKAS, V. 1995. A colorimetric assay for 

xyloglucan-endotransglycosylase from germinating seeds. Analytical 

Biochemistry, 229: 80-85. 



 

 

142

TAIZ, L. & HONIGMAN, W.A. 1976. Production of cell wall hydrolyzing enzymes 

by barley aleurone layers in response to gibberellic acid. Plant Physiology, 58: 

380-386. 

TAKAKI, M. & DIETRICH, S.M.C. 1980. Effect of GA3, and light on 

polysaccharide levels and metabolism in germinating coffee seeds. Journal of 

Experimental Botany, 31: 1643-1649. 

TANJI, A. & TALEB, A. 1997. New weed species recently introduced in Moroco. 

Weed Research, 37: 27-31. 

TINÉ, M.A.S.; CORTELAZZO, A.L. & BUCKERIDGE, M.S. 2000. Xyloglucan 

mobilisation in cotyledons of developing plantlets of Hymenaea courbaril L. 

(Leguminosae-Caesalpinoideae). Plant Science, 154: 117-126. 

TOOROP, P.E.; BEWLEY, J.D. & HILHORST, H.W.M. 1996. Endo-β-mannanase 

isoforms are present in the endosperm end embryo of tomato seeds, but are not 

essencially linked to the completion of germination. Planta, 200: 153-158. 

TOOROP, P.E.;  van AELST, A.C; HILHORST, H.W.M. 2000. The second step of 

the biphasic endosperm cap weakening that mediates tomato (Lycopersicon 

esculentum) seed germination is under control of ABA. Journal of Experimental 

Botany, 51: 1371-1379. 

TRIPATHI, R.D. & TIWARI, K.P. 1980. Geniculatin, a triterpenoid saponin from 

Euphorbia geniculata. Phytochemistry, 19: 2163-2166. 

TUCKER, M.L.; DURBIN, M.L.; CLEGG, M.T. & LEWIS, L.N. 1987. Avocado 

cellulase: nucleotide sequence of a putative full-length cDNA clone and evidence 

for a small gene family. Plant Molecular Biology, 9: 197-203. 

VALARINI, P.J.; FRIGHETTO, R.T.S. & SPADOTTO, C.A. 1996. Potencial de uso 

da erva medicinal Cymbopogon citratus no controle de fitopatógenos do feijoeiro 

e plantas danhinhas em áreas irrigadas. Científica (São Paulo), 24: 199-214. 

 VALVERDE, B.E.; RICHES, C.R. & CASELEY, J.C. 2000. Prevention and 

management of herbicide resistant weeds in rice: experiences from Central 

America with Echinochloa colona. 1ª ed., Cámara de Insumos Agropecuarios de 

Costa Rica, San José, Costa Rica, 123p. 



 

 

143

VARGAS, L.; BORÉM, A. & SILVA, A.A. 1999. Técnica de cruzamentos 

controlados em Euphorbia heterophylla L. Bragantia, 58: 23-27. 

VIDAL, R.A. & TREZZI, M.M. 1999. Desenvolvimento Comparativo entre biótipos 

de leiteira (Euphorbia heterophylla). Revista Brasileira de Agrociência, 5: 22-

26. 

WACHOWICS, C.M. 1991. Desenvolvimento foliar e crescimento em Euphorbia 

heterophylla L. Tese de Mestrado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 77p. 

WANG, Q.; ELLIS, P.R.; ROSS-MURPHY, S.B. & REID, J.S.G. 1996. A new 

polysaccharide from a traditional plant food: Detarium senegalense Gmelin. 

Carbohydrate Research, 284: 229-239. 

WANG, Q.; ELLIS, P.R.; ROSS-MURPHY, S.B. & BURCHARD, W. 1997. 

Solution characteristics of the xyloglucan extracted from Detarium senegalense 

Gmelin. Carbohydrate Polymers, 33: 115-124. 

 

WANKHEDE, D.B.; SAROJA, R. & RAO, M.R. 1977. Changes in carbohydrates  

and the activity of α-galactosidase, pentosanase and lipase during germination of 

groundnuts (Arachis hipogea). Journal of the Science of Food and Agriculture, 

28:167-172. 

WANKHEDE, D.B.; THARANATHAN, R.N. & RAO, M.R.R.R. 1979. Structural 

investigations on two hemicellulosic polysaccharides from groundnut (Arachis 

hypogea) seed endosperm. Carbohydrate Research, 74: 207-215. 

WATKINS, J.T.; CANTLIFFE, D.J.; HUBER, D.J. & NELL, T.A. 1985. 
Gibberellic acid stimulated degradation of endosperm in pepper. Journal of American 
Society of Horticultural Science, 110: 61-65. 

WATT, D.K.; ONO, H.; HAYASHI, K. 1998. Agrobacterium tumefaciens β-

glucosidase is also an effective β-xylosidase, and has a high transglycosylation 

activity in the presence of alcohols. Biochimica et Biophysica Acta, 1385: 78-88. 

WESTERN, T.L.; SKINNER, D.J. & HAUGHN, G.W. 2000. Differentiation of 

mucilage secretory cells of the Arabidopsis seed coat. Plant Physiology, 122: 

345-355. 



 

 

144

WILLARD, T.S. & GRIFFIN, J.L. 1993a. Soybean (Glycine max) yield and quality 

responses associated with wild poinsettia (Euphorbia heterophylla) control 

programs.Weed Technology, 7: 118-122. 

WILLARD, T.S. & GRIFFIN, J.L. 1993b. Growth response of wild poinsettia 

(Euphorbia heterophylla) following foliar herbicide applications. Weed 

Technology, 7: 190-195. 

WILSON, A.K. 1981. Euphorbia heterophylla: a review of distribution, importance 

and control. Tropical Pest Management, 27: 32-38. 

WINKLER, E.; FOIDL, N.; GÜBITZ, G.M.; STAUBMANN, R. & STEINER, W. 

1997. Enzyme-supported oil extraction from Jatropha curcas seeds. Applied 

Biochemistry and Biotechnology, 63-65: 449-456. 

WONG, Y-S.; FINCHER, G.B. & MACLACHLAN, G.A. 1977. Kinetic properties 

and substrate specificities of two cellulases from auxin-treated pea epicotyls. 

Journal of Biological Chemistry, 252: 1402-1407. 

ZAMBOU, K.; SPYROPOULOS, C.G.; CHINOU, I. & KONTOS, F. 1993. 
Saponin-like substances inhibit α-galactosidase production in the endosperm of 
fenugreek seeds. A possible regulatory role in endosperm galactomannan degradation. 
Planta 189: 207-212. 

ZEIER, J.; GOLL, A.; YOKOYAMA, M.; KARAHARA, I. & SCHREIBER, L. 

1999. Structure and chemical composition of endodermal and 

rhizodermal/hypodermal walls of several species. Plant, Cell and Environment, 

22: 271-279. 

 


