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RESUMO 

MAGALHÃES, H. C. R. Influência hormonal de Metil Jasmonato na biossíntese de 

compostos voláteis associados ao amadurecimento em tomate Grape (Solanum 

lycopersicum) e pimenta malagueta (Capsicum frutescens). 2017. 118p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2017. 

O amadurecimento é um processo complexo formado por alterações metabólicas, que 
ocorrem após o fruto atingir a sua maturidade fisiológica. O tomate é um fruto climatérico, 
usado como modelo para estudo do papel do etileno durante o amadurecimento. A pimenta 
é um fruto não-climatérico, pertencente à mesma família que o tomate, e por conta disso, 
pode apresentar similaridades no desenvolvimento de diversos atributos de qualidade 
durante o amadurecimento, como o aroma. A maioria dos compostos voláteis em frutos 
deriva dos carboidratos, lipídeos e aminoácidos, sendo a via das lipoxigenases a responsável 
pela formação de voláteis C6. Devido a sua importância no processo de regulação do 
amadurecimento em frutos, o etileno possui um papel fundamental para a formação do 
aroma, no entanto, outros hormônios como o metil jasmonato (MeJA), também possuem um 
papel importante nesse processo. O presente trabalho visa avaliar os papéis dos hormônios 
etileno e MeJA na formação dos compostos voláteis do aroma em tomate Grape (Solanum 
lycopersicum) e pimenta malagueta (Capsicum frutescens) durante o amadurecimento. Os 
frutos foram tratados com MeJA, Etileno, 1MCP e MeJA+1MCP, com posteriores análises de 
voláteis e níveis dos transcritos de genes para as enzimas lipoxigenase (LOX), álcool 
desidrogenase (ADH) e hidroperóxido liase (HPL), que participam da formação dos voláteis 
derivados da via dos ácidos graxos. Os resultados mostraram que os tratamentos hormonais 
causaram mudanças claras na composição do aroma de pimenta e tomate, mas muitos 
desses resultados deixaram evidente a natureza climatérica e não-climatérica desses frutos. 
Diferentemente do que aconteceu em pimenta, foi possível visualizar uma íntima relação 
entre MeJA e etileno na formação do aroma em tomate, principalmente nos voláteis 
derivados da via dos carotenoides. Em tomate, foi possível observar que a expressão dos 
transcritos dos genes da via dos ácidos graxos, LOX, ADH e HPL, e da via dos carotenoides, 
CCD1A e CCD1B, foi diminuída pela ação de 1MCP, mesmo quando esteve associado à 
MeJA. O tratamento com MeJA aumentou voláteis C6 em pimenta e tomate. Particularmente 
em tomate, essa elevação foi associada ao aumento na expressão de LOXC e HPL, um dia 
após a aplicação do hormônio. Quando o tomate se tornou completamente maduro, não 
foram constatadas tantas diferenças em relação aos outros tratamentos, exceto pelo 
aumento evidente dos compostos derivados da via dos carotenoides, beta-ionona e 6-metil-
5-hepten-2-ol. No primeiro dia de tratamento com MeJA em pimenta, verificou-se um 
aumento evidente nos níveis da maioria dos ésteres, inclusive os hexílicos de cadeia alifática, 
que são derivados dos voláteis C6 da via dos ácidos graxos. Além disso, também 
apresentaram aumento evidente, logo no primeiro dia após o tratamento com MeJA, os 
compostos 2-isobutil-3-metoxipirazina e 3-careno, sendo esses dois últimos os compostos 
que fornecem a nota aromática mais característica de pimenta. Quando as pimentas 
amadureceram completamente, constatou-se um aumento estatisticamente significativo, 
proporcionado por MeJA, nos voláteis C6 (E)-2-hexen-1-ol, 3-hexen-1-ol e hexanal, sendo 
esse último um dos grandes contribuidores para o aroma desse fruto. 

Palavras-chave: etileno, MeJA, compostos voláteis, frutos climatéricos, frutos não-
climatéricos. 
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ABSTRACT 

MAGALHÃES, H. C. R. Hormone influence of Methyl Jasmonate on the biosynthesis 

of volatile compounds associated with maturation in tomato Grape (Solanum 

lycopersicum) and chilli pepper (Capsicum frutescens). 2017. 118p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2017. 

Ripening is a complex process formed by metabolic changes that occur after fruit physiological 
maturity. Tomato is a climacteric fruit, used as a model to study the role of ethylene during 
ripening. Pepper is a non-climacteric fruit, belonging to the same family as the tomato, and 
because of this, may present similarities in the development of several attributes of quality 
during maturation, such as aroma. Most of volatile compounds in fruits derives from 
carbohydrates, lipids and amino acids, and lipoxygenases pathway is responsible for C6 
volatiles production. Due to its importance in the fruit ripening regulation process, ethylene 
plays an important role in aroma production; however, other hormones, such as methyl 
jasmonate (MeJA), also play a significant role during fruit ripening. The present work aims to 
evaluate the roles of ethylene and MeJA hormones in the formation of aroma compounds in 
tomato Grape (Solanum lycopersicum) and chili pepper (Capsicum frutescens) during ripening. 
Fruits were treated with MeJA, Ethylene, 1MCP in MeJA+1MCP, followed by analysis of volatile 
compounds and levels of gene transcripts for the enzymes lipoxygenase (LOX), alcohol 
dehydrogenase (ADH) and hydroperoxide lyase (HPL), which participate of production of 
volatile compounds derived from the fatty acid pathway. The results showed that hormonal 
treatments caused changes in pepper and tomato aroma composition, but many of these 
results made evident the climacteric and non-climacteric nature of these fruits. Unlike what 
happened in pepper, it was possible to visualize an intimate relationship between MeJA and 
ethylene under the tomato aroma compounds, mainly in the formation of carotenoid-derived 
volatiles. In tomato, it was possible to observe that the expression of the fatty acid pathway 
gene transcripts, LOX, ADH and HPL, and carotenoid pathway, CCD1A and CCD1B, were 
reduced by 1MCP action, even when it was associated with MeJA. MeJA treatment increased 
C6 volatiles in pepper and tomato. Particularly in tomato, this elevation was associated with an 
increase in the LOXC and HPL expression, one day after the hormone treatment. When tomato 
became fully mature, there were not so many differences compared to the other treatments, 
except for the evident increase of the carotenoid-derived volatile compounds, beta-ionone and 
6-methyl-5-hepten-2-ol. On the first day of treatment with MeJA in pepper, there was a clear 
increase in the levels of most esters, including the aliphatic chain hexils, which are derived 
from the C6 volatiles of the fatty acid pathway. In addition, 2-isobutyl-3-methoxypyrazine and 
3-carene compounds also showed evident increase, the first two days after treatment with 
MeJA, the latter two being the compounds that provide the most characteristic aromatic note 
of pepper. When the peppers reach their complete maturation, there was an increase, under 
MeJA treatment, in the C6 volatiles (E)-2-hexen-1-ol, 3-hexen-1-ol and hexanal, which is one 
of the most important aroma compounds in peppers. 

 

Key words: ethylene, MeJA, volatile compounds, climacteric fruits, non-climacteric fruits. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. AMADURECIMENTO DO FRUTO 

 

O amadurecimento de um fruto é um processo fisiológico complexo que envolve 

mudanças bioquímicas inter-relacionadas. Essas alterações ocorrem devido a mudanças na 

atividade de enzimas ligadas a processos metabólicos, que, por sua vez, são decorrentes de 

alterações no padrão da expressão de centenas ou milhares de genes associados a processos 

bioquímicos no fruto. As mudanças observadas na transição do fruto verde para maduro 

implicam no desenvolvimento de atributos sensoriais que incluem alterações na textura, 

síntese e degradação de pigmentos, alterações nas concentrações de ácidos orgânicos e 

açúcares, além de acúmulo de compostos voláteis (DEFILIPPI, et al., 2009; KLEE, et al., 

2014). 

A diminuição da firmeza nos frutos, com consequente amolecimento, ocorre devido à 

perda de coesão entre as células. Isso acontece pela ação coordenada e interdependente de 

enzimas, que modificam a rede de polissacarídeos formadores da parede celular, sendo as 

frações mais afetadas as pectinas, que são alvos das poligalacturonases, pectina 

metilesterases e beta-galactosidases; e as hemiceluloses, degradadas pelas celulases e 

galactosidases. Como os frutos diferem em suas características botânicas, composição de 

proteínas e polissacarídeos, estrutura da parede celular, metabolismo enzimático, 

crescimento e comportamento ao amolecimento, sabe-se que as mudanças na textura podem 

variar não apenas entre as espécies, mas também entre as diferentes cultivares do mesmo 

fruto (AMMUAYSIN et al., 2012; GOULAO et al., 2008; PALIYATH e MURR, 2008; PAYASI et 

al., 2009).  

Durante o amadurecimento o acúmulo de açúcares é um fator importante na 

determinação das características sensoriais do fruto, além de ser útil como material de reserva 

energética para o metabolismo. O amido é um carboidrato de reserva, que é acumulado 

durante os primeiros momentos do desenvolvimento de muitos frutos (tomates, pimentas, kiwi, 

banana, manga, entre outros), mas que declina com o amadurecimento, através de enzimas 

como a α-amilase e β-amilase. Os carboidratos mais largamente distribuídos entre os frutos 

são glicose, sacarose e frutose, cujas concentrações aumentam com o amadurecimento, o 

que contrasta com as concentrações de ácidos orgânicos, que diminuem com o 
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amadurecimento (BECKLES et al., 2011; CARRARI et al., 2006; CHERIAN et al., 2014; 

KORTSTEE et al., 2007).  

A acidez dos frutos também é um importante componente das características sensoriais 

e se dá, principalmente, devido à presença dos ácidos málico e cítrico, os principais ácidos 

orgânicos presentes em frutos maduros. A concentração desses ácidos diminui 

consideravelmente durante o amadurecimento, devido ao seu uso como fonte de energia na 

respiração e também como fonte de carbono para a produção de açúcares, tornando os frutos 

doces. Tem sido proposto que o ácido málico é um importante componente no metabolismo 

transitório de amido durante o desenvolvimento de tomates, já em pimentas, há uma 

correlação positiva entre os níveis de ácido málico e genes envolvidos na síntese de amido 

(CHERIAN et al., 2014; ETIENNE et al., 2013). 

A alteração da cor também é um outro atributo de qualidade bastante importante em 

frutos. A mudança de cor durante o amadurecimento ocorre devido à degradação da clorofila 

e biossíntese de pigmentos como as antocianinas, um flavonoide derivado da via bioquímica 

dos fenilpropanoides e que conferem coloração de vermelho alaranjado à violeta e azul em 

folhas, flores, frutos. Um outro importante grupamento de pigmentos são os carotenoides, que 

são isopropenoides responsáveis pela coloração amarela a vermelha em flores e frutos 

(TANAKA et al., 2008).  

Nos tomates, a produção de carotenoides acontece por meio da ação das enzimas 

fitoeno desnaturase e fitoeno sintase, responsáveis, respectivamente, pela transformação do 

fitoeno em licopeno, que aumenta em cerca de 10 a 14 vezes no período do amadurecimento. 

Os cloroplastos também se transformam, tornando-se estruturas de armazenamento de 

carotenoides, os cromoplastos (DHAR et al., 2014; TOHGE et al., 2013; YUAN et al., 2015). 

Em pimentas, a síntese de carotenoides resulta nas cores amarela, laranja e vermelha. O fruto 

vermelho possui predominantemente o carotenoide capsantina. As variedades com frutos 

amarelos contêm primariamente luteína e alfa e beta caroteno (dependendo da variedade). 

Em geral, os maiores níveis de carotenoides totais são encontrados em variedades mais 

vermelhas (GOMEZ-GÁRCIA et al., 2013). 

Durante o amadurecimento, os frutos produzem compostos voláteis que determinam 

características de sabor e aroma requeridas pelos consumidores. Sendo assim, eles são 

importantes indicadores dos estágios de maturação e qualidade de frutos. O sabor é a soma 

de um grande conjunto de metabólitos primários e secundários que são percebidos pelo 
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paladar (doce, salgado, amargo e azedo) e pelo sistema olfativo, ou seja, o sabor é a 

combinação das sensações de gosto e aroma. O sabor característico de um fruto resulta da 

combinação complexa entre açúcares, ácidos orgânicos, sais, alcaloides, flavonoides e 

compostos voláteis (HADI et al., 2013; FORNEY, 2008).   

Todas as plantas são capazes de emitir compostos voláteis e o conteúdo e a 

composição dessas moléculas demanda uma variação genotípica e fenotípica. O aroma é uma 

mistura complexa de um grande número de compostos voláteis, cuja composição é específica 

para cada variedade e espécie de frutos. Apesar de diferentes frutos compartilharem muitas 

características odoríferas, cada fruto tem um aroma distinto que pode variar conforme a 

combinação dos compostos voláteis, suas concentrações ou a percepção limiar de cada 

composto individualmente (HADI et al., 2013; KADER, 2008).  

 

1.2. COMPOSTOS VOLÁTEIS DE PIMENTA 

 

As pimentas do gênero Capsicum são bastante populares em muitos países devido a 

sua cor, pungência e aroma. O estudo de aromas de pimentas tem sido largamente reportado, 

mas de forma descritiva em sua maioria.  

Em estudo de compostos voláteis de Capsicum frutescens, durante três fases de 

amadurecimento, Liu et al. (2009) detectaram 85 compostos voláteis orgânicos sendo o 3-

hexen-1-ol e o metanoato de hexila, os mais abundantes na fase verde. Na fase intermediária 

os compostos mais abundantes foram o 2-pentanol, ácido propanóico e 2-metilato de hexila. 

Já na fase mais madura o composto mais representativo foi o 3-heptadeceno.  

Bogusz Junior et al. (2012) analisaram compostos voláteis de três variedades de 

Capsicum e identificaram um total de 168 compostos. Destes, 83 compostos, sendo 

principalmente álcoois e ésteres na C. frutescens, 49 compostos, sendo principalmente 

monoterpenos e aldeídos na C. baccatum, e 77 compostos, sendo principalmente ésteres e 

sesquiterpenos na C. chinense. Ziino et al. (2008) analisaram os compostos voláteis de C. 

annum e identificaram 64 compostos, entre álcoois, aldeídos, ácidos graxos, ésteres, cetonas, 

hidrocarbonetos, monoterpenos, sesquiterpenos e pirazinas. Verificaram que as classes 

químicas mais representativas foram os álcoois e aldeídos alifáticos, além de hidrocarbonetos 

de cadeia ramificada. Em particular, houve destaque para os seguintes compostos: hexanal, 

hexanol, cis-2-hexanal.  
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Nunes et al. (2008) e Zimmermann e Schieberle (2000) reportaram que a beta-ionona 

tem uma grande contribuição para os perfil aromático de pimentas no decorrer o 

amadurecimento. Além disso, a análise de componentes principais indicou que os compostos 

3-hexen-1-ol e formiato de hexila foram os compostos mais ativos no estágio verde, enquanto 

que 2-pentanol e isobutirato de hexila foram os compostos mais importantes no estágio 

breaker. Já no estágio red, 3-heptadeceno foi o composto mais ativo. 

Ziino et al (2008), em análise de compostos voláteis de Capsicum annum, identificaram 

64 compostos, especificamente álcoois, aldeídos, ácidos graxos, ésteres, cetonas, 

hidrocarbonetos, monoterpenos, sesquiterpenos e pirazinas. As classes químicas mais 

representativas foram os álcoois e aldeídos alifáticos e hidrocarbonetos de cadeia ramificada. 

Em particular, houve destaque para os seguintes compostos: hexanal, hexanol, cis-2-hexanal.  

 

1.3. COMPOSTOS VOLÁTEIS DE TOMATE 

 

O sabor do tomate é constituído, principalmente, por compostos não-voláteis, como os 

açúcares frutose e glicose, juntamente dos ácidos cítrico e málico e de compostos voláteis 

típicos do sabor desse fruto (KLEE e GIOVANNONI, 2011; GÛLLER et al, 2014; MATHIEU et 

al, 2009).  

Apesar de possuir mais de 400 substâncias voláteis já detectadas em diferentes 

variedades de tomate, um grupo de 15 a 20 compostos (dependendo do estudo) tem impacto 

na percepção humana. Esses compostos são de diferentes classes químicas e são derivados 

de nutrientes essenciais como aminoácidos (fenilalanina, leucina e isoleucina), ácidos graxos 

(ácidos linolênico e linoleico) e carotenoides (beta caroteno), o que sugere um processo de 

coevolução entre o tomate e seus predadores. (MATHIEU et al, 2009; RAMBLA et al, 2014; 

TIEMAN et al, 2006).  

Sabe-se que o conteúdo da maior parte dos voláteis de tomate aumenta no decorrer 

do processo do amadurecimento. Isso permite inferir que a produção desses voláteis do aroma 

é altamente regulada ao nível transcripcional de enzimas. A enzima lipoxigenase (LOX), 

juntamente com a hidroperóxido liase (HPL), convertem o ácido linoleico (18:2) e linolênico 

(18:3) em hexanal e cis-3-hexenal, além de outros C6 voláteis. O hexanal e cis-3-hexenal 

podem ser convertidos para hexanol e cis-3-hexenol, respectivamente, pela álcool 

desidrogenase (ADH). A enzima LOX também é importante na produção de compostos como 

1-penten-3-ona, 1-penten-3-ol, pentanal e pentanol, compostos C5 voláteis, que juntamente 
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com os C6 voláteis são responsáveis pelo aroma verde do fruto e possuem papel importante 

no mecanismo de defesa das plantas (DUDAREVA et al., 2013; HADI et al., 2013; HASSAN 

et al, 2015; WANG et al, 2016).  

Outros importantes compostos voláteis, encontrados no aroma do tomate, são os 

derivados de aminoácidos, como o fenilacetaldeído e o 3-metilbutanal, formados a partir de 2-

fenilacetato e 1-nitro-3-metilbutanal por uma via enzimática ainda pouco esclarecida. Existem 

também os compostos são formados a partir de terpenoides (C10 e C15), cujo precursor 

primário é o isopreno. Finalmente vale destacar os compostos voláteis derivados de 

apocarotenoides, fruto da ação de enzimas carotenoide clivagem dioxigenases (CCDs), onde 

vale a pena destacar os compostos beta-ionona, 6-Metil-5-hepten-2-ona e geranilacetona 

(DEFILIPPI et al., 2009; BALDWIN et al., 2000; KRUMBEIN et al., 2004; MATHIEU et al., 

2009).  

O tomate é um fruto modelo nos estudos sobre o amadurecimento e as pesquisas 

relacionadas a seus compostos voláteis estão em estágio avançado. Nesse sentido, a 

abordagem sobre esse assunto se dá pelo estudo da biossíntese desses compostos do aroma.  

 

 

 

1.4. BIOSSÍNTESE DE COMPOSTOS VOLÁTEIS  

 

As vias biossintéticas da formação dos voláteis no amadurecimento de frutos são bem 

estabelecidas. Acredita-se que haja três grandes grupos de precursores de aromas em frutos: 

carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos (Figura 1). A partir do metabolismo de carboidratos 

são formados principalmente terpenos, pela via de isoprenoides; e furanonas, por vias 

secundárias, como o ciclo das pentoses-fosfato. A partir do metabolismo de aminoácidos são 

gerados alcoóis alifáticos, de cadeia ramificada ou aromáticos, carbonilas, ácidos e ésteres. 

Os aminoácidos podem ser precursores diretos ou indiretos, ou seja, formam compostos não-

voláteis que necessitam de uma segunda transformação enzimática para a formação dos 

voláteis. Já o metabolismo de ácidos graxos é considerado o maior gerador de precursores 

de compostos voláteis, sendo catabolizados por duas grandes vias oxidativas: β-oxidação e a 

via das lipoxigenases (LOXs). A β-oxidação de ácidos graxos resulta na formação de acil-

CoAs que são utilizadas pelas álcool aciltransferases (AAT) para a geração de ésteres 

voláteis. A maioria dos alcoóis, aldeídos, ácidos e ésteres encontrados no aroma de frutos são 
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gerados pela degradação oxidativa dos ácidos linoléico e linolênico, principais substratos das 

LOXs (PÉREZ e SANZ, 2008). 

 

Figura 1. Principais precursores e vias de formação de compostos voláteis em plantas 

(Adaptado de Schwab et al., 2008).  

 

A maioria dos voláteis de plantas são originados de ácidos graxos saturados e 

insaturados. Esses compostos são formados por basicamente três processos:  α-oxidação, β-

oxidação e pela via das lipoxigenases, sendo esta última a via mais importante para a 

produção de voláteis em tomates (RAMBLA et al, 2014). A via das LOXs origina aldeídos e 

álcoois C6 e C9, que são bastante importantes na contribuição do aroma em frutos. Os mais 

importantes substratos para a atividade de LOX são os ácidos graxos C18, ácido linolênico e, 

em menor grau, o ácido linoleico. A via das LOXs inicia com a catalisação da desidrogenação 

de ácidos graxos insaturados C18, convertendo-os em hidroperóxidos e finalmente, através 

da hidroperóxido liase (HPL) em compostos como os 3Z-hexenol, 2E-hexenal e 2E,6Z-

nonadienal, que são isomerizados, através da catalisação da 3Z,2E-enal isomerase, formando 

os aldeídos C6 e C9. Em seguida, esses compostos são metabolizados pela álcool 

desidrogenase (ADH) para formar os álcoois correspondentes.  Por fim, uma aciltransferase 

catalisa a formação de acetato de 3Z-hexenila a partir de 3Z-hexanol e acetil CoA. Além disso, 

uma 2-alcenal redutase pode reduzir o 2E-hexenal para formar o hexanal. A sequência da 
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reação também produz ácido jasmônico a partir dos hidroperóxidos do ácido linolênico, por 

uma reação de β-oxidação envolvendo as enzimas óxido aleno sintase (AOS), óxido aleno 

ciclase (AOC) e ácido 12-oxo-fitodienóico redutase. Em seguida, por mais uma reação de 

oxidação, o ácido jasmônico origina cis-jasmona e metil jasmonato, que dentre outras funções, 

estão envolvidos com o sistema de resposta ao estresse e produção de aroma para atração 

de insetos (Figura 02) (DEFILIPPI et al., 2009; HADI et al., 2013; RAMBLA et al, 2014; 

SHWAB et al., 2008). 

Muitas pesquisas sobre compostos voláteis enfatizam o conteúdo de voláteis C5 e C6 

como padrão de qualidade em frutos devido as suas contribuições para o aroma. Bai et al 

(2011), por exemplo, estudaram o efeito do refrigeração e aquecimento sobre a expressão 

dos genes LOX, HPL e ADH e verificaram que os níveis deles caem com a refrigeração e 

aquecimento, ocasionando diminuição de voláteis aldeídos e álcoois C6. Lan et al (2016) 

estudaram a evolução dos compostos voláteis livres e glicosidicamente ligados em uvas 

"Beibinghong" (Vitis vinifera Vitis amurensis) durante o amadurecimento e na conservação por 

congelamento. Os resultados mostraram que os voláteis C6 caem durante o processo de 

amadurecimento enquanto os terpenoides aumentam. García-Rojas et al (2016) estudaram 

os compostos voláteis derivados dos ácidos graxos durante o amadurecimento de abacates 

estocados em diferentes temperaturas. Os resultados obtidos indicaram que o etileno modulou 

a produção de ácido linoleico e hexanal. A expressão do gene PamLOX mudou, respondendo 

à aplicação de etileno, além disso, o estoque a frio não gerou mudanças significantes nos 

ácidos graxos e nível de expressão de genes, mas decresceu as concentrações de hexanal 

durante o amadurecimento. Por fim, devido a importância dos voláteis C5 para o aroma de 

tomate, Shen et al (2013) mostraram que a síntese de voláteis C5 é catalisada em parte por 

TomloxC, que é a mesma enzima responsável pela síntese de voláteis C6. Além disso, eles 

verificaram que a síntese de voláteis C5 é provavelmente independente de HPL, já que o 

silenciamento dos genes que expressam essa enzima ocasiona um aumento considerável 

desses compostos voláteis. 
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Figura 02. Produção de compostos voláteis do aroma de plantas a partir do ácido linolênico. AAT, acil 

CoA álcool transferase; ADH, álcool desidrogenase; AER, alcenal óxido redutase; AOC, aleno óxido 

ciclase; AOS, aleno óxido sintase; HPL, hidroperóxido liase; JMT, metil jasmonato transferase; LOX, 

lipoxigenase; OPR, ácido 12-oxo-fitodienpoico redutase; 3Z,2E-enal isomerase (Adaptado de Schwab 

et al., 2008). 

Um número significante de compostos considerados relevantes para o aroma de tomates é 

derivado da via dos aminoácidos, os quais podem ser agrupados em duas categorias: 

compostos de cadeia ramificada e compostos fenólicos. Os compostos de c adeia ramificada, 

advindos dessa via, possuem baixo peso molecular e alta volatilidade, alguns inclusive são 

considerados participantes do aroma de tomate, como 2-metilbutanal, 3-metilbutanol e 2-

isobutiltiazole. A biossíntese dos compostos voláteis ramificados derivados da via dos 

aminoácidos não está completamente elucidada em frutos, apesar de que é bem definida em 

leveduras e bactérias e, nesses microorganismos, o mecanismo inicia-se com a deaminação 

ou transaminação do aminoácido, levando à formação do cetoácido correspondente (Figura 

03). Subsequentemente um do α-hidroácido é formado pela ação de uma α-hidroácido 

desidrogenase. Uma descarboxilase pode agir sobre o cetoácido para dar origem a um 

aldeído, que pode ser reduzido a um álcool por uma álcool desidrogenase. Por fim, o cetoácido 

também pode sofrer a ação de uma cetoácido desidrogenase para formar uma acil-CoA, que, 

pela ação de uma fosfotransferase/quinase, dá origem a um ácido. Os álcoois, aldeídos e 
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ésteres de cadeia ramificada originam-se de aminoácidos de cadeia ramificada como leucina, 

isoleucina e valina (HADI et al., 2013; RAMBLA et al., 2014; SHWAB et al., 2008). Essa via 

parece ter alguma similaridade com a possível via dos aminoácidos em frutos, principalmente 

depois da identificação de uma pequena família de aminotransferases de aminoácidos de 

cadeia ramificada em tomates, que estariam implicadas com o primeiro passo do catabolismo 

de aminoácidos descrito acima (KOCHEVENKO et al. 2015, 2012; MALONEY et al., 2010). 

 

Figura 3: Biossíntese de compostos voláteis de cadeia ramificada derivados da via dos aminoácidos 

(Adaptado de Schwab et al., 2008). 

Os compostos fenólicos C6-C2, que provêm do metabolismo da fenilalanina, são 

provavelmente os mais importantes para o aroma do tomate. Esses compostos são originados 

pela descarboxilação da fenilalanina. Uma pequena família de descarboxilases chamada 

AADC’s (aromatic amino acid decarboxylases) foi detectada em frutos de tomate (LeAADC1A, 

LeAADC1B, e LeAADC2) e está envolvida nas primeiras etapas da formação de voláteis 

derivados da fenilalanina (TIEMAN et al 2006). Esses genes codificam amina oxidases que 

viabilizam a produção de fenetilamina a partir de fenilalanina, que pode ser transformada em 

benzilnitrila ou 1-nitro-2-feniletano por enzimas ainda desconhecidas. Em seguida o composto 

2-feniletanol, que é bastante importante para o perfil odorífero de diferentes espécies de 

tomate, é produzido a partir de fenilacetaldeído pela ação de fenilacetaldeído redutases PAR 
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1 e PAR 2. Outros grupos de compostos fenólicos também se originam a partir do catabolismo 

da fenilalanina (Figura 04).  

 

Figura 04. Biossíntese de compostos voláteis fenólicos derivados da via dos aminoácidos mais relevantes em 

tomates. Os voláteis detectados em frutos estão em azul. Os genes caracterizados de tomates estão 

representados em vermelho. A abreviação dos genes segue: CTOMT1: catecol-O-metiltransferase 1; LeAADC: 

aminoácido aromático descarboxilase; LePAR: fenilacetaldeído redutases; NSGT1: non-smoky 

glicosiltransferase 1; SISAMT: ácido salicílico metiltransferase (Adaptado de RAMBLA et al., 2014). 

Apesar de que o mecanismo ainda não esteja completamente descrito, assume-se que 

os compostos C6-C3 se originam pela ação de fenilalanina amônia liase (PAL) sobre a 

fenilalanina, produzindo ácido (E)-cinâmico (RAMBLA et al., 2014). Os outros passos 

bioquímicos a partir desse composto têm sido descritos em experimentos com tomate. Nesse 

sentido, o salicilato de metila é produzido devido a ação da enzima ácido salicílico 

metiltransferase (SlSAMT), que age sobre o ácido salicílico. O guaiacol, um outro importante 

composto volátil do aroma em tomates, é formado a partir da ação da catecol-O-

metiltransferase (COMT1) sobre o catecol. O eugenol provem da ação da eugenol sintetase 

sobre o acetato de coniferila (HADI et al., 2013; RAMBLA et al., 2014). 
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Quanto aos compostos voláteis derivados da via dos terpenoides, pode-se dizer que é 

uma classe que inclui uma grande variedade de compostos de estrutura complexa que estão 

entre os mais abundantes em tomates e pimentas.  

 

Figura 05. Biossíntese de compostos voláteis pela via dos isoprenóides em célula vegetal. DMAPP: difosfato de 

dimetilalila; DXP: 1-deoxi-D-xilose-5-fosfato; DXS: 1-deoxi-D-xilose-5-sintase; DXR: 1-deoxi-D-xilose-5-redutase; 

FPP: fosfato de farnesila; G3P, gliceraldeído 3-fosfato; GPP: difosfato de geranila; GGPP: difosfato de geranil 

geranila; HMGR: hidroximetilglutaril-CoA redutase; IPP: difosfato de isopentila; MEP: metileritrol fosfato; MVA, 

ácido mevalônico (Adaptado de HADI et al., 2013). 

Esses compostos são derivados de um precursor C5 difosfato de isoprenila (IPP) e seu 

isômero alélico difosfato de dimetilalila (DMAPP), que é gerado em plantas superiores de duas 

maneiras independentes, localizados em compartimentos celulares separados. No citosol, IPP 

é derivado de duas vias longas, conhecidas por via do ácido mevalônico (MVA) que inicia-se 

com a condensação da acetil-CoA. Nos plastídeos, IPP é formada a partir de uma via MVA 

independente com piruvato e gliceraldeídos 3-fosfato como precursores diretos e fostato de 

metileritritol (MEP) como intermediário chave. Existe uma espécie de interação entre as duas 

vias biossintéticas de IPP, particularmente dos plastídeos para o citosol (DUDAREVA et al., 

2013; HADI et al., 2013). Nos plastídeos, o DMAPP gerado da via da MEP é usado por 

isopreno sintases para a formação do isopreno. No citosol e nos plasmídeos, IPP e DMAPP 

são alvos de prenil transferases que produzem difosfato de prelila. No citosol a condensação 
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de duas moléculas de IPP e uma de DMAPP, catalisada por uma enzima pirofostato de 

farnesila sintase (FPPS), resulta na formação de pirofosfato de farnesila (FPP) (C15), o 

precursor de sesquiterpenos. Nos plastídeos, a condensação de uma molécula de DMAPP 

catalisada por pirofostato de geranila sintase (GPPS) forma o pirofosfato de geranila (C10), 

que é o precursor dos monoterpenos. Já a condensação de uma molécula de DMAPP com 

três moléculas de IPP, pela ação de pirofosfato de geranil geranila (GGPPS), produz 

pirofosfato de geranil geranila (GGPP), que é o precursor de diterpenos (Figura 05). 

Compostos como limoneno, linalool e α-terpineol estão presentes em frutos maduros e são 

grandes representantes de compostos voláteis terpenoides em tomates e pimentas 

(DUDAREVA et al., 2013; NAGEGOWDA et al., 2010; RAMBLA et al., 2014). 

Os compostos voláteis derivados da via dos carotenoides são produzidos pela ação da 

enzimas carotenoide clivagem dioxigenases (CCDs), que catalisam a clivagem oxidativa sobre 

duplas ligações conjugadas dos carotenoides, formando os apocarotenoides, que sofrem 

transformações enzimáticas para dar origem a compostos como beta-ionona, geranilacetona 

e 6-metil-5-hepten-2-ona (Figura 06). Esses compostos voláteis podem aumentar até 10 a 20 

vezes durante o amadurecimento devido à ação dos genes que codificam CCDs, LeCCD1A e 

LeCCD1B, já identificados em tomates (RAMBLA et al., 2014; SERRA, 2015).  

 

 

Figura 06. Biossíntese de compostos voláteis pela via dos carotenoides. Os substratos de carotenoides à 

esquerda são clivados oxidativamente para produzir os derivados de apocarotenóides à direta (Adaptado de 

Schwab et al., 2008).  
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As alterações que ocorrem nos frutos durante o amadurecimento são o resultado de 

mudanças na atividade de enzimas ligadas a processos metabólicos, que, por sua vez, são 

decorrentes de alterações no padrão da expressão de centenas ou milhares de genes 

associados a processos bioquímicos no fruto. Esses processos ocorrem sob regulação de 

hormônios, que têm o etileno como principal representante (KLEE, et al., 2014). 

 

1.5. ETILENO  

 

O etileno é um hormônio que está envolvido em muitos processos do ciclo de vida do 

vegetal como a germinação de sementes, nodulação de raízes, abscisão de folhas, morte 

celular programada, senescência de flores e amadurecimento de frutos (GUO, et al., 2003). A 

relação do etileno com o amadurecimento, já concebida há mais de um século, levou-o a ser 

denominado “hormônio do amadurecimento”, em virtude de evidências que apontam uma 

relação estreita entre este hormônio e a expressão de genes e proteínas de diversas vias 

metabólicas do amadurecimento.   

Os frutos têm sido classificados de acordo com a presença de elevadas taxas de 

produção de etileno em associação com o aumento da taxa de respiração durante o 

amadurecimento. Nesse sentido, são classificados em frutos climatéricos e não-climatéricos. 

Os frutos climatéricos apresentam um aumento na taxa de respiração e na síntese de etileno 

durante o amadurecimento. Em contraste, os frutos não-climatéricos não demonstram uma 

mudança dramática na produção de etileno endógeno e apresentam manutenção ou um 

declínio na taxa de respiração após a colheita. Na verdade, não existe um modelo regulatório 

de maturação dominante em frutos não-climatéricos, até mesmo pelo fato de existirem outros 

processos etileno-independentes nesses frutos (ALEXANDER, et al., 2002; BARRY, et al., 

2007; DEFILIPPI, et al., 2009).  

O Etileno é sintetizado a partir de intermediários do ciclo da metionina, conforme 

descrito por Yang e Hoffman (1984), mostrado na Figura 07. A primeira reação da via envolve 

a conversão de metionina em S-adenosilmetionina (SAM), mediada pela enzima metionina 

adenosiltransferase. A SAM é então convertida a ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico 

(ACC), pela enzima ACC sintase (S-adenosil-L-metionina metiltioadenosina liase). Em 

seguida o ACC é convertido pela ACC oxidase (1-aminocloropropano carboxilato oxidase) a 

etileno, gás carbônico e ácido cianídrico na presença de oxigênio. O etileno, por sua vez, se 

difunde pelos tecidos e se liga aos seus receptores associados predominantemente à 
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membrana do tecido endoplasmático, desencadeando as alterações fisiológicas que resultam 

no amadurecimento e senescência do fruto (LELIÈVRE et al., 1997; ARORA, 2005). 

 

 

Figura 07 – Modelo de biossíntese de etileno proposta por Yang e Hoffman (1984) (Adaptado de Pech, et al., 

2003). 

 

Embora todos os frutos possam produzir etileno, em frutos climatéricos, essa síntese 

ocorre de maneira autocatalítica, em que o etileno estimula sua própria biossíntese. Dessa 

maneira, tem sido proposto o conceito de dois sistemas de produção de etileno. O Sistema 1 

é caracterizado pelos baixos níveis de produção de etileno e está presente em todo o processo 

de amadurecimento de frutos climatéricos e não-climatéricos. Já o Sistema 2 atua apenas nos 

frutos climatéricos e é responsável pela produção autocatalítica de etileno (PECH, et al., 2011; 

ALEXANDER, et al., 2002).  

O modelo aceito para a sinalização do etileno é fruto de pesquisas em Arabidopisis e 

propõe que na ausência de etileno os receptores impedem a transdução do sinal, ou seja, 

quando o etileno está ausente, esses receptores suprimem ativamente sua atividade. Já 
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quando esses receptores estão ligados ao etileno, causam a remoção dessa supressão e 

levam à resposta ao hormônio (Figura 08).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Modelo de Sinalização do Etileno: Na ausência do hormônio (A), a proteína CTR1 encontra-se 

acoplada ao  receptor de etileno (na figura, representado pelo SlETR3) localizado na membrana do Retículo 

Endoplasmático (RE). O conjunto forma um complexo ativo que fosforila a porção C-terminal da proteína EIN2 

(também, localizada na membrana do RE) inibindo a migração desta porção para o núcleo. Desta forma, a 

sinalização do etileno encontra-se inibida. Na ausência do etileno, as proteínas F-box ETP1/2 marcam EIN2 para 

a degradação pelo sistema ubiquitina/proteossomo 26S. A ligação do etileno (B) ao receptor provoca uma 

alteração conformacional neste que leva ao desacoplamento da proteína CTR1 e, por consequência, a cessação 

da fosforilação da porção C-terminal de EIN2. Esta migra para o núcleo onde irá ativar as proteínas EIN3/EILs. 

Estes mecanismos de migração e interação da proteínas ainda são desconhecidos. As proteínas EIN3/EILs 

também são marcadas por proteínas F-box (EBF1/2), na ausência de etileno, e são direcionadas a degradação. 

Os fatores EIN3/EILs ligam-se aos Primary Ethylene Response Elements (PERE), localizados nas regiões 

promotoras dos fatores de resposta a etileno (ERFs) e promovem sua transcrição. Após a tradução, estes ERFs 

ligam-se nas regiões GCC-box do genes responsivos a etileno (ex. fitoeno sintase, poligalacturonase, E8, etc. ) 

promovendo sua transcrição e, por consequência,  as respostas ao hormônio. (Adaptado de Jua et al. 2012) 
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A regulação da biossíntese de etileno é um fator crítico na preservação da qualidade 

de frutos. Nesse sentido, é importante entender os mecanismos pelos quais esse hormônio 

promove sua ação no vegetal. O armazenamento em atmosfera controlada e sob baixas taxas 

de oxigênio, por exemplo, reduz a produção de etileno. A absorção de etileno também é uma 

prática comum para facilitar a estocagem de frutos. Abordagens biotecnológicas têm buscado 

reduzir a produção de etileno nos tecidos vegetais através da inibição da expressão das 

enzimas ACC sintase e ACC oxidase, usando tecnologia de RNA anti-sentido (PALIYATH e 

MURR, 2008). 

O desenvolvimento de novas tecnologias de cultivo, produção e manejo de pós-colheita 

de frutos tem priorizado rendimento, aparência e resistência à degradação física em 

detrimento ao sabor e o aroma. Isso acontece porque existe uma relação inversamente 

proporcional entre a produção de etileno e a vida pós-colheita (DEFILIPPI, et al., 2009; SONG 

e FORNEY, 2007).  

O etileno possui relação direta com a produção de compostos voláteis de frutos. A 

evidência disso é baseada na observação de que há um aumento nas concentrações de 

compostos associados ao aroma na medida em que o processo de amadurecimento ocorre, 

além disso, a aplicação de inibidores de etileno resulta em mudança nessa produção. 

Inibidores da biossíntese ou da atividade do etileno têm sido usados como ferramentas 

experimentais para identificação de processos relacionados ao hormônio. Em estudos que 

avaliaram os efeitos de um bloqueador dos receptores de etileno, metilcloropropeno (1MCP), 

em bananas (GOLDING et al., 1998), maçãs (KONDO et al., 2005) e ameixas (ABDI et al., 

1998) houve uma diminuição considerável na produção de compostos voláteis. Uma 

alternativa para unir o aumento de vida útil pós-colheita produzido por 1MCP e a manutenção 

da produção de voláteis tem sido o uso de metil jasmonato (MJ). Em maçãs tratadas com 

1MCP e MJ houve uma diminuição na perda de voláteis em relação às que foram tratadas 

apenas com 1MCP (KONDO et al., 2005).  

Apesar de ter um papel bastante relevante no processo de amadurecimento em frutos, 

o etileno não é o único hormônio que governa essas respostas. Evidências apontam que existe 

uma complexa rede hormonal que, em conjunto, controla vários aspectos do desenvolvimento 

de frutos. Nesse sentido, hormônios vegetais como auxinas, giberelinas, brassinosteróides e 

metil jasmonato tem sido implicados no amadurecimento de frutos climatéricos e não-

climatéricos (CHERIAN eta al., 2014; PECH et al., 2012).   
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1.6. METIL JASMONATO  

 

Os jasmonatos, tais como ácido jasmônico (JA) e metil jasmonato (MeJA), são 

importantes reguladores celulares de uma ampla gama de processos, incluindo estresse 

biótico e abiótico, germinação de sementes e senescência foliar. O Metil Jasmonato é uma 

regulador do crescimento da planta, que desempenha um importante papel como um 

sinalizador e modulador das respostas de defesa. Além disso, tem sido verificado que a 

aplicação foliar de MeJA viabiliza mudanças na expressão de genes responsáveis pelo aroma 

de frutos, produção de pólen, broto foliar, crescimento de brotos e raiz, assim como resistência 

à pestes e ataques de patógenos (KAUSCH et al, 2012; YAN et al., 2015; YAN et al., 2013).  

Os jasmonatos estão presentes no perfume das flores de jasmim (Jasminum spp.) e 

por isso já chegaram a ser classificados apenas como produtos do metabolismo secundário. 

Com o avanço nos estudos sobre hormônios vegetais, sabe-se que os jasmonatos atuam 

como indutores na produção de metabólitos secundários em todo o reino vegetal, sendo 

também considerados como fitormônios (REYES-DÍAZ et al., 2016; WASTERNACK, 2007). 

A biossíntese de MeJA inicia-se no cloroplasto pela oxidação enzimática de ácidos 

graxos insaturados presentes nas membranas devido à ação das enzimas lipoxigenases 

(LOXs), que convertem ácido linoléico em ácido 13-hidroperóxidolinoléico. Em seguida, 

catalisada pelas enzimas óxido aleno sintase e óxido ciclase, há a formação de ácido 12-

oxofitodienóico (12-oxo-PDA), que sofre três reações de β-redução e β-oxidação para formar 

(+)-7-iso-ácido jasmônico no peroxissomo. Subsequentemente o MeJA é formado pela ação 

de ácido jasmônico metiltransferases (JMT) (Figura 09) (CHERIAN et al., 2014; REYES-DÍAZ 

et al., 2016; WASTERNACK et al., 2007). 

A sinalização dos jasmonatos ocorre por meio da degradação de um repressor. As 

proteínas repressoras JAZ (Jasmonato-ZIM-DOMAIN) se ligam ao fator de transcrição MYC2 

e inativam a expressão de jasmonatos. Na presença de níveis aumentados de jasmonato 

isoleucina (JA-Ile) as proteínas JAZ interagem com a subunidade F-boxCOI1 e são degradadas 

via proteossoma 26S. Essa degradação proteossomal neutraliza a ação de proteínas 

repressoras de genes induzidos por JAs e viabiliza a ação de fatores transcricionais, tais como 

os das famílias MYC e MYB, os quais ligam-se a promotores de genes de resposta aos 

jasmonatos (Figura 10) (CHERIAN et al., 2014; DHARMASINI et al., 2013; REYES-DÍAZ et 

al., 2016; WASTERNACK et al., 2007).  
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Figura 09. Biossíntese de metil jasmonato envolvendo cloroplasto, citoplasma e peroxissomo. Esse esquema é 

baseado em estudos em Arabidopsis thaliana. Abreviaçãoes: AOC: óxido aleno ciclase; AOS: óxido aleno 

sintase; JMT: ácido jasmônico metil transferase; LOX: Lipoxigenase; OPC: ácido 3-oxo-2-(2’-pentenil)-

ciclopentano-1-octanóico; PDA: ácido fitodienóico (Adaptado de Reyes-Díaz et al., 2016).  

 

Figura 10. Modelo de sinalização de jasmonatos em Arabidopsis. (A) Em níveis intracelulares baixos de JA (JA-

Ile), o complexo SCFCOI1 não possui atividade de E3 ubiquinina ligase, resultando no acúmulo de proteínas JAZ 

que reprimem a atividade de fatores de transcrição tais como MYC2, que regula positivamente os genes 

responsivos a JA. (B) Em níveis intracelulates altos de JA (como por exemplo numa situação de estresse), há a 

promoção da ubiquitinação mediada por SCFCOI1 e subsequente degradação de proteínas JAZ, via 26S 

proteassoma. Isso causa a anulação da repressão de fatores de transcrição que promovem a ativação de genes 

responsivos a JA (Adaptado de Yan e Kolomiets, 2013). 
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Os jasmonatos também estão associados a um papel importante no amadurecimento 

de frutos. Em frutos não-climatéricos, tais como framboesa e amora, o tratamento com MeJA 

aumentou os níveis de sólidos totais, a concentração de sacarose e glicose, além do conteúdo 

de antocianinas. (WANG e ZHENG, 2005; WANG et al., 2008). 

Em morango, MeJA estimulou o crescimento, peso e a aquisição de cor através da 

rápida degradação de clorofila e incremento transiente de acumulação de antocianinas 

(PEREZ et al., 1997). Similarmente, em amora, framboesa e maçã, a aplicação de MeJA levou 

ao acúmulo de antocianinas (KONDO et al., 2000; WANG e ZHENG, 2005; WANG et al., 

2008). Yao e Tian (2005) mostraram que a aplicação de MeJA em cereja é responsável pelo 

aumento da atividade de PAL e enzimas peroxidases no mesocarpo do fruto, indicando uma 

estimulação da biossíntese da lignina. Ziosi et al. (2008) reportaram que, no pêssego 

climatérico, a aplicação exógena de MeJA alterou a expressão de genes que modificam a 

parede celular desse fruto, sugerindo um possível papel de jasmonatos nessa regulação. 

Mustafa et al (2016) verificaram que MeJA aplicado em carambolas estocadas a 6°C por 16 

dias diminuiu os efeitos de lesões por refrigeração. Os resultados mostraram que MeJA 

induziu respostas naturais de defesa, permitindo o acúmulo de compostos de proteção, que é 

importante para a elevação do valor nutracêutico do fruto.  

Adicionalmente, o ácido jasmônico estimula a biossíntese de etileno em muitos frutos 

climatéricos (FAN et al., 1997; KONDO et al., 2007). Em pêra e tomate imaturos MeJA 

estimulou a expressão dos genes ACS e ACO, resultando no aumento da atividade enzimática 

e concentração de etileno (KONDO et al., 2007; YU et al., 2011). Em morango, com a 

aplicação de MeJA no estágio branco foi observado um aumento da atividade da atividade da 

enzima ACO, dando indícios de que estava promovendo a biossíntese de etileno (MUKKUN e 

SINGH, 2009). Em morango chileno (Fragaria chiloensis) a aplicação exógena de MeJA 

alterou os perfis de expressão de muitos genes relacionados ao amadurecimento incluindo 

aqueles relacionados com a biossíntese de ácido jasmônico e etileno (CONCHA et al., 2013).  

O metil jasmonato pode acelerar o amolecimento através da despolimerização das 

hemiceluloses e aumentar a expressão de genes para as enzimas xiloglucana 

endotransglicosilase/hidrolase 1 (XTH1) e endo-1,4-β-gliconase 1 (EG1), resultando em 

acúmulo de antocianinas, dado que MeJA aumenta a expressão de genes que participam da 

via de biossíntese de antocianinas, tais como CHS, CHI, F3H, DFR, ANS e UFGT. 

Concomitantemente, com grandes quantidades de antocianinas, MeJA pode induzir a 
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expressão de genes tais como LOX, AOS e 12-oxofitodienoato redutase 3 (OPR3) em 

morango (F. chiloensis) (CONCHA et al., 2013). 

Embora os relatos da literatura indiquem que tanto o etileno como o MeJA são capazes 

de influenciar várias das vias de reprodução de compostos voláteis já mencionadas, alguns 

pontos não estão completamente elucidados, como por exemplo o papel de cada um na 

síntese de compostos voláteis durante o amadurecimento, ou mesmo sobre a resposta da 

biossíntese do aroma associando frutos climatéricos e não-climatéricos.   
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2. OBJETIVO 
 

O objetivo do trabalho foi avaliar a correlação dos hormônios etileno e metil jasmonato 

na formação dos compostos voláteis do aroma em tomate Grape (Solanum lycopersicum) e 

pimenta malagueta (Capsicum frutescens), durante o amadurecimento. A hipótese, neste 

caso, baseia-se nos precedentes da literatura, que indicam uma provável ação conjunta 

desses hormônios em frutos climatéricos e não-climatéricos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 . FRUTOS E TRATAMENTOS HORMONAIS 

 

3.1.1 Tomates 
 

No mês de Abril de 2016, frutos de tomateiro da variedade Grape (Solanum 

lycopersicum) foram cuidadosamente coletados em uma produção local da cidade de Ibiúna, 

estado de São Paulo. Foram colhidos 750 frutos no estágio mature green, apresentando uma 

coloração verde clara. Os frutos foram transportados ao laboratório em caixas de isopor, sendo 

lavados com água corrente e mantidos por 1 minuto em solução de hipoclorito de sódio a 0,1% 

(v/v), para redução da carga microbiana superficial e, em seguida, enxaguados com água 

destilada e secos em papel toalha. 

Os tomates foram divididos aleatoriamente em 5 grupos de acordo com os tratamentos, 

que foram realizados por exposição ao vapor dos respectivos hormônios, em concentrações 

previamente padronizadas em outros trabalhos com tomates no laboratório. Para MeJA, foi 

realizado um teste de concentração em tomate micro tom (Figura S1 – Material 

Suplementar). Os tratamentos seguem abaixo: 

1. Grupo Etileno: tratamento com etileno 100ppm. O recipiente, onde os frutos ficaram 

acondicionados, foi hermeticamente lacrado durante 24 horas; 

2. Grupo MeJA: tratamento com 100 ppm de metil jasmonato. O hormônio foi pipetado 

em papéis de filtro, os quais foram colados nas paredes do recipiente de 

acondicionamento e deixados para evaporar sobre os frutos, que permaneceram 

em recipiente hermeticamente lacrado por 12 horas. Logo após esse tempo, as 

caixas foram abertas e o hormônio foi reaplicado. As caixas foram novamente 

lacradas e reabertas após 12 horas da reaplicação, totalizando 24 horas de tempo 

de exposição ao hormônio.  

3. Grupo 1MCP: tratamento com 100ppm do bloqueador de receptores de etileno, o 1-

metilciclopropeno (1MCP). Os frutos foram colocados em um recipiente 

hermeticamente fechado com uma quantidade da referida substância em pó. Por 

meio de uma seringa, adicionou-se 3 mL de água deionizada através de um septo 

de silicone na tampa do frasco de acondicionamento dos frutos. Após 12 horas esse 

procedimento foi refeito para que o tratamento tivesse um tempo total de 24 horas.  
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4. Grupo MeJA+1MCP: tratamento com 100ppm de metil jasmonato e 100ppm de 1-

metilciclopropeno. As aplicações foram iguais às descritas para os tratamentos 2 e 

3. O recipiente foi reaberto após 12 horas para reaplicação dos hormônios, em 

seguida as caixas foram novamente lacradas por mais 12 horas, para que o 

tratamento tivesse um tempo total de 24 horas. 

5. Grupo Controle: frutos do grupo controle foram acondicionados em recipiente 

fechado por 24 horas.  

Após as 24 horas de cada tratamento, os respectivos recipientes foram abertos e 

permaneceram assim até o final das análises. O dia zero (D0) foi considerado como o dia da 

coleta dos frutos, que também foi o momento em que os frutos receberam os tratamentos 

hormonais assim que chegaram ao laboratório. O dia 02 (D2) foi considerado como breaker, 

pois foi o dia em que se evidenciou o início de mudança de cor dos frutos do grupo Controle. 

O experimento foi conduzido por 21 dias, momento em que todos os frutos adquiriram a 

coloração completamente avermelhada. No entanto, o último estágio de maturação, estágio 

Red, aconteceu no dia 10, quando os frutos do grupo Controle atingiram a coloração 

completamente avermelhada. Os frutos foram mantidos em sala com acesso à luz natural, 

temperatura de 21±4oC e umidade relativa (UR) de 80±5%. 

Além da coleta do dia 0, foram realizadas outras seis coletas, dessa vez em cada 

tratamento, para a análise de voláteis e futuras análises de abundância de transcritos de genes 

que codificam enzimas envolvidas na biossíntese de compostos voláteis. Essas coletas 

ocorreram nos dias 0, 1, 2, 4, 8, 10 e 21 e tiveram como critério mudanças expressivas de 

coloração do fruto. 

Na coleta para as análises dos compostos voláteis, cinco tomates de cada tratamento 

foram processados separadamente, utilizando uma faca de aço inox, de modo a extrair apenas 

o pericarpo e casca dos frutos, que foram cuidadosamente cortados em fatias pequenas. Em 

seguida, colocou-se 3 g das fatias de tomate, em frascos de 20 mL, com tampa de rosca 

magnetizada e septo de silicone (triplicatas). Cada frasco foi adicionado de solução de NaCl 

30% em água deionizada sendo, em seguida, congelados a -20oC.  

Na coleta para as análises de abundância de transcritos de genes, cinco frutos de 

tomateiro foram processados apenas para a retirada das sementes. Os frutos processados 

foram gentilmente colocados, por meio de uma pinça de aço inox limpa, em tubos plásticos de 

50 mL e, em seguida, congelados em nitrogênio (N2) líquido, sendo armazenados a -80oC em 

ultrafreezer. 
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3.1.2. Pimentas 

 

No mês de maio de 2016, frutos de pimenteira da variedade Malagueta (Capsicum 

frutescens) foram cuidadosamente coletados em uma produção local da cidade de Paraipaba, 

estado do Ceará. Foram coletados 650 frutos, apresentando uma coloração amarelada. Os 

frutos foram transportados ao laboratório em caixas de isopor, sendo lavados com água 

corrente e mantidos por 1 minuto em solução de hipoclorito de sódio a 0,1% (v/v), para redução 

da carga microbiana superficial e, em seguida, enxaguados com água destilada e secos em 

papel toalha. 

As pimentas foram divididas aleatoriamente em 5 grupos de acordo com os 

tratamentos, que foram realizados por exposição aos respectivos hormônios (do mesmo modo 

que foi realizado para os tomates). As concentrações dos mesmos foram previamente 

padronizadas em outros trabalhos com pimentas no laboratório. Os tratamentos seguem 

abaixo: 

6. Grupo Etileno: tratamento com etileno 100ppm. O recipiente, onde os frutos ficaram 

acondicionados, foi hermeticamente lacrado durante 24 horas; 

7. Grupo MeJA: tratamento com 10 ppm de metil jasmonato. O hormônio foi pipetado 

em papéis de filtro, os quais foram colados nas paredes do recipiente de 

acondicionamento e deixado para evaporar sobre os frutos. O recipiente ficou 

hermeticamente lacrado por 12 horas. Logo após esse tempo, as caixas foram 

abertas e o hormônio foi reaplicado. As caixas foram novamente lacradas e 

reabertas quando completou-se 12 horas da reaplicação, totalizando 24 horas de 

tempo de exposição ao hormônio.  

8. Grupo 1MCP: tratamento com 100 ppm do bloqueador de receptores de etileno, o 

1-metilciclopropeno. Os frutos foram colocados em um recipiente hermeticamente 

fechado com uma quantidade da referida substância em pó. Por meio de uma 

seringa, adicionou-se 3 mL de água deionizada através de um septo de silicone na 

tampa do frasco de acondicionamento dos frutos. Após 12 horas esse procedimento 

foi refeito para que o tratamento tivesse um tempo total de 24 horas.  

9. Grupo MeJA+1MCP: tratamento com 10 ppm de metil jasmonato e 100 ppm de 1-

metilciclopropeno. As aplicações foram iguais às descritas para os tratamentos 7 e 

8. O recipiente foi reaberto após 12 horas para reaplicação dos hormônios, em 
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seguida as caixas foram novamente lacradas por mais 12 horas, para que o 

tratamento tivesse um tempo total de 24 horas. 

10. Grupo Controle: frutos do grupo controle foram acondicionados em recipiente 

fechado por 24 horas.  

Após as 24 horas de cada tratamento, os respectivos recipientes foram abertos e 

permaneceram assim até o final das análises. O dia zero (D0) foi considerado como o dia da 

coleta dos frutos, que também foi o momento em que os frutos receberam os tratamentos 

hormonais assim que chegaram ao laboratório. O experimento foi conduzido por 12 dias, 

momento em que os frutos do grupo controle adquiriram a colocação completamente 

avermelhada. Os frutos foram mantidos em sala com acesso à luz natural, temperatura de 

21±4oC e umidade relativa (UR) de 80±5%. 

Além da coleta do dia 0, foram realizadas outras seis coletas, dessa vez em cada 

tratamento, para a análise de voláteis e futuras análises de abundância de transcritos de genes 

que codificam enzimas envolvidas na biossíntese de compostos voláteis. Essas coletas 

ocorreram nos dias 1, 3, 6, 9 e 12 e tiveram como critério mudanças expressivas de coloração 

do fruto. 

Na coleta para as análises dos compostos voláteis, nove pimentas de cada tratamento 

foram processadas separadamente, utilizando uma faca de aço inox, de modo a extrair apenas 

o pericarpo dos frutos, que foi cuidadosamente cortado em fatias pequenas. Em seguida, 

colocou-se 2,5 g das fatias de pimenta, de cada tratamento, em frascos de 20 mL, com tampa 

de rosca magnetizada e septo de silicone (triplicatas). Cada frasco foi adicionado de solução 

de NaCl 30% em água deionizada sendo, em seguida, congelados a -20oC.  

Na coleta para as análises biomoleculares, outros nove frutos de pimenta foram 

processados, apenas para a retirada das sementes. Os frutos processados foram colocados, 

por meio de uma pinça de aço inox, em tubos de 50mL e, em seguida, congelados em 

nitrogênio (N2) líquido, sendo armazenados a -80oC em ultrafreezer. 

 

3.2 . ANÁLISE DE COMPOSTOS VOLÁTEIS 

 

As análises dos compostos voláteis, para ambos os frutos, foram realizadas por meio 

do método de microextração em fase sólida (SPME), de acordo com o método descrito por 

Pesis et al (2009), uma fibra de carboxeno, divinilbenzeno e polidimetilsiloxano de 100μm de 

espessura da Supelco® (CAR/DVB/PDMS). 
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Os voláteis do aroma foram acumulados por 10 minutos e a fibra para SPME foi 

introduzida no frasco e exposta ao headspace por mais 50 minutos. Uma vez capturada, a 

amostra foi dessorvida da fibra pela exposição ao calor do injetor do cromatógrafo (200ºC) por 

3 minutos. Foi utilizado o cromatógrafo Hewlett-Packard modelo 6890, acoplado a um detector 

seletivo de massas da mesma empresa, modelo 5973. A coluna cromatográfica empregada 

foi a Supelcowax 10 (tamanho 30 m, 0,25 mm de diam. interno, 0,25 μm de espessura do 

filme). O programa de temperatura utilizado foi: rampa de 2 ºC/min de 40 °C a 150 ºC. A 

temperatura da interface entre o cromatógrafo e o detector seletivo de massas foi de 230 ºC 

e a ionização foi feita por impacto de elétrons (70 eV) com a fonte de íons mantida a 150 ºC. 

Os métodos usados para a identificação dos compostos voláteis foram: cálculo do índice de 

retenção de Kovats de cada pico do cromatograma em relação a um padrão de n-alcanos (C8 

a C20), de acordo com a coluna capilar utilizada, comparados a bases de dados online (Nist 

Chemistry Webbook, Chemspider e Pubchem); espectros de massas comparados com a 

biblioteca NIST, versão 1.6; dados da literatura, artigos e teses.  

 

3.3 . CARACTERIZAÇÃO DO AMADURECIMENTO 

 

3.3.1. Análise de etileno dos frutos 

 

A estimativa de produção de etileno foi realizada por meio de amostras de ar coletadas 

do interior de frascos devidamente vedados e com volume conhecido. Para cada um dos cinco 

tratamentos utilizou-se três frascos. Para tomates pesou-se aproximadamente 20 g nos 

recipientes, que foram vedados e deixados em repouso por 1 hora para que houvesse o 

equilíbrio do headspace. Para pimentas foram pesados aproximadamente 15g. A amostra foi 

coletada por meio de aspiração de etileno gasoso, produzido pelos frutos, usando uma seringa 

de 1 mL. A coleta foi realizada em triplicata para cada frasco.  

As amostras foram injetadas em um cromatógrafo a gás da Hewlett-Packard modelo 

GC-6890, equipado com detector por ionização de chama (FID). A coluna utilizada foi a HP-

Plot Q (30 m, D.I. 0,53 mm). O volume de injeção foi de 1 mL e para injetar tal quantidade de 

ar, foi empregado o modo de injeção pulsed splitless, desenvolvido pela Hewlett-Packard, 

opcional das válvulas de injeção com EPC (Electronic Pressure Control). 

As condições de injeção foram: pressão de 20 psi por 2 minutos, fluxo de ventilação de 

20 mL/min após 30 segundos de injeção e temperatura do injetor em 200 °C. As demais 
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condições cromatográficas empregadas foram: corrida isotérmica a 30ºC empregando hélio 

como gás carregador em fluxo constante de 1 mL/min; temperatura do detector em 250 °C, 

fluxo de ar e hidrogênio no detector em 450 mL/min e 50 mL/min, respectivamente. A 

estimativa da quantidade de etileno, produzida pelos frutos, levou em conta o peso exato de 

cada porção de fruto nos frascos, o volume do headspace, o tempo de coleta e foi relacionada 

à injeção de um padrão de 0,1 µL/L de etileno em ar sintético da Air Liquid. 

  

3.3.2. Análise de cor 

 

Para a realização da análise de cor da casca de pimenta malagueta e tomate Grape, 

foi utilizado o colorímetro Minolta Chroma Meter (Konica Minolta, Japão), modelo CR300, 

calibrado sob superfície branca. Foram realizadas seis leituras em cada fruto (3 leituras em 

lados opostos). A cor foi expressa em relação ao valor de matiz (Hue) calculado pela fórmula 

H=tan-1(b/a), onde b (quantidade de amarelo e azul) e a (quantidade entre vermelho e verde) 

são valores fornecidos pelo aparelho, levando em conta o plano de cores descrito pelo método 

Hunter. 

 

3.4 . ANÁLISE DE EXPRESSÃO GÊNICA POR QRT-PCR 

 

3.4.1. Extração de RNA, purificação e síntese de DNA complementar (cDNA) 
 

As extrações de RNA total de amostras congeladas a -80oC de tomates e pimentas 

(grupos Controle, MeJA, Etileno, 1MCP e MeJA+1MCP), foram realizadas, em triplicata, 

utilizando o reagente Plant RNA reagenteTM, seguindo o protocolo descrito pelo fabricante. A 

qualidade dessas extrações foi avaliada, por eletroforese em gel de agarose 1%, pela 

visualização, sob a luz ultravioleta, das bandas 18S e 28S de RNAs ribossomossais nos 

extratos corados com GelRedTM diluído (1:500).  

Para a purificação e eliminação de contaminação de DNA genômico, os extratos de 

RNA foram tratados com o kit Ambion® DNA-freeTM DNase Treatment & Removal Reagents 

(Invitrogen), seguindo o protocolo do fabricante. Após essa etapa, os extratos purificados 

foram novamente avaliados por eletroforese em gel de agarose 1%, conforme descrito 

anteriormente.  
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Antes da conversão do RNA para cDNA, foi necessário realizar a quantificação do RNA 

total purificado por espectofotometria (SAMBROOK et al., 1989) considerando uma amostra 

contendo 62 µg/mL e 44 µg/mL de RNA para tomate e pimenta, respectivamente. Somente as 

amostras de RNA total com razões A260/A280 entre 1,8 e 2,0 foram usadas na síntese de 

cDNA.  

Para a síntese de cDNA usado nas reações de PCR quantitativa, utilizou-se o kit 

Improm_IITM Reverse Transcription System (Promega), que basea-se na reação de uma 

transcriptase reversa com o primer Oligo (dT15), seguindo o protocolo do fabricante. 

 

3.4.2. Reação em cadeia da polimerase (PCR) convencional e 

Oligonucleotídeos (primers) utilizados na amplificação dos genes 

LOX, ADH e HPL 

 

Para testar a especificidade dos primers antes de iniciar as análises de PCR em tempo 

real foram feitas amplificações do fragmento por PCR convencional como 35 ciclos, 

consistindo em desnaturação inicial a 94oC por 4 minutos, desnaturação a 94oC por 30 

segundos, pareamento dos primers a 60oC por 30 segundos, extensão a 72oC por 1,5 minuto 

e extensão final a 72oC por 4 minutos. A reação de amplificação consistiu de 1 µL amostral de 

cDNA, 1 µL de cada solução 10 µM (forward e reverse) do primer analisado, 2,5 µL de dNTP 

2,5µM, 1,25 µL de MgCl2 50mM e 0,5 µL da enzima Taq polimerase, completados com água 

RNase-free para um volume total de 25 µL de reação.  

Os primers e a respectiva sequência de nucleotídeos utilizados nas análises de RT-

PCR são descritos na Tabela 01.  

3.4.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real  
 

As análises de RT-PCR foram realizadas usando o equipamento QuantStudio™ 7 Flex 

Real-Time PCR System (Applied Biosystem, EUA), de acordo com o protocolo descrito pelo 

fabricante. Em cada um dos 384 poços da placa analisados, foram adicionados 5 µL de Power 

SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystem, EUA), 4 µL do forward e reverse do primer 

(Exxtender, BRA) e 1 µL amostral. As reações ocorreram inicialmente a 95oC por 10 minutos 

para desnaturação inicial, seguida por 40 ciclos de 95oC por 30 segundo para desnaturação, 

60oC por 45 segundos para pareamento dos primers e 72 oC por 30 segundos para extensão.    
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Tabela 01. Sequência de nucleotídeos utilizados nas análises de RT-PCR 

Fruto Gene Símbolo Sentido Sequência dos primers 5' - 3' 
Referências 

Bibliográficas 

Tomate Grape  
(Solanum 

lycopersicum) 

Lipoxygenase C SlLOX C 
Foward AAATGAGCACCACAAGGAAATGTAT 

QIN et al, 2011 
Reverse ACCCAAGAGTTGCATGTAATTTCA 

Alcohol 
dehydrogenase 

SlADH 
Foward TGAGTACACCGTGGTTCATGTTG 

QIN et al, 2011 
Reverse TCCAAGGCCTGTCGAAATTC 

Hydroperoxide 
lyase 

SlHPL 
Foward GTCCACCAGTACCAAGTCAATATGC 

BAI et al, 2011 
Reverse GCTCCCCTTTCTTGATTTCGTAA 

Carotenoid 
Cleavage 

Dioxygenase 
SlCCD1A 

Foward ATGGGGAGAAAAGAAGATGATGGA 
ILG et al, 2014 

Reverse ATTCAAGAACAAGCCAAACTGTGA 

Carotenoid 
Cleavage 

Dioxygenase 
SlCCD1B 

Foward ATGGGGATGAATGAAGAAGATGG 
ILG et al, 2014 

Reverse ATTCAGGAGCAAGCCAAAATGTGA 

Actin SlACT 
Foward TGTCCCTATTTACGAGGGTTATGC QUADRANA et 

al, 2013 Reverse CAGTTAAATCACGACCAGCAAGAT 

Expressed SlEXP 
Foward GCTAAGAACGCTGGACCTAATG 

QUADRANA et 
al, 2013 

Reverse TGGGTGTGCCTTTCTGAATG 

Pimenta 
Malagueta 
(Capsicum 
frutescens) 

Lipoxygenase 1 CaLOX1 
Foward ACGTAATCTCTGGGAAAAATGACGAT 

LIM et al, 2015 
Reverse ACGTGACATCAAAGGCTGATTCGC 

Alcohol 
dehydrogenase 

CfADH 
Foward CAGGGGAATGCAAAGATTGT 

Primer 
desenhado 

Reverse CGACACATCCAACATGAACC 

Hydroperoxide 
lyase 

CaHPL 
Foward TGTAGTGGCGGTACTGGA 

GULLNER et 
al, 2010 

Reverse AAGTCTGTTTGTGCCCTCGTT 

Actin 1 CaACT1 
Foward GACGTGACCTAACTGATAACCTGAT 

LIM et al, 2015 
Reverse CTCTCAGCACCAATGGTAATAACTT 

Enlongation 
Factor 1 

CaEF1a 

Foward TTAAGGATCTTAAGCGTGGTTATGT 

LIM et al, 2015 
Reverse TCTTCAAGAACTTAGGCTCCTTCTC 

 

 

A detecção de formação de amplicons inespecíficos foi feita a partir da curva de 

dissociação realizada após os 40 ciclos, de acordo com o método descrito anteriormente. 

Sendo que os valores de Ct para todos os genes foram normalizados utilizando-se os valores 

de Ct na leitura do genes constitutivos Actina e Expressed para os cDNAs de tomate Grape, 

e Actina 1 e Expressed para os cDNAs de pimenta malagueta.  

A expressão gênica foi determinada pelo cálculo da expressão relativa a partir dos 

valores de razão determinados para o dia em que os frutos chegaram ao laboratório (Dia 0), 
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ou seja, anterior ao início dos experimentos, adotado como valor de referência para os pontos 

de análise. Para o cálculo de quantificação relativa do gene alvo utilizou-se a seguinte 

equação: 

 

R = 2-[ΔCt amostra – ΔCt controle] 

R = 2-ΔΔCt 

 

Nessa equação, a razão representa a expressão relativa do gene alvo, onde ΔCtamostra 

é a diferença entre o Ct do gene alvo e o Ct dos genes constitutivos nas amostras de cada 

ponto analisado. O ΔCtcontrole é a diferença entre o Ct do gene alvo e o Ct dos genes 

constitutivos nas amostras do dia 0, que são as amostras de referência.  

 

3.5 . ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados referentes às áreas dos picos dos compostos voláteis, obtidos através dos 

cromatogramas, foram normalizados pela mediana tratados na escala logarítmica e 

escalonados segundo a escala de Pareto. A partir das matrizes de correlação dos dados 

normalizados foram feitas análises de discriminante de mínimos quadrados parciais (PLS-DA) 

usando o Metaboanalyst 3.0 (www.metaboanalyst.ca) (XIA et al., 2015). Para as análises de 

variância (ANOVA), teste de Fisher’s LSD (do inglês, Least Significant Difference test), análise 

de FDR (do inglês, False Discovery Rate), agrupamento hierárquico e Heatmap, além do 

próprio Metaboanalyst 3.0, foi utilizado o programa estatístico Minitab 17. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1   CARACTERIZAÇÃO DO AMADURECIMENTO  

 

As análises de produção de etileno e cor foram realizadas em todos os tratamentos dos 

dois frutos (CONTROLE, ETILENO, MeJA, 1MCP e MeJA+1MCP) com o intuito de 

caracterizar os estágios do amadurecimento dos tomates e pimentas, objetos de estudo deste 

trabalho. Além disso, essas análises buscam verificar os precedentes da literatura que indicam 

uma provável ação conjunta de metil jasmonato e etileno em frutos climatéricos e não-

climatéricos, porém com variados graus de impacto sobre diferentes aspectos do 

amadurecimento.  

A produção de etileno para tomate (Figura 10) e pimenta (Figura 13) foi avaliada, visto 

que o aumento desse hormônio é um marcador no início do amadurecimento em frutos 

climatéricos. A mudança de cor durante o amadurecimento de tomate Grape (Figuras 11) e 

pimenta malagueta (Figura 14) foi avaliada por registro fotográfico e por colorimetria, expressa 

em relação ao valor de matiz (oHue) (Figuras 12 e 15).  

 

4.1.1 Tomate Grape 

 

Na análise de etileno em tomates Grape (Figura 11) do grupo Controle verifica-se o 

comportamento típico de um fruto climatérico no decorrer do processo de amadurecimento. A 

produção de etileno está praticamente em ascendência até o dia 09, quando começa a baixar 

gradativamente. Em um primeiro momento, os frutos climatéricos, como o tomate, produzem 

baixos níveis de etileno (sistema 1). Subsequentemente, evoluem para o climatério, em que 

há um aumento nos níveis de produção de etileno (sistema 2), sendo que, a partir disso a 

regulação da produção desse hormônio se torna autocatalítica. Após o estabelecimento do 

climatério, a produção de etileno diminui significativamente e o fruto evolui para a fase pós-

climatérica (CHERIAN et al., 2014; PAUL et al., 2012). A análise por colorimetria (Figuras 12 

e 13) evidencia o dia 10 como o dia em que os tomates chegaram à coloração completamente 

vermelha, logo após o pico da produção de etileno no dia 09.  

No grupo Etileno, conforme a Figura 11, foi observado um aumento discreto acima do 

grupo controle no dia 02, o que está de acordo com que já é conhecido a respeito da produção 

autocatalítica de etileno em resposta ao tratamento exógeno desse hormônio. Em pós-colheita 
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de frutos climatéricos espera-se que o tratamento exógeno de etileno, na fase pré-climatérica, 

leve à antecipação do processo de amadurecimento e por consequência à senescência 

(CARA e GIOVANNONI, 2008; KEVANY et al., 2007). Esse adiantamento do amadurecimento 

também foi verificado na mudança de cor dos tomates pertencentes a esse grupo, pois, 

segundo a Figura 12, foram os frutos, comparados aos outros grupos, em que a coloração 

vermelha ficou evidenciada mais rapidamente. Isso também pode ser observado nas fotos 

relacionada da Figura 13. O etileno estimula a transcrição de mRNAs que codificam enzimas 

da via de síntese de carotenóides, dentre os quais o da fitoeno sintase, que é umas das 

principais enzimas relacionadas à este metabolismo (SURAWANG et al., 2012) e assim, é 

esperado que sob tratamento com etileno as mudanças de cor sejam aceleradas nos frutos. 

No grupo MeJA, de acordo com a Figura 11, verificou-se o maior crescimento da 

emissão de etileno, que apresentou seu ápice no dia 09, mesmo dia de pico de etileno do 

grupo CONTROLE. Os jasmonatos estimulam a biossíntese de etileno em muitos frutos 

climatéricos. Além de tomates, outros frutos climatéricos como peras e maçãs tratados com 

MeJA exibiram aumento na expressão gênica de ACS e ACO, o que resulta no aumento da 

atividade sintética e das emissões de etileno (FAN et al., 1997; KONDO et al., 2007; 

MATTHEIS, 2005). A colorimetria dos frutos tratados com MeJA apresentou um pequeno 

atraso de mudança de cor em comparação com os grupos CONTROLE e ETILENO (Figuras 

12 e 13).  

Apesar de existirem precedentes na literatura que evidenciam MeJA como um 

estimulador, etileno-independente (LIU et al., 2015), da biossíntese de carotenoides em 

diferentes culturas como tomate (LIU et al., 2012), folha de soja (SIRHINDI et al., 2016), flor 

de calêndula (GHANATI e BAKHTIARIAN, 2014) e flores do gênero Cleome (ROCHA et al., 

2013), nem todos os trabalhos apontam para a mesma direção. Fan et al. (1998), por exemplo, 

evidenciaram uma inibição da biossíntese de licopeno em tomates após o tratamento com 

MeJA. Nesse sentido, Liu et al. (2012), analisando essa discrepância, verificaram que 

concentrações baixas de MeJA (entre 0,05 e 0,5 µM) induziam a biossíntese de licopeno, no 

entanto, doses maiores (entre 5,0 e 10,0 µM) a inibiu, evidenciando que esse efeito parece 

ocorrer de maneira dose-resposta. 

O grupo tratado com 1MCP apresentou, conforme a Figura 11, o ápice de emissão de 

etileno apenas no dia 18. O 1MCP (1-Metilciclopropeno) bloqueia irreversivelmente os 

receptores de etileno, atrasando o processo de amadurecimento, mas não o inibindo 

totalmente. Levando em consideração o grupo CONTROLE como referência e que teve o 
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ápice de emissão de etileno no dia 09, pode-se inferir que, na concentração de 100 ppm, o 

1MCP retardou os efeitos do etileno em pelo menos 09 dias, após o qual, aparentemente, o 

fruto se recuperou do bloqueio. Isso também explica o resultado da colorimetria (Figuras 12 

e 13), em que esse grupo foi o último a adquirir coloração avermelhada, o que está condizente 

com a literatura, pois mesmo depois do bloqueio dos receptores de etileno, os frutos retomam 

o processo de amadurecimento pela síntese de novos sítios de receptores de etileno 

(GUÍLLEN et al., 2007; TASSONI et al., 2006; WATKINS, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Perfis de produção de etileno para Tomate Grape (Solanum lysopersicum), submetidos a tratamentos 

hormonais. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com MeJA 100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com 

etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MejA 

100ppm + 1MCP 100ppm). Barras verticais indicam erro padrão da média (n=9). 

  

Por fim, no grupo MeJA+1MCP, assim como no grupo 1MCP, houve também um 

retardo da emissão de etileno, no entanto houve o ápice de produção no dia 16; um pouco 

antes do que foi apresentado no grupo tratado apenas com 1MCP. A partir do que foi discutido 

anteriormente, é possível aventar que a participação de MeJA, como indutor da biossíntese 

de etileno através do aumento na expressão gênica de ACS e ACO e consequente produção 

de etileno endógeno, faz com que haja uma atenuação do efeito bloqueador da aplicação de 

1MCP. 
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Figura 12. Análise colorimétrica da casca de tomate Grape (Solanum lysopersicum), submetidos a tratamentos 

hormonais durante o amadurecimento. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com MeJA 100ppm), Grupo 

ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MejA 100ppm + 1MCP 100ppm). Barras verticais indicam desvio padrão da média 

(n=9). 

Moualen et al (2004) fizeram aplicações pré-colheita em tomates cereja com etileno, 

1MCP e 1MCP em conjunto com MeJA para estudar a abscisão do fruto no seu cacho, 

característica fortemente induzida pela atuação de etileno. Eles verificaram que os frutos que 

recebiam o tratamento de MeJA mais 1MCP, reduziram significantemente a abscisão 

comparados com os que receberam a aplicação apenas com MeJA. No entanto, os grupos 

em que houve a maior redução de abscisão foi aquele tratado apenas com 1MCP. Kondo et 

al (2005) verificaram que a aplicação da combinação entre MeJA e 1MCP, em maçãs, 

decresceu as concentrações de etileno comparado à apenas MeJA, mas a combinação 

apresentou quantidades maiores de etileno do que às apresentadas em grupos tradados 

apenas por 1MCP. Sendo assim, faz sentido que o resultado de cor para esse grupo 

apresentasse o segundo maior atraso para a degradação de clorofila e acúmulo de 

carotenoides, conforme pode ser observado nas Figuras 12 e 13. Todas essas evidências 

foram comprovadas pela replicata biológica (Figuras S2 e S3 – Material Suplementar). 
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Figura 13. Fotos de tomates Grape (Solanum lysopersicum), submetidos a tratamentos hormonais, durante o 

amadurecimento. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com MeJA 100ppm), Grupo ETILENO (tratamento 

com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo MeJA+1MCP (tratamento com 

MejA 100ppm + 1MCP 100ppm). 

4.1.2 Pimenta malagueta 

 

Na análise de níveis de etileno emitidos pela pimenta malagueta, ao longo do 

amadurecimento, percebe-se, no grupo CONTROLE (Figura 14), um comportamento de um 

fruto não-climatérico, já que a produção de etileno é baixa se compararmos com o grupo 

CONTROLE do tomate Grape (Figura 11). Com o amadurecimento, a coloração da pimenta 

foi mudando, assim como em tomates, pela degradação da clorofila e acúmulo de 

carotenoides (Figuras 15 e 16).  

No grupo ETILENO, percebe-se na Figura 14 que não houve modificação nos níveis 

de etileno emitidos pelos frutos tratados com etileno exógeno. Na análise de cor os frutos 

desse grupo apresentaram mudança de cor semelhante aos do grupo CONTROLE (Figuras 

15 e 16). O fato do fruto ser não-climatérico, ou seja, não possuir o sistema 2 de produção de 

etileno, que é autocatalítico, pode explicar em parte a essa discreta modificação no fruto. Não 

responder à aplicação de etileno exógeno é mais uma característica do conceito clássico de 

fruto não-climatérico (PAUL et al., 2012).  
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Figura 14. Perfis de produção de etileno para pimenta malagueta (Capsicum frutescens), durante o primeiro 

experimento, submetidos a tratamentos hormonais. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Barras verticais indicam desvio padrão da média 

(n=9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análise colorimétrica da casca de Pimenta Malagueta (Capsicum frutescens) durante o primeiro 

experimento, submetidos a tratamentos hormonais. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Barras verticais indicam desvio padrão da média 

(n=9). 
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No grupo MeJA, a emissão de etileno apresentou um pico significativamente elevado 

no dia 12 (Figura 14), o que aparentemente pode ter relação com a indução da biossíntese 

de etileno endógeno. Sudha e Ravishankar (2003), estudando a influência dos jasmonatos na 

produção de capsaicina em Capsicum frutescens, verificaram que o tratamento de MeJA 

nesses frutos pode levar ao aumento da produção de etileno, contudo nenhuma explicação foi 

aventada pelos pesquisadores. Quanto à mudança de cor, a aplicação exógena de MeJA 

parece não ter causado efeitos visíveis no acúmulo de carotenoides que os diferenciasse do 

grupo CONTROLE (Figuras 15 e 16). 

No grupo tratado com 1MCP houve um pico de emissão de etileno e um outro um pouco 

maior no dia 12 (Figura 14). Apesar de ser um bloqueador dos receptores de etileno, o 1MCP 

parece ter efeito dose resposta, em que concentrações mais baixas diminuem a produção de 

etileno, enquanto que em doses mais altas ocorre o inverso. Esse efeito, um tanto antagônico, 

também foi observado em outros frutos não-climatéricos como morangos (JIANG et al., 2001; 

KU et al., 1999) e uvas (MCCOLLUM e PAUL, 2007), tratados com 1MCP. Uma possível 

hipótese sugere a existência de uma via de sinalização independente do etileno.  

Quanto à colorimetria (Figuras 15 e 16), percebe-se que houve uma discreta 

desaceleração na mudança de cor, comparada ao grupo controle, mas a partir do dia 03, 

verifica-se que esse parâmetro se torna igual aos dos outros grupos, mostrando que 1MCP 

parece não ter influenciado mudanças no amadurecimento do fruto, o que está compatível 

com a literatura (AIZAT et al., 2013; FERNADEZ-TRUJILLO et al., 2009). 

O grupo MeJA+1MCP apresentou um aumento considerável na produção de etileno no 

dia 09 (Figura 14), provavelmente pelo efeito “reverso” assemelhando ao apresentado pelo 

grupo 1MCP, além do próprio efeito de MeJA que induziu a biossíntese de etileno no grupo 

tratado com esse hormônio e que pode ter tido um efeito sinérgico com o 1MCP nesse caso. 

A colorimetria nesse grupo, assim como nos outros, evidenciou que o tratamento hormonal de 

MeJA+1MCP não causou efeitos na mudança de cor do fruto (Figuras 15 e 16). Todas essas 

evidências foram comprovadas pela replicata biológica (Figuras S3 e S4 – Material 

Suplementar). 
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Figura 16. Fotos de Pimentas Malagueta (Capsicum frutescens) durante o primeiro experimento, submetidos a 

tratamentos hormonais. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), Grupo ETILENO 

(tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo MeJA+1MCP 

(tratamento com MejA 10ppm + 1MCP 100ppm).  

 

4.2 COMPOSTOS VOLÁTEIS 

 

Para a investigação da influência hormonal na biossíntese de componentes do aroma, 

durante o amadurecimento de tomate Grape e pimenta malagueta, foram realizadas análises 

de compostos voláteis extraídos por SPME em cada um dos tratamentos hormonais pós-

colheita, durante o desenvolvimento dos frutos.  

No tomate Grape foram identificados, segundos os critérios adotados nas análises de 

voláteis, 36 compostos (Tabela 02), sendo 11 (31%) álcoois, 16 (44%) aldeídos, 04 (11%) 

cetonas, 03 (8%) ésteres, 01 (3%) composto heterocíclico com enxofre e nitrogênio e 01 (3%) 

hidrocarboneto aromático. Apesar de os ésteres serem muito abundantes e extremamente 
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importantes em muitas espécies de frutos como morango (ZORRILA-FONTANESI et al., 

2012), pêssego (SÁNCHEZ et al., 2012), maçãs (KONDO et al., 2005), ou mesmo algumas 

espécies de frutas cítricas (GONZÁLEZ-MAS et al., 2011), poucos ésteres são reportados em 

tomates, e, além disso, são pouco influentes no aroma do fruto, com exceção do salicilato de 

metila (RAMBLA et al., 2014). Goulet et al (2012) demonstraram que a alta expressão do gene 

de uma esterase, SlCXE1, é o principal determinante para que haja baixa quantidade de 

ésteres acetato em tomate. Mais tarde, Goulet et al (2015) estudaram a atividade de uma 

álcool acetiltransferase (AAT1) em Solanum lycopersicum (tomate comercial) e em Solanum 

pennellii (tomate silvestre), em que há um maior número de ésteres. Eles perceberam que a 

eficiência da AAT1 no tomate silvestre era maior do que no tomate comercial.  

Em tomate mais de 400 compostos voláteis já foram identificados durante o 

amadurecimento. No entanto, estudos apontam que em torno de 16 compostos possuem 

impacto direto no aroma do fruto (RAMBLA et al., 2014, WANG et al., 2016). Baseado nisso, 

dentre os compostos do aroma identificados em tomate Grape (Tabela 02), podem-se 

destacar: (Z)-3-hexenal, hexanal, (Z)-2-hexenal, (Z)-2-heptenal, benzenoacetaldeído, beta-

ionona, 6-metil-5-hepten-2-ona, (Z)-3-hexenol, álcool feniletílico, 2-isobutiltiazol e salicilato de 

metila, como os que possuem grande impacto no aroma do tomate. 

Na pimenta malagueta foram identificados, segundo os critérios de análise, 55 

compostos (Tabela 03), sendo 7 (13%) hidrocarbonetos, 6 (11%) álcoois, 3 (5%) aldeídos, 4 

(7%) cetonas, 23 (42%) ésteres, 01 (2%) hidrocarboneto aromático, 1 (2%) metoxipirazina e 

10 (18%) terpenoides. Uma predominância de ésteres e terpenos já era algo esperado, 

levando-se em consideração que isso já foi reportado na literatura sobre compostos do aroma 

de pimentas do gênero Capsicum (BOGUSZ JÚNIOR et al, 2015; EGGINK et al, 2012).  

Rodríguez-Burruezo et al (2010), fizeram análises de compostos voláteis, seguida de 

olfatometria, em pimentas em 16 variedades das espécies Capsicum annum, Capsicum 

chinense e Capsicum frutescens. Eles verificaram que os terpenos e ésteres eram os 

principais grupos de compostos identificados. Além disso, os testes olfatométricos revelaram 

que existem 23 compostos que exercem mais impacto no aroma dessas pimentas. Dentre 

esses compostos destacam-se 4-metil-pentanoato de etila, 3-metil-butanoato de hexila, 2-

metil-butanoato de hexila, salicilato de metila, alfa-ionona, hexanal, 2-isobutil-3-

metoxipirazina, 3-careno e beta-pineno, que foram identificados nas análises de compostos 

voláteis em pimenta malagueta (Tabela 03). 
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A presença de alcanos e alcenos alifáticos ou ramificados é bastante comum em 

pimentas do gênero Capsicum e a provável origem desses compostos está ligada à 

biossíntese e degradação da capsaicina (AZCARATE, 2010; BOGUSZ JÚNIOR et al, 2015; 

LIU et al, 2009). Devido às poucas fontes que tratam desse assunto e levando em 

consideração o fato desses hidrocarbonetos não contribuírem para o aroma de pimenta, esses 

compostos não foram considerados na sequencia desse estudo, portanto foram trabalhados 

48 compostos que têm algum impacto no aroma.  

Levando em consideração os precursores biosintéticos, os voláteis identificados nas 

análises de componentes do aroma de tomate Grape são originados de quatro importantes 

grupos: ácidos graxos (18), aminoácidos (10), carotenoides (6) e outros isoprenoides (2) 

(Tabela 02). Já na pimenta malagueta, essa origem biosintética enc~Dos ontra-se da seguinte 

forma: ácidos graxos (21), aminoácidos (15), carotenoides (2) e isoprenoides (10).  

Conforme verificado, os dois frutos apresentaram um maior número de compostos 

voláteis derivados de ácidos graxos, que são produzidos pela via das lipoxigenase.  Nesse 

grupo, destacam-se os voláteis C6 e C5, que fornecem a característica de aroma verde, como 

a da grama cortada, e são um dos principais compostos voláteis em pimenta e tomate (KLEE, 

2010; LIU et al, 2009; RAMBLA et al., 2013).  

Nos tomates analisados, quatro voláteis C6 estão entre os seis compostos majoritários. 

Em ordem decrescente são: (E)-2-hexenal, (Z)-3-hexenal, hexanal, (Z)-3-hexen-1-ol e 1-

hexanol (Figura S6 – Material Suplementar). Outros compostos C6, identificados em 

tomates, foram: (Z)-3-hexenal, (E)-3-hexenal, (Z)-2-hexenal. Já entre os voláteis C5 

identificados foram: 1-pentanol, 1-penten-3-ol e pentanal, que também são identificados como 

compostos de aroma frutado a doce (Tabela 02).  

Nas pimentas os voláteis C6 identificados foram: 1-hexanol, (Z)-2-hexen-1-ol, (E)-2-

hexen-1-ol, hexenal, (E)-2-hexenal. Já entre os C5 voláteis foram identificados: 3-pentanona, 

1-pentanol e (Z)-2-penten-1-ol (Tabela 03). O comportamento dos compostos do aroma dos 

grupos Controle de tomate Grape e pimenta malagueta, durante o amadurecimento, encontra-

se na Figura S8 do material suplementar. 
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Tabela 02. Descrição dos compostos voláteis, com respectivos nota aromática e precursor 

biossintético, identificados em tomate Grape (Solanum lycopersicum) por análise de SPME em GCMS.  

Composto CAS1 IK Calc.2 IK da lit.3 
Nota  

aromática4 
Precursor  

biossintético5 

Álcoois      

1-hexanol 111-27-3 1330 1339 
verde, etéreo,  

frutado 
Ácidos graxos 

1-octen-3-ol 3391-86-4 1425 1427 
verde, cogumelo,  

terra 
Ácidos graxos 

1-pentanol 71-41-0 1233 1255 doce, balsâmico Ácidos graxos 

1-penten-3-ol 616-25-1 1163 1164 verde, frutado Ácidos graxos 

2-etil-1-hexanol 104-76-7 1464 1462 cítrico, floral Aminoácidos 

2-metil-1-butanol 137-32-6 1190 1197 
frutado, vinho,  

cebola 
Aminoácidos 

6-metil-5-hepten-2-ol 1569-60-4  1438 1431 verde, adocicado Carotenoides  

álcool feniletilico 60-12-8 1876 1876 floral Aminoácidos 

(Z)-3-hexen-1-ol 928-96-1 1358 1358 folha verde Ácidos graxos 

Aldeídos      

benzaldeído 100-52-7 1487 1494 amêndoa doce Aminoácidos 

benzenoacetaldeído 122-78-1 1558 1553 
mel, floral,  
chocolate 

Aminoácidos 

decanal 112-31-2 1475 1474 
cítrico, floral,  
adocicado 

Ácidos graxos 

(E,E)-2,4-hexadienal 142-83-6 1391 1395 verde, cítrico Ácidos graxos 

(E)-2-hexenal 6728-26-3 1192 1190 folha verde Ácidos graxos 

(E)-2-octenal 2548-87-0 1400 1407 
Verde, cítrico,  

adocicado 
Ácidos graxos 

(E)-2-metil-2-butenal 497-03-0 1109 1113 doce, frutado Aminoácidos 

(E)-3-hexenal 6789-80-6 1182 1184 folha verde Ácidos graxos 

geranial 141-27-5 1703 1705 cítrico, limão Carotenoides 

hexanal 66-25-1 1066 1070 folha verde Ácidos graxos 

neral 106-26-3 1653 1656 
cítrico, limão,  

adocicado 
Carotenoides 

nonanal 124-19-6 1392 1397 cítrico, floral Ácidos graxos 
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Tabela 2 (continuação) 

Composto CAS1 IK calc.2 IK da lit.3 
Nota  

aromática4 
Precursor  

biossintético5 

octanal 124-13-0 1263 1263 laranja verde Ácidos graxos 

pentanal 110-62-3 945 950 frutado Ácidos graxos 

(Z)-2-heptenal 57266-86-1 1296 1298 folha verde Ácidos graxos 

(Z)-3-hexenal 6789-80-6 1132 1139 verde, frutado Ácidos graxos 

Cetonas      

1-octen-3-ona 4312-99-6 1276 1280 
terra, mofo,  
cogumelo 

Ácidos graxos 

6-metil-5-hepten-2-ona 110-93-0 1299 1301 verde, cítrico Carotenoides  

geranilacetona 3796-70-1 1830 1829 verde, frutado Carotenoides 

Compostos heterocíclicos contendo enxofre e nitrogênio   

2-isobutylthiazol 18640-74-9 1369 1378 
folha verde,  

tomate 
Aminoácidos 

Ésteres      

acetato de 4-hexenila 72237-36-6 1288 1275 verde, frutado Ácidos graxos 

acetato de etila 141-78-6 883 890 verde, frutado Ácidos graxos 

salicilato de metila 119-36-8 1798 1804 Mentolado Aminoácidos 

Hidrocarboneto aromático     

tolueno 108-88-3 1027 1030 doce Aminoácidos 

Monoterpenos     

alfa-terpineol 98-55-5 1669 1669 cítrico, floral Isoprenoides 

beta-linalool 78-70-6 1522 1529 cítrico, floral Isoprenoides 

Sesquiterpeno     

beta-ionona 14901-07-6 1890 1891 
verde, floral,  

frutado 
Carotenoides 

*1. Número de registro único no banco de dados do Chemical Abstracts Service, uma divisão da Chemical American Society. 
*2. Índice de Kovats dos respectivos compostos voláteis, calculados em relação a n-alcanos (C8 a C20), considerando a 
coluna capilar Supelcowax 10. *3. Índice de Kovats obtido de bases de dados online (Nist chemistry webbook, chemspider e 
pubchem). *4. Referência: The Good Scents Company, 2013. 5 – Buttery e Ling (1993) e Schwab, Davidovich-Rikanati e 
Lewinsohn, 2008. 
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Tabela 03. Descrição dos compostos voláteis, com respectivos nota aromática e precursor 

biossintético, identificados em pimenta malagueta (Capsicum frutescens) por análise de SPME em 

GCMS.  

Composto  CAS1 
IK  

Calculado2 
IK da 

literatura3 
Nota  

aromática4 
Precursor  

biossintético5 

Hidrocarbonetos      

2-metil-tetradecano 1560-95-8 1475 1483 - Capsaicina 

pentadecano 629-62-9 1491 1500 ceroso Capsaicina 

hexadecano 544-76-3 1594 1600 ceroso suave Capsaicina 

(Z)-3-hexadeceno 34303-81-6 1581 1587 - Capsaicina 

heptadecano 629-78-7 1692 1700 - Capsaicina 

8-heptadeceno 54290-12-9 1697 1705 - Capsaicina 

2-metil-tridecano 1560-96-9 1335 1349 - Capsaicina 

Álcoois      

1-pentanol 71-41-0 1242 1230 
fermentado, 

doce, balsâmico 
Ácidos Graxos 

4-metil-1-pentanol 626-89-1 1301 1318 noz Aminoácidos 

(Z)-2-penten-1-ol 1576-95-0 1292 1302 verde, etéreo Ácidos Graxos 

1-hexanol 111-27-3 1326 1329 
frutado, etéreo, 

doce, verde 
Ácidos Graxos 

(Z)-2-hexen-1-ol 928-94-9 1405 1410 
verde fresco, 

frutado 
Ácidos Graxos 

(E)-2-hexen-1-ol  928-95-0 1378 1401 
frutado, folha 

verde 
Ácidos Graxos 

Aldeídos      

hexanal 66-25-1 1064 1066 
grama verde, 
doce, frutado 

Ácidos Graxos 

(E)-2-hexenal 6728-26-3 1193 1205 folha verde Ácidos Graxos 

pentadecanal 2765-11-9 2013 2024 cera fresca Ácidos Graxos 

Cetonas      

3-pentanona 96-22-0 970 974 etéreo Ácidos Graxos 

6-metil-5-hepten-2-ona 110-93-0 1329 1340 
Verde, cítrico, 

frutado 
Carotenoides 



61 
 

 
 

Tabela 3 (continuação)      

Composto CAS1 IK calc.2 IK da lit.3 
Nota  

aromática4 
Precursor  

biossintético5 

oxaciclotetradecan-2-ona 1725-04-8 2066 2082 - Aminoácidos 

Compostos heterocíclicos contendo nitrogênio   

2-isobutil-3-metoxipirazina 24683-00-9 1512 1520 Pimenta verde  Aminoácidos 

Ésteres      

acetato de etila 141-78-6 880 884 
etérico, frutado, 

doce 
Ácidos Graxos 

4-metil-pentanoato de etila 25415-67-2 1187 1197 frutado Aminoácidos 

heptanoato de metila 106-73-0 1246 1241 
doce, frutado, 

verde 
Ácidos Graxos 

isobutirato de 2-metil-pentila 84254-82-0 1214 1203 frutado Aminoácidos 

3-metil-butanoato de pentila 25415-62-7 1332 1341 frutado Aminoácidos 

2-metil-propionato de hexila 2349 - 09-7 1355 1366 
doce, verde, 

frutado 
Aminoácidos 

2,2-dimetil-propionato de hexila 5434-57-1 1336 1337 
doce, floral, 

verde, frutado 
Aminoácidos 

isovalerato de 2-metil-butila 2445-77-4 1311 1317 
frutado, herbal, 

terroso 
Aminoácidos 

2-metil-butanoato de hexila 10032-15-2 1397 1425 verde, frutado Aminoácidos 

3-metil-butanoato de hexila 10032-13-0 1416 1420 
doce, verde, 

frutado 
Aminoácidos 

valerato de hexila 1117-59-5 1463 1487 frutado, verde Ácidos Graxos 

isopentanoato de 3-hexenila 35154-45-1 1433 1440 
verde, frutado, 

floral 
Aminoácidos 

pentanoato de (Z)-3-hexenila 35852-46-1 1446 1455 
verde, frutado, 

maçã 
Ácidos Graxos 

2-etil-hexanoato de hexila 20748-87-2 1495 1516 frutado Ácidos Graxos 

 
2-metil-butanoato de 

hexila 
 

50862-12-9 
 

1525 
 

1518 frutado, maçã Aminoácidos 

hexanoato de hexila 6378-65-0 1529 1525 
verde, herbal, 

doce  
Ácidos Graxos 

hexanoato de (Z)-3-hexenila 31501-11-8 1599 1626 
verde, frutado, 
ceroso, abacaxi 

Ácidos Graxos 

hexanoato de heptila 6976-72-3 1659 1683 verde Ácidos Graxos 

salicilato de metila 119-36-8 1737 1735 
doce, fenólico, 

balsâmico 
Ácidos Graxos 

nonanoato de hexila 6561-39-3 1884 1900 
frutado, verde, 

conhaque 
Ácidos Graxos 

2-metil-butanoato de benzila 56423-40-6 1866 1880 frutado Aminoácidos 
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Tabela 3 (continuação)      

Composto CAS1 IK calc.2 IK da lit.3 
Nota  

aromática4 
Precursor  

biossintético5 

decanoato de hexila 10448-26-7 1917 1874 verde fresco Ácidos Graxos 

benzoato de hexila 6789-88-4 2043 2056 
doce, aromático, 

frutado 
Aminoácidos 

Hidrocarboneto aromático      

tolueno 108-88-3 1025 1026 doce Aminoácidos 

Monoterpenos      

beta-pineno 127-91-3 1084 1096 madeira seca, Isoprenoides 

D-limoneno 5989-27-5 1166 1160 cítrico Isoprenoides 

alfa-felandreno 99-83-2 1181 1189 cítrico, herbal Isoprenoides 

3-careno  13466-78-9 1198 1226 
Cítrico, pimentão 

vermelho 
Isoprenoides 

beta-ocimeno 13877-91-3 1211 1189 
cítrico, floral, 

madeira 
Isoprenoides 

estireno 100-42-5 1288 1291 
doce, balsâmico, 

floral 
Isoprenoides 

o-cimeno 527-84-4 1266 1274 verde, cítrico Isoprenoides 

Sesquiterpenos      

alfa-ionona 127-41-3 1840 1857 
frutado, madeira, 

floral 
Carotenoides 

beta-elemeno 515-13-9 1553 1608 
herbal, ceroso, 

fresco 
Isoprenoides 

valenceno 4630-07-3 1720 1726 
doce, fresco, 

cítrico, madeira 
Isoprenoides 

delta-cadineno 29350-73-0 1717 1730 herbal, madeira Isoprenoides 

*1. Número de registro único no banco de dados do Chemical Abstracts Service, uma divisão da Chemical American Society. 
*2. Índice de Kovats dos respectivos compostos voláteis, calculados em relação a n-alcanos (C8 a C20), considerando a 
coluna capilar Supelcowax 10. *3. Índice de Kovats obtido de bases de dados online (Nist chemistry webbook, chemspider e 
pubchem). *4. Referência: The Good Scents Company, 2013. 5 – Buttery e Ling (1993) e Schwab, Davidovich-Rikanati e 
Lewinsohn, 2008. 

 

Um grande número de compostos voláteis pode ter como precursor os aminoácidos. 

Esses compostos são divididos em dois subgrupos: os voláteis de cadeia ramificada e voláteis 

fenólicos (WANG et al., 2016). Dentre os compostos do primeiro subgrupo, na análise de 

compostos voláteis de tomate Grape, foram identificados: 2-etil-hexanol, acetato de 4-hexen-

1-ol, 2-metil-butanol, (E)-2-metil-2-butenal e 2-isobutiltiazol. Os compostos voláteis desse 

subgrupo contribuem para um aroma frutado, doce e cítrico. Os compostos 2-metil-butanol, 
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(E)-2-metil-2-butenal e 2-isobutiltiazol são os que mais contribuem para o aroma em tomate, 

sendo que este último tem notas aromáticas que remetem ao cheiro característico de tomate 

(GÜLER e SEKERLI, 2013; RAMBLA et al., 2015).  

O 2-isobutiltiazol foi detectado apenas nos dia 10 e 21 de maturação dos tomates nos 

grupos Controle, MeJA e Etileno. Nos grupos 1MCP e MeJA+1MCP, esse composto foi 

detectado apenas no dia 21, quando os frutos desses grupos amadureceram, o que sugere a 

dependência da síntese desse composto pela sinalização do etileno na fase climatérica. 

Nas pimentas, dentre os compostos derivados de aminoácidos, vale destacar os 

ésteres desse fruto. Os ésteres metílicos e etílicos são os responsáveis pelas notas 

aromáticas frutadas. Vale ressaltar que os seis compostos majoritários identificados em 

pimenta malagueta foram ésteres. Na ordem decrescente foram: 2-etil-hexanoato de hexila, 

isovalerato de 2-metil-butila, 2,2-dimetil-propionato de hexila, isobutirato de 2-metil-pentila, 

valerato de hexila e hexanoato de hexila (Figura S2 – Material Suplementar). 

Por fim, é interessante destacar a identificação da metoxipirazina 2-isobutil-3-

metoxipirazina, que é o composto considerado como um dos mais importantes em pimentas 

do gênero Capsicum, pois tem a nota aromática de pimenta verde (BOGUSZ JÚNIOR et al, 

2015; PINO et al, 2011; RODRÍGUEZ-BURRUEZO et al, 2010).  

As pirazinas são tão características do aroma de pimenta que, mesmo em outros 

produtos como vinhos tintos derivados de uvas Carbenet Sauvignon ou Salvignon Blanc, as 

notas aromáticas que conferem ao produto são descritas como “pimenta verde”, “pimentão” e 

“pungente” (GUILLAUMIE et al, 2013).  

Quanto aos derivados dos apocarotenoides, no tomate foram identificados os 

compostos geranial, neral, geranilacetona, beta-ionona, 6-metil-5-hepten-2-ol e 6-metil-5-

hepten-2-ona. Os compostos desse grupo são classificados por apresentar notas aromáticas 

descritas como florais e frutadas. Além disso, vale ressaltar que esses compostos geralmente 

encontram-se em pequenas concentrações em tomates, mas, ao mesmo tempo, contribuem 

muito para a percepção do aroma do fruto porque possuem limiares de detecção aromática 

(thresholds) baixos, ou seja, não precisam de grandes quantidades para serem distinguidos 

(RAMBLA et al., 2014; TIEMAN et al., 2012). Um fato observado diz respeito ao geranial, neral, 

geranilacetona e beta-ionona que só foram detectados a partir do dia 04 nos grupos Controle, 

MeJA e Etileno. Já nos grupos 1MCP e MeJA+1MCP, esses compostos só foram identificados 

no dia 21. O composto 6-metil-5-hepten-2-ona se tornou majoritário entre os voláteis de tomate 

quando o tomate atingiu a sua coloração plenamente vermelha, no dia 10 pós-colheita.  
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Na pimenta, os compostos identificados como derivados dos apocarotenoides foram 

alfa-ionona e 6-metil-5-hepten-2-ona. Não houve uma modificação significativa nas 

concentrações desses dois compostos com o amadurecimento. 

Os monoterpenos alfa-terpineol e beta-linalool foram identificados nas análises de 

voláteis de tomate Grape e têm como precursores os isoprenoides. Possuem notas aromáticas 

cítrica e floral, mas aparentemente não possuem uma contribuição tão importante para o 

aroma do tomate, comparado aos outros já comentados (RAMBLA et al., 2014). Na pimenta 

malagueta, os compostos terpênicos, sejam mono ou sesquiterpenos, representaram o 

segundo maior grupo, sendo que suas notas aromáticas são descritas como frutada, 

amadeirada e floral. Dentre os compostos identificados, destaca-se o 3-careno, que é o 

composto terpênico que mais contribui para o aroma de pimenta (AZCARATE, 2010; BOGUSZ 

JÚNIOR et al, 2012; PINO et al, 2011). 

 

4.2.1 Expressão dos genes que codificam as principais enzimas da via dos 

ácidos graxos de tomate Grape e pimenta malagueta 

Levando em consideração a importância para o aroma de pimenta e tomate dos voláteis 

C5 e C6, produtos da metabolização dos ácidos linoleico e linolênico, foram realizadas 

análises de transcritos dos genes que codificam as enzimas lipoxigenase (LOX), álcool 

desidrogenase (ADH) e hidroperóxido liase (HPL) de acordo com cada tratamento hormonal 

durante o amadurecimento (Figura 17). 

A LOXC é a principal enzima envolvida na formação de compostos voláteis derivados 

dos ácidos graxos em tomate. Para avaliar o papel fisiológico da LOXC na geração de voláteis 

aldeídos e álcoois C6, Chem et al (2004) produziram tomateiros transgênicos com reduzidas 

quantidades de LOXC sem alterar os níveis das outras isoformas (A, B, D e E). Eles 

verificaram que a depleção de LOXC levou à redução dos níveis de alguns compostos voláteis, 

inclusive hexanal, hexenal e hexenol.  

De acordo com a Figura 17, no tomate controle, a expressão de LOXC apresentou um 

pico no dia 04 e decaiu até do dia de amadurecimento total de fruto (estágio red – dia 10). A 

expressão do gene HPL para tomates também seguiu uma tendência parecida, mas com 

menos intensidade. Já a expressão do gene ADH para tomate cresceu com o amadurecimento 

do fruto. Essas tendências estão de acordo com Yilmaz et al (2002), que mediram a atividade 

das enzimas LOX, HPL e ADH em três estágios do amadurecimento.  
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Na pimenta malagueta a expressão do gene LOX1 apresentou um aumento no primeiro 

dia, seguido de diminuição no dia 03 e um aumento no dia 09, com pequena queda no dia 12. 

Tendências de aumento e queda também foram observadas na expressão dos outros genes 

ADH1 e HPL para pimenta. Não existem muitas fontes sobre o comportamento desses 

transcritos de genes em Capsicum frutescens, no entanto, Matsui et al (1997) já haviam 

realizado medições da atividade das enzimas HPL e LOX em C. annumm e os resultados 

mostraram que ambas enzimas aumentaram com o amadurecimento.  

 

 

 

 

Figura 17. Perfil comparativo das expressões relativas de genes que codificam enzimas envolvidas na síntese de 

compostos voláteis derivados de ácidos graxos em tomate Grape (Solanum lycopersicum) e pimenta malagueta 

(Capsicum frutescens), de acordo com os grupos Controle, MeJA, Etileno, 1MCP e MeJA+1MCP. LOX = 

lipoxigenase, HPL = hidroperóxido liase, ADH = álcool desidrogenase. Barras verticais indicam erro padrão da média 

(n=9). ANOVA one-way foi usada como teste de significância seguida de teste de Tukey para comparações 

múltiplas, apenas entre os respectivos dias de cada tratamento hormonal. 
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Por fim, avaliando os resultados de uma forma geral, é fácil perceber o quanto o 

bloqueio de receptores de etileno, nos grupos 1MCP e MeJA+1MCP, impactou na diminuição 

da expressão dos genes avaliados, principalmente em tomate Grape, o que demonstra a 

importância do etileno na formação dos compostos voláteis nesse fruto climatérico, o que está 

compatível com a literatura correspondente. Li et al (2016), por exemplo, trataram pera com 

1MCP e perceberam mudanças na composição volátil do fruto, além de uma diminuição nos 

níveis de transcritos de PuLOX e PuAAT. Xiaotang et al (2016) investigaram os efeitos de 

1MCP sobre a biossíntese de compostos voláteis e expressão de genes em maçã. Dentre 

outros resultados eles verificaram que 1MCP e etileno geralmente produzem efeitos 

antagônicos em relação aos transcritos de genes investigados.  

Em primenta malagueta, dentre os transcritos de genes analisados, percebe-se que 

1MCP teve um baixo impacto comparado ao tomate. Isso pode ser observado pela baixa 

diferenciação estatística apresentada por esse grupo em pimenta. Não há muitos dados na 

literatura que possam embasar esses resultados, no entanto, deve-se levar em consideração 

a característica não-climatérica da pimenta malagueta para explicar o baixo impacto de um 

bloqueador de receptores de etileno sobre transcritos relacionados à biossíntese de 

compostos voláteis dos ácidos graxos, a principal via de compostos do aroma para esse fruto 

(Tabela 03). 

Os resultados dos níveis dos transcritos dos genes ligados aos voláteis dos ácidos 

graxos de cada tratamento hormonal, durante o amadurecimento de tomate Grape e pimenta 

malagueta, foram também avaliados de acordo com o comportamento dos respectivos 

compostos do aroma, que apresentaram diferença significativa segundo ANOVA de Fisher 

para p<0,05.  

 

4.2.2 Comportamento dos compostos voláteis durante o amadurecimento 

de tomate Grape e pimenta malagueta, após tratamentos hormonais 

 

Com o objetivo de identificar os constituintes do aroma, cujos níveis foram alterados 

após a aplicação dos tratamentos hormonais, foram realizadas análises estatísticas sobre os 

dados encontrados (ANOVA, Fisher’s LSD). Inicialmente os dados foram submetidos a uma 

Análise de Variância de um fator de Fisher (one-way ANOVA), sendo destacados apenas os 

compostos que apresentavam diferenças significativas (p<0,05).  
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De acordo com as análises de compostos do aroma de tomate Grape, foram 

identificados 28 compostos nos dias 01 e 02 do amadurecimento, sendo que foram 

considerados 20 e 16 compostos respectivamente, segundo a ANOVA de um fator. No dia 04, 

foram identificados 34 compostos, sendo considerados 24. No dia 08, foram identificados 36 

compostos e considerados 26. Já no dia 10, foram identificados 37 compostos e considerados 

31. Finalmente, foram considerados 14 compostos, de 35 identificados no dia 21 (Figura S9 

– Material Suplementar). O dia 21 apresentou a menor quantidade de compostos 

estatisticamente significantes. Isso pode ter ocorrido em função dos tomates nos grupos 

MeJA, Etileno e Controle, já estarem senescentes. Além disso, o comportamento dos 

compostos voláteis não apresentou uma segregação clara frente aos tratamentos hormonais, 

como ocorreu nos outros dias, portanto o dia 21 não foi incluso na discussão (Figura S11 – 

Material Suplementar). 

As análises de compostos voláteis de pimenta malagueta possibilitaram a identificação 

de 47 compostos voláteis nos dias 01 e 03, apresentando 33 compostos com diferença 

significativa para ambos os dias. A partir do dia 06 foram identificados 48 compostos, sendo 

que 36 compostos apresentaram diferenças significativas para esse dia. No dia 09 foram 27 e 

no dia 12 apenas 13 compostos, dentre o total de 48 compostos identificados (Figura S10 – 

Material Suplementar). Mesmo sendo observada uma quantidade tão baixa de compostos 

apresentando diferenças estatisticamente significativas, o dia 12 foi considerado no decorrer 

dessa discussão, por se tratar do dia de amadurecimento pleno da pimenta malagueta, além 

de servir como comparativo em relação às análises em tomate Grape.  

Com base nas 36 substâncias odoríferas identificadas na análise de compostos voláteis 

de tomate da variedade Grape, foi aplicada a análise discriminante de mínimos quadrados 

parciais (PLS-DA) (Figura 18B), no sentido de agrupar os componentes voláteis individuais 

responsáveis pela diferenciação dos tratamentos hormonais. Os dados foram normalizados 

pela mediana, tratados na escala logarítmica e escalonados segundo a escala de Pareto 

usando a plataforma Metaboanalyst 3.0 (http://www.metaboanalyst.ca). 

Assim como mostrado na Figura 18B, os tratamentos do Dia 01 estão claramente 

separados uns dos outros, o que demonstra que os hormônios tiveram impactos diferenciados 

sobre o perfil de compostos voláteis de tomate Grape, logo depois de 24 horas da aplicação. 

Os campos semitransparentes, em que as replicadas estão dispostas, indicam um intervalo 

de confiança de até 95%.  Nas pimentas, pode-se observar por meio da Figura 20B, que os 
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tratamentos hormonais também tiveram considerável impacto sobre o perfil do aroma do fruto 

logo no primeiro dia. 

Para facilitar a visualização das mudanças causadas pelos tratamentos hormonais 

sobre a composição do aroma em tomate e pimenta, foram plotados apenas os compostos 

que apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos heatmaps, segundo a 

ANOVA de um fator de Fisher (p<0,05). 

O efeito dos tratamentos hormonais sobre os compostos do aroma de tomate Grape do 

Dia 01, comparados ao grupo Controle, são apresentados na Figura 18A. Os compostos 

voláteis estão agrupados hierarquicamente no heatmap, obedecendo tendências de 

mudanças. Pode-se observar que existem dois grandes agrupamentos que formam um padrão 

de comportamento. No agrupamento 1, percebe-se que há uma grande quantidade de 

compostos voláteis que estão em níveis mais baixos no grupo Controle em relação aos 

demais, mostrando claramente que há uma profunda mudança causada pelos tratamentos 

hormonais sobre os compostos voláteis de tomate Grape nesse ponto. Já nos compostos do 

agrupamento 2, percebe-se que os níveis dos compostos voláteis do controle estão um pouco 

mais elevados do que nos outros grupos.  

O tratamento com MeJA foi o que mais alterou os níveis dos compostos voláteis no Dia 

01 do tomate. Esse tratamento hormonal foi o que apresentou as maiores quantidades dos 

voláteis C6 (Z)-2-hexenal, (E)-2-hexenal e (Z)-3-hexen-1-ol, que têm como precursor 

metabólico a via dos ácidos graxos (Figura 19). Interessante observar também foi que o grupo 

MeJA+1MCP também apresentou elevação nesses compostos C6, mesmo na presença de 

um bloqueador de receptores de etileno. Além desses compostos, MeJA+1MCP apresentou 

elevação nos níveis do volátil C6 (Z)-3-hexenal e do volátil C5 1-pentanol, ambos derivados 

da via das lipoxigenases. 

Nesse dia 01 MeJA também aumentou os níveis de expressão do gene LOXC em 

tomates. O mesmo aconteceu no tratamento com etileno, no entanto MeJA aumentou também 

os níveis de expressão de HPL em maior grau do que no grupo Etileno (Figura 17). Como 

pode ser observado na Figura 06, a enzima HPL é necessária para a produção dos aldeídos 

C6, possível explicação para o grupo MeJA apresentar níveis maiores de voláteis C6 do que 

no grupo Etileno. 
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Figura 18. Análises multivariadas dos compostos voláteis de tomate Grape no Dia 01, após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 

100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e 

Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam 

diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

Vale ressaltar que os níveis de genes expressos para ADH nos dois tratamentos 

aparece praticamente igual (Figura 17), o que indica que as etapas da síntese de voláteis C6, 

catalisadas por LOXC e HPL, parecem ser, ao menos parcialmente, reguladas em nível 

transcripcional por MeJA e Etileno. O comportamento dos voláteis C6 durante o 

amadurecimento de tomate Grape, após tratamentos hormonais, pode ser visto com detalhes 

por meio da Figura S12 do material suplementar. 
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Figura 19. Representação em boxplot da distribuição dos compostos voláteis C6 de tomate Grape no Dia 01, 

após tratamentos hormonais. Os gráficos com um asterisco (*) apresentam diferenças significativas (p<0,05), de 

acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

O heatmap apresentado na Figura 20A, referente aos compostos voláteis de pimenta 

malagueta, que apresentaram diferenças significativas (p<0,005), de acordo com os 

tratamentos hormonais, evidenciou um aumento significativo, proporcionado por MeJA, sobre 

a maioria dos ésteres, muitos deles ésteres hexílicos de cadeia alifática (Figura 21). 

Provavelmente isso pode ter sido o motivo para que esse grupo não apresentasse níveis 

elevados de voláteis C6 em relação aos outros (Figura 22). Os voláteis C6 podem ter sofrido 

ação de álcool acetiltransferases e se transformado em ésteres hexílicos (Figura 06). Não 

existem muitos trabalhos que tratam sobre esse assunto em pimentas, portanto fica difícil 

embasar essa teoria sobre o que já existe na literatura. Em todo caso, na Figura S13 do 

material suplementar, existe foi construído um esquema baseado no do tomate, do que pode 

ter havido com os voláteis C6 de pimenta malagueta.  

O tratamento com etileno foi o que apresentou os maiores níveis de LOX1 e HPL, 

embora o aumento da expressão de LOX1 não tenha sido estatisticamente diferenciado em 

relação aos outros tratamentos (Figuras 17). Apesar disso, o grupo etileno não apresentou o 

mesmo desempenho que MeJA, principalmente no tocante aos voláteis C6 ou ésteres 

hexílicos (Figuras 21 e 22), o que pode evidenciar que outras isoformas para as enzimas 

LOX, HPL e ADH podem estar envolvidas nesse processo em pimenta. A mesma explicação 

pode servir para o grupo Controle, que também apresentou elevados níveis de transcritos no 

dia 01, no entanto não houve correspondência em nos níveis de voláteis C5 e C6.  
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Figura 20. Análises multivariadas dos compostos voláteis de pimenta malagueta (Capsicum frutescens) no Dia 

01, após tratamentos hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas 

e azul indicam altos e baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos 

Quadrados Parciais (PLS-DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA 

(tratamento com MeJA 10ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento 

com 1MCP 100ppm) e Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os 

compostos apresentam diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representação em boxplot da distribuição dos compostos voláteis ésteres hexílicos de cadeia alifática 

de pimenta malagueta no Dia 01, após tratamentos hormonais. Os gráficos com um asterisco (*) apresentam 

diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 
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Figura 22. Representação em boxplot da distribuição dos compostos voláteis C6 de pimenta malagueta no Dia 

01, após tratamentos hormonais. Os gráficos com um asterisco (*) apresentam diferenças significativas (p<0,05), 

de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

O aumento proporcionado por MeJA sobre as enzima LOX de pimenta e tomate é um 

resultado compatível com que já foi evidenciado em trabalhos recentes com outros frutos como 

morango (CONCHA et al, 2013), melão (JIE-YING et al, 2016), pêssego (WEI et al, 2017), 

banana (QI et al, 2016) e o próprio tomate, quando Yu et al (2009) trataram tomates comerciais 

com MeJA e verificaram que as lesões causadas por Botrytis cinérea diminuíram 

concomitantemente aos aumentos de LOX e seus radicais superóxidos formados.  

Um fato curioso é que MeJA+1MCP do dia 01, assim como em tomates, aumentou os 

níveis de voláteis C6 e C5 em pimentas, apesar de que não houve aumento correspondente 

na expressão dos genes LOX1, HPL ou ADH (Figura 17). Os referidos compostos são: 

hexanal, (E)-2-hexen-1-ol, 1-hexanol, (E)-2-hexenal, (Z)-2-penten-1-ol e 3-pentanona. Além 

desses, vale ressaltar que os grupos MeJA e MeJA+1MCP também elevaram os níveis de 3-

careno e 2-isobutil-metoxipirazina, que, assim como discutido anteriormente, dão nota 

aromática característica de pimenta.  

No Dia 02 após os tratamentos hormonais em tomate (estágio breaker), percebe-se 

que os tratamentos permanecem claramente diferentes em relação ao grupo Controle (Figura 

23B). Já no gráfico de PLS-DA do dia 03 das pimentas, revela que os grupos etileno e MeJA 

não se distinguem, enquanto que os outros tratamentos hormonais estão bem diferenciados 

(Figura 24B).  
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Quanto ao heatmap do dia 02 dos tomates, verifica-se que o agrupamento hierárquico 

dos tratamentos hormonais apresenta uma relação mais próxima entre os grupos Controle, 

MeJA e Etileno e uma outra entre os grupos 1MCP e MeJA+1MCP, já evidenciando os efeitos 

do bloqueador de receptores de etileno (Figura 23A). O tratamento com MeJA já não 

apresenta as maiores quantidades de compostos voláteis representativos do aroma de tomate 

como no Dia 01 (Figura 18A). Isso pode ter ocorrido em razão do forte aumento de muitos 

compostos do aroma logo no primeiro dia.  

 

Figura 23. Análises multivariadas dos compostos voláteis de tomate Grape no Dia 02 após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 

100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e 

Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MejA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam 

diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 
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Figura 24. Análises multivariadas dos compostos voláteis de pimenta malagueta no Dia 03, após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam diferenças 

significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher.  

No heatmap dos compostos do aroma de pimenta malagueta do dia 03, percebe-se um 

forte aumento, no controle, de uma faixa de compostos pertencentes ao agrupamento 1, 

marcado na Figura 24A. Dentre os compostos que apresentam essa elevação, destacam-se 

voláteis C6 como 3-hexen-1-ol, (E)-2-hexenal, (E)-2-hexen-1-ol, que não foi correspondida 

pelos transcritos de genes da Figura 17 para o dia 03. Interessante observar que, essa 

elevação de níveis de voláteis, dentro desse agrupamento, não é seguida nos grupos que 

contêm bloqueador de receptores de etileno (1MCP e MeJA+1MCP), uma divisão que também 

acontece nos voláteis de tomate. O grupo 1MCP apresenta níveis baixos de 2-isobutil-3-

metoxipirazina e 3-careno, compostos que apresentam nota aromática característica de 

pimenta, desde o primeiro dia após o tratamento hormonal. Essa possível dependência de 
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etileno, para os itens desse agrupamento, faz com que os grupos Controle, MeJA e Etileno 

estejam hierarquicamente mais próximos. Um fato interessante a ser apontado é que as 

pimentas tratadas com MeJA apresentaram, nesse dia 03, elevados níveis de itens 

importantes para o aroma do fruto como 2-metil-butanoato de hexila, 3-metil-butanoato de 

hexila, hexanoato de hexila, 2-isobutil-3-metoxipirazina e 3-careno (Figura S7 – Material 

Suplementar). Todos esses itens estão aumentados em MeJA desde o dia 01.  

 

Figura 25. Análises multivariadas dos compostos voláteis de tomate Grape no Dia 04 após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 

100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e 

Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam 

diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

De acordo com a Figura 25B, o perfil dos voláteis no dia 4 após o tratamento hormonal 

em tomate, possui tendências mais nítidas. Os grupos Controle, Etileno e MeJA estão mais 
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próximos. Os grupos de tratamentos hormonais do dia 06 nas pimentas não parecem distinguir 

tanto MeJA de MeJA+1MCP, o que evidencia a natureza não-climatérica da pimenta, pois o 

bloqueio dos receptores de etileno não foi o suficiente para distinguir as alterações no 

comportamento dos compostos do aroma em pimenta no dia 06 (Figura 26B). 

No heatmap da Figura 25A, percebe-se que os grupos Controle, MeJA e Etileno 

permanecem hierarquicamente agrupados. Isso acontece por conta dos compostos derivados 

da via dos carotenoides, beta-ionona, neral, geranilacetona, 6-metil-5-hepten-1-ol e 6-metil-5-

hepten-1-ona já começam a ser facilmente identificados nos grupos supracitados. Esses 

compostos são derivados da via dos carotenoides (Figura 06). Segundo a análise dos 

transcritos de genes de tomate da Figura 17, os níveis de LOXC do grupo controle estão bem 

diferenciados em relação aos demais grupos, no entanto, não há a constatação de aumento 

de voláteis C6 nesse grupo para esse dia (Figura S6 – Material Suplementar). 

Figura 26. Análises multivariadas dos compostos voláteis de pimenta malagueta no Dia 06, após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam diferenças 

significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 
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No heatmap da Figura 26A percebe-se que, no dia 06 após os tratamentos hormonais, 

existem dois agrupamentos. O agrupamento 1, permite visualizar uma alteração nos níveis 

dos compostos do aroma em pimenta malagueta, proporcionada por todos os tratamentos em 

relação ao controle, que possui o nível desses compostos diminuídos frente aos demais. 

Nesse agrupamento, MeJA apresenta níveis maiores, comparado ao controle, de alguns 

compostos como 2-isobutil-3-metoxipiramina; os ésteres importantes para o aroma de 

pimenta, 4-metil-pentanoato de etila, 3-metil-butanoato de hexila; os voláteis C6 e C5, 3-

hexen-1-ol, (E)-2-hexen-1-ol, 1-hexanol, 3-pentanona, (Z)-2-penten-1-ol, além do 1-pentanol 

que aparece no agrupamento 2 (Figura S8 – Material Suplementar). Nesse mesmo 

agrupamento, vale destacar a presença do derivado dos carotenoides de pimenta 6-metil-5-

hepten-2-ona, que também aparece em níveis elevados no grupo MeJA.  

 

Figura 27. Análises multivariadas dos compostos voláteis de tomate Grape no Dia 08 após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 

100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e 

Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam 

diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 
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No Dia 08 após os tratamentos hormonais em tomate, o gráfico PLS-DA mostra que os 

grupos estão diferenciados (Figura 27B). Em pimenta, os grupos MeJA, Controle e 

MeJA+1MCP não se diferenciam (Figura 28B). Ao contrário do que acontece em tomate, os 

grupos MeJA e MeJA+1MCP apresentam perfis de aroma mais similares em pimenta. 

Provavelmente isso se deve à menor dependência ao etileno para a formação dos compostos 

voláteis em pimenta.   

 

Figura 28. Análises multivariadas dos compostos voláteis de pimenta malagueta no Dia 09, após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam diferenças 

significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

Quanto aos compostos voláteis dispostos no heatmap do dia 08 em tomate, vale 

destacar os níveis dos compostos do agrupamento 1 (Figura 27A). Nesse agrupamento, 

percebe-se que há um comportamento semelhante entre os compostos dos grupos MeJA, 



79 
 

 
 

Etileno e Controle, que apresentam níveis aumentados de compostos derivados da via dos 

carotenoides, como 6-metil-5-hepten-2-ona, geranilacetona, neral e geranial. O tratamento 

com MeJA ainda apresenta um aumento bem diferenciado em 6-metil-5-hepten-2-ol, um outro 

derivado dos carotenoides. Apesar do aumento estatisticamente significativo nos níveis dos 

transcritos de HPL e ADH para esse dia (Figura 17), o grupo de frutos tratados com MeJA 

não exibiu níveis de aldeídos ou álcoois de maneira diferenciada frente aos demais 

tratamentos hormonais. Vale destacar que esse aumento de expressão de genes coincidiu 

com o início do pico climatérico de tomate apresentado no dia 09 para esse grupo de frutos 

(Figura 11).  

Ainda no dia 08 dos tomates, percebe-se que os voláteis C5 e C6 estão aumentados 

em 1MCP e MeJA+1MCP, que aparentemente os aumentam em relação aos outros 

tratamentos hormonais, mas se levarmos em consideração a figuras S7 do material 

complementar, existe uma tendência para que esses compostos voláteis, pela ação das 

enzimas LOX, HPL e ADH, decresçam. O que provavelmente está acontecendo é que esses 

compostos não estão sendo metabolizados na mesma velocidade que os dos grupos Controle, 

MeJA e Etileno.  

Em pimentas, o comportamento dos compostos voláteis do dia 09, mostrado na Figura 

28A, permite visualizar um aumento substancial ocorrido no grupo do Etileno. Esse aumento 

conta com oito ésteres, além de 3-careno e 2-isobutil-metoxipiramina. O que também chama 

atenção é a relação hierárquica entre MeJA, 1MCP e MeJA+1MCP, bem diferente do que 

ocorre em tomate.  

Quanto ao Dia 10, quando os tomates tornaram-se totalmente avermelhados (estágio 

red), percebe-se que todos os tratamentos hormonais ainda estão bem diferenciados em 

relação ao grupo Controle (Figura 29B). Por outro lado, conforme pode ser observado na 

Figura 30B, os grupos de cada tratamento para as pimentas não se diferenciaram tanto 

quando esses frutos alcançaram a maturidade. 

No que se refere ao comportamento dos compostos voláteis do tomate após 10 dias 

dos tratamentos hormonais verifica-se, na Figura 29A, que o comportamento antagônico de 

aumento e diminuição de níveis de compostos voláteis, assim como ocorreu no Dia 08, ainda 

permanece na comparação dos grupos MeJA, Etileno e Controle, em relação aos grupos 

1MCP e MeJA+1MCP, principalmente no tocante aos compostos derivados da via dos 

carotenoides, que permanecem diminuídos nos dois últimos grupos citados. Dentre esses 

compostos, cabe ressaltar o 6-metil-5-hepten-2-ona, que é um derivado de licopeno e que 
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apresentou um aumento expressivo nos grupos Controle, Etileno e MeJA, facilmente 

observado nos cromatogramas desses grupos (Figura S6 – Material Suplementar). Essa 

diferença dos grupos Controle, MeJA e Etileno em relação a 1MCP e MeJA+1MCP, por conta 

da formação dos compostos derivados dos carotenoides, será tratada mais adiante.  

 

 

 

Figura 29. Análises multivariadas dos compostos voláteis de tomate Grape no Dia 10 após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam diferenças 

significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

Por meio da Figura 31, que mostra o resultado dos tratamentos hormonais, no tomate 

amadurecido, sobre os compostos que apresentam maior impacto no aroma desse fruto (Dia 

10), percebe-se que os tratamentos com bloqueador dos receptores de etileno, 1MCP e 

MeJA+1MCP, apresentaram muita similaridade de perfil, o que demonstra uma certa 

dependência de MeJA em relação ao etileno no fruto climatérico como o tomate. O perfil dos 

compostos do aroma dos grupos Controle, Etileno e MeJA comprovou isso, pois apresentou 
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comportamentos bastante parecidos, apesar de que MeJA aumentou, de forma diferenciada, 

os níveis de alguns compostos como beta-ionona e 6-metil-5-hepten-2-ol.  

A pimenta madura (dia 12) apresentou apenas 13 compostos com diferenciação 

significativa em relação aos tratamentos hormonais (Figura 30A). Apesar disso, o tratamento 

com MeJA aumentou os C6 voláteis (E)-2-hexen-1-ol, 3-hexen-1-ol e hexanal, sendo esse 

último um dos maiores contribuidores para o aroma de pimentas (RODRÍGUEZ-BURRUEZO 

et al, 2010). Esse importante aumento em C6 voláteis não teve a correspondência na 

expressão dos genes LOX1, ADH1 e HPL, relacionado à via das lipoxigenases em pimenta, o 

que sugere talvez que outras enzimas podem estar envolvidas ou os transcritos escolhidos 

podem não ser os mais representativos para a síntese de tais compostos do aroma (Figura 

17).  

 

 

 

 

Figura 30. Análises multivariadas dos compostos voláteis de pimenta malagueta no Dia 12 após tratamentos 

hormonais. A) Análise de grupamento hierárquico e Heatmap. Em A, as cores vermelhas e azul indicam altos e 

baixos níveis de compostos, respectivamente. B) Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) em 2D e seu respectivo gráfico em 3D. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Todos os compostos apresentam diferenças 

significativas para p<0,05, de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 
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Levando em consideração os compostos apontados como os mais importantes para o 

aroma em pimenta, além dos voláteis C6 já citados, destacam-se aumentos proporcionados 

por MeJA, que apesar de não terem diferenciação estatística, são compostos que já 

apresentavam aumentos em outros dias do amadurecimento desse frutos, como os 

compostos 3-careno e 2-isobutil-3-metoxipirazina, além do outro volátil C6 1-hexanol (Figura 

32). Aparentemente o tratamento com MeJA em pimenta, apesar de ter apresentado menos 

compostos estatisticamente significativos que em tomate, demonstrou alterar mais compostos 

importantes para o aroma que esse fruto.  

 

 

Figura 31. Representação em boxplot da distribuição dos compostos voláteis mais importantes do aroma de 

tomate Grape (Solanum lysocpersicum) no Dia 10, após tratamentos hormonais. Os gráficos com um asterisco 

(*) apresentam diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 
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Figura 32. Representação em boxplot da distribuição dos compostos voláteis mais importantes do aroma de 

pimenta no Dia 12, após tratamentos hormonais. Os gráficos com um asterisco (*) apresentam diferenças 

significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

4.2.3 Compostos voláteis derivados da via dos carotenoides em tomate 

Grape 

 

Levando em consideração as diferenças associadas aos compostos voláteis derivados 

dos carotenoides em tomate Grape, foram realizadas análise dos transcritos de CCD1A e 

CCD1B, genes que codificam duas dioxigenases clivadoras de carotenoides e que são 

associadas à produção desses compostos do aroma (Figura 33). Apesar de apresentar níveis 

bem diferenciados nos histogramas de cada tratamento, não houve diferenciação 

estatisticamente significativa em CCD1B.  

Para facilitar o entendimento dos compostos voláteis dessa via, a Figura 34 representa 

o metabolismo dos voláteis derivados da via dos carotenoides identificados. Geranilacetona e 

beta-ionona, derivados do zeta-caroteno e beta-caroteno, respectivamente, não foram 

detectados nos dois primeiros dias em tomate Grape. Os compostos geranial e neral 

aparentemente são derivados do licopeno, mas não está muito claro o papel das CCDs na 

síntese desses compostos.  

Os compostos 6-metil-5-hepten-2-ona e seu derivado 6-metil-5-hepten-2-ol, que são 

provenientes do licopeno, não apresentaram muita diferenciação de níveis entre os 
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tratamentos hormonais nos dois primeiros dias, nem mesmo no grupo Etileno, que apresentou 

um aumento significativo para CCD1A logo no dia 01. Aparentemente não existe 

necessariamente uma correspondência entre os níveis de transcritos para CCD1A e CCD1B 

e os compostos voláteis correspondentes, porque esses compostos dependem mais do 

conteúdo dos respectivos precursores carotenoides para serem sintetizados (KLEE e 

GIOVANNONNI, 2011; LEWINSOHN et al, 2005; VOGEL et al, 2010). Gao et al (2008) 

utilizaram tomates transgênicos com ACC sintase suprimida para estudar a relação entre 

licopeno e voláteis derivados dos carotenoides. Os resultados mostraram uma significativa 

redução de licopeno e voláteis do aroma. No entanto, quando os tomates eram tratados com 

licopeno externo havia a conversão de 6-metil-5-hepten-2-ona em 6-metil-5-hepten-2-ol, 

indicando que uma forte inibição de etileno não tinha efeito nas enzimas da biossíntese de 

derivados de carotenoides. O decréscimo desses dois compostos quando da supressão de 

ACS ocorreu devido à diminuição do acúmulo de licopeno e não a produção de etileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Perfil comparativo das expressões relativas de genes que codificam enzimas envolvidas na síntese de 

compostos voláteis, CCD1A e CCD1B, derivados de carotenoides em tomate Grape (Solanum lycopersicum), de 

acordo com os grupos Controle, MeJA, Etileno, 1MCP e MeJA+1MCP. LOX = lipoxigenase, HPL = hidroperóxido 

liase, ADH = álcool desidrogenase. Barras verticais indicam erro padrão da média (n=9). ANOVA one-way foi usada 

como teste de significância seguida de teste de Tukey para comparações múltiplas, apenas entre os respectivos 

dias de cada tratamento hormonal. 
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Figura 34. Representação do metabolismo dos compostos voláteis derivados dos carotenoides com boxplot 

dos compostos do aroma, originados por essa via, identificados em tomate Grape. Adaptado de Zhang et al 

(2015).  

Uma correlação aparentemente existente nos experimentos aqui relatados indicou que 

MeJA, no dia 08, apresentou níveis estatisticamente significativos em relação aos outros 
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tratamentos hormonais para CCD1A e que também apresentou níveis mais elevados de 6-

metil-5-hepten-2-ona e 6-metil-5-hepten-2-ol, que são compostos importantes para o aroma 

de tomate. Esses compostos também estão bastante elevados no grupo MeJA para o dia 10 

após os tratamentos hormonais. MeJA também aumentou os níveis de beta-ionona no dia 10, 

apesar de não ter apresentado diferença significativa em relação aos outros tratamentos 

hormonais, mas sem correspondência de aumento de níveis dos transcritos CCD1A e CCD1B. 

Vale ressaltar que o compostos 6-metil-5-hepten-2-ol está aumentado no grupo MeJA desde 

do dia 02. Nesses casos, MeJA pode ter aumento a quantidade de substrato, no caso o 

licopeno, como já foi descrito antes na literatura (FAN et al, 1998; LIU et al, 2012). No entanto, 

não foi evidenciada uma mudança de cor tão diferenciada em relação aos grupos Controle e 

Etileno (Figura 12).  
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados mostraram que os tratamentos hormonais causaram mudanças, em 

diferentes graus, na composição do aroma de tomate e pimenta durante o amadurecimento, 

no entanto muitos desses resultados deixaram evidente a natureza climatérica e não-

climatérica desses frutos. Nos tomates, foi possível observar a importância do etileno durante 

o amadurecimento desse fruto. A expressão dos genes CCD1A e CCD1B foi diminuída pela 

ação de 1MCP, mesmo quando esteve associado à MeJA. Isso também foi observado pelo 

atraso na mudança de cor desse fruto, o que não ocorreu em pimenta. Essa associação entre 

grupos que continham ou não o bloqueador de receptores de etileno também ficou evidente 

no resultado da análise dos transcritos de LOX, ADH e HPL do tomate, que foram bem menos 

expressos nos grupos contendo 1MCP, tendo reflexo direto na formação do aroma 

relacionados a via dos ácidos graxos e que não foi muito alterada em pimenta.   

Em relação aos tratamentos com MeJA, foi possível constatar que esse hormônio 

possui um importante papel na formação dos compostos do aroma de tomate e pimenta, 

regulando de forma positiva principalmente os compostos derivados da via dos ácidos graxos. 

No entanto, o impacto de MeJA ocorreu, mais pronunciadamente, nos primeiros dias após o 

tratamento hormonal em ambos os frutos, principalmente elevando os níveis de voláteis C6 

em tomates e ésteres metílicos, derivados dos voláteis C6, em pimenta. Esses aumentos 

foram concomitantes ao crescimento dos níveis dos transcritos de LOX, HPL e ADH, sendo 

que em tomates houve uma maior diferenciação em relação aos outros tratamentos 

hormonais, comparado à pimenta. No períodos intermediários do amadurecimento de tomate 

e pimenta, os resultados não apenas de MeJA, mas dos outros tratamentos hormonais 

passaram a interagir pouco com o comportamento dos transcritos de genes citados, muito em 

função da complexidade desse processo, que pode envolver outras enzimas, principalmente 

para pimenta, que apresentou menos interação e não possui tantos trabalhos científicos 

envolvendo esse tema.  

No tomate maduro, MeJA causou mais alterações nos compostos beta-ionona e 6-

metil-5-hepten-2-ol, que são derivados da via dos carotenoides. Ademais, as grandes 

modificações dos primeiros dias não se mostraram duradouras. Já na pimenta madura, o 

tratamento com MeJA aumentou os níveis de compostos importantes para o aroma de pimenta 

como 2-isobutil-3-metoxipirazina e 3-careno. Além disso, houve um aumento estatisticamente 
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significativo nos voláteis C6 (E)-2-hexen-1-ol, 3-hexen-1-ol e hexanal, sendo esse último um 

dos grandes contribuidores para o aroma desse fruto. 

Estudos em outros frutos climatéricos e não-climatéricos podem melhor evidenciar se 

os efeitos observados neste trabalho também se estendem a outras espécies e, 

particularmente, se as respostas ao MeJA guardam algum grau de similaridade com o 

observado em tomate e pimenta, ou se são variáveis de espécie para espécie. 
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6. MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura S1. Cromatogramas e fotos de frutos de tomateiro (Solanum lysopersicum cv ‘Micro Tom’), 

durante o amadurecimento, submetidos ao tratamento de MeJA nas concentrações de 10ppm e 

100ppm e comparados ao grupo controle. 
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Figura S2. Fotos de tomates Grape (Solanum lysopersicum) como replicata biológica, submetidos a 

tratamentos hormonais, durante o amadurecimento. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com 

MeJA 100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 

1MCP 100ppm) e Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 100ppm + 1MCP 100ppm). 

  

 

 

Figura S3. Análise colorimétrica e etileno de tomate Grape (Solanum lysopersicum), como replicata 

biológica, submetidos a tratamentos hormonais durante o amadurecimento. Grupo Controle, Grupo 

MeJA (tratamento com MeJA 100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 

1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 100ppm + 1MCP 

100ppm). Barras verticais indicam desvio padrão da média (n=9). 
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Figura S4. Fotos de pimenta malagueta (Capsicum frutescens) como replicata biológica, submetidos a 

tratamentos hormonais, durante o amadurecimento. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com 

MeJA 10ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 

1MCP 100ppm) e Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 100ppm + 1MCP 100ppm).  

 

 

 

Figura S5. Análise colorimétrica e etileno de pimenta malagueta (Capsicum frutescens), como replicata biológica, 

submetidos a tratamentos hormonais durante o amadurecimento. Grupo Controle, Grupo MeJA (tratamento com 

MeJA 100ppm), Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 

100ppm) e Grupo MeJA+1MCP (tratamento com MejA 100ppm + 1MCP 100ppm). Barras verticais indicam desvio 

padrão da média (n=9). 
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Figura S6. Cromatogramas do perfil de compostos voláteis de tomate Grape após 10 dias dos tratamentos 

hormonais, comparados ao Controle do dia 00. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MejA 10ppm + 1MCP 100ppm). Os números representam os compostos majoritários, 

mas a ordem não representa aumento ou diminuição. São eles: (1) - acetato de etila; (2) - Hexanal; (3) - (Z)-3-

hexenal; (4) - (E)-2-hexenal; (5) - 1-hexanol; (6) - (Z)-3-hexen-1-ol; (7) – 6-metil-5-hepten-2-ona 
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Figura S7. Cromatogramas do perfil de compostos voláteis de pimenta malagueta após 12 dias dos tratamentos 

hormonais, comparados ao Controle do dia 00. Grupo Controle (CTRL), Grupo MeJA (tratamento com MeJA 10ppm), 

Grupo ETILENO (tratamento com etileno 100 ppm), Grupo 1MCP (tratamento com 1MCP 100ppm) e Grupo 

MeJA+1MCP (tratamento com MeJA 10ppm + 1MCP 100ppm). Os números representam os compostos majoritários, 

mas a ordem não representa aumento ou diminuição. São eles: (1) - acetato de etila; (2) isobutirato de 2-metil-

pentila; (3) - 2,2-dimetil-propionato de hexila; (4) - isovalerato de 2-metil-butila; (5) - isobutirato de 2-metil-pentila; 

(6) - 2-etil-hexanoato de hexila ; (7) - hexanoato de hexila 
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Figura S8. Heatmaps com o comportamento dos compostos voláteis dos grupos Controle (CTRL) de tomate 

Grape e pimenta malagueta durante o amadurecimento. As cores vermelho e azul indicam altos e baixos níveis 

de compostos, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura S9. Compostos do aroma de tomate Grape (Solanum lysopersicum), que apresentam diferenças 

significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 
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Figura S10. Compostos do aroma de pimenta malagueta (Capsicum frutescens), que apresentam 

diferenças significativas (p<0,05), de acordo com a ANOVA de um fator de Fisher. 

 

Figura S11. Heatmap apresentando os compostos do aroma de tomate Grape (Solanum lycopersicum) do dia 

21 e representação dos compostos com diferenças significativas (p<0,05) (em vermelho), de acordo com a 

ANOVA de um fator de Fisher. 
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Figura S12. Representação do possível metabolismo dos compostos voláteis C6 identificados (em boxplot), 

derivados dos ácidos graxos em tomate Grape (Solanum lycopersicum). Adaptado de Zhang et al (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

 

Figura S13. Representação do possível metabolismo dos compostos voláteis C6 identificados (em boxplot), 

derivados dos ácidos graxos em pimenta malagueta (Capsicum frutescens). Adaptado de Zhang et al (2015).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura S14. Representação em boxplot da distribuição dos compostos voláteis mais importantes do aroma de 

tomate no Dia 10 da replicata biológica, após tratamentos hormonais.  
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Figura S15. Heatmap apresentando os compostos do aroma de tomate Grape (Solanum lycopersicum) do dia 

10 da replicata biológica, após tratamentos hormonais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura S16. Representação em boxplot da distribuição dos compostos voláteis mais importantes do aroma de 

pimenta malagueta (Capsicum frutescens) no Dia 12 da replicata biológica, após tratamentos hormonais.  
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Figura S17. Heatmap apresentando os compostos do aroma de pimenta malagueta (Capsicum frutescens) do 

dia 12 da replicata biológica, após tratamentos hormonais.   
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