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RESUMO 

 
As membranas biológicas são alvos preferenciais dos efeitos deletérios do estresse 

hídrico, induzidos por ação de enzimas hidrolíticas e espécies reativas do oxigênio (ERO), 

ambas estimuladas durante o estresse. A biossíntese dos lipídeos dos cloroplastos pode ser 

importante para a tolerância ao estresse hídrico e para a recuperação após reidratação. Nesse 

trabalho nos estudamos o metabolismo dos cloroplastos, monogalactosil-diacilglicerol 

(MGDG), digalactosil-diacilglicerol (DGDG), sulfoquinovosil-diacilglicerol (SQDG), 

phosphatidil-glicerol (PG), no âmbito do déficit hídrico e da reidratação após o fim do 

estresse. Com este intuito, nos medimos o teor dos lipídeos da folhas, acompanhamos a 

incorporação do precursor 14C-acetato nos lipídeos e analisamos a expressão dos genes 

codificadores das enzimas de síntese chave dos lipídeos (MGD1, MGD2, DGD1, DGD2, 

SQD2 e PGP1) durante o estresse hídrico e após a reidratação. Visando de uma melhor 

compreensão da relação entre o metabolismo destes lipídeos e a tolerância a seca, nos 

trabalhamos com duas cultivares de Vigna unguiculata L. Walp, uma tolerante (cv. EPACE) e 

outra sensível (cv. 1183) a seca. Por meio de varredura diferencial de um biblioteca de cDNA 

de V.unguiculata, foram obtidas as seqüências completas dos cDNA dos genes VuMGD1, 

VuMGD2, VuDGD1, VuDGD2, VuSQD2 e VuPGP1. Os resultados mostram que em 

condições de estresse hídrico a cultivar tolerante, além de preservar seu teor de lipídeos 

durante a seca, é igualmente capaz de estimular a biossíntese do DGDG aumentando 

significativamente a relação DGDG:MGDG de suas membranas. Nós sugerimos que o DGDG 

acumulado em condição de seca é transportado para as membranas externas ao cloroplasto e 

que isso contribui para a tolerância à seca. Os efeitos da desidratação celular sobre as 

membranas têm conseqüências diretas sobre a capacidade das plantas a se recuperarem após 

reidratação. 48 horas após a rega, a cv. sensível 1183 não é capaz de se recuperar em termos 

de teor de galactolipídeos e incorporação do precursor. Na cv. tolerante, no entanto, o teor de 

DGDG permanece elevado, mesmo após a reidratação. Em conclusão, nossos resultados 

sugerem a importância dos lipídeos membranares na tolerância/sensibilidade das plantas ao 

déficit hídrico, em particular o balanço entre as classes lipídicas de propriedades físico-

químicas diferentes (SQDG versus PG e DGDG versus MGDG) que poderiam afetar a 

estrutura e o funcionamento das membranas. 

 

Palavras chave: tolerância a seca; reidratação; MGDG, DGDG; SQDG; PG; biossíntese; 
Vigna unguiculata. 



Study of chloroplast membrane lipids metabolism and the associated 
genes in Vigna unguiculata (L.) Walp. under drought and recovery 

after rehydration. 
 

ABSTRACT 

Membranes are main targets of degradation by reactive oxygen species and hydrolytic 

activities induced by drought. Chloroplasts lipid biosynthesis, especially galactolipids 

monogalactosyl-diacylglycerol (MGDG) and digalactosyl-diacylglycerol (DGDG) are 

important for plant tolerance to water deficit and for recovery after rehydration. In this thesis, 

we studied the metabolism of the chloroplast membrane lipids, MGDG, DGDG, 

sulphoquinovosyl-diacylglycerol (SQDG), phosphatidyl-glycerol (PG) under drought and 

during recovery from drought. Aiming this, we measured leaf lipids content, followed 14C-

acétate incorporation and expression of genes coding for chloroplast membrane lipid 

synthases (MGD1, MGD2, DGD1, DGD2, SQD2 and PGP1) during drought and recovery. In 

order to better understand the relationship between drought tolerance and lipid metabolism, 

two cultivars of Vigna unguiculata L. Walp, one drought tolerant (cv. EPACE) the other 

drought susceptible (cv. 1183) were compared. The cDNA complete sequences for VuMGD1, 

VuMGD2, VuDGD1, VuDGD2, VuSQD2 and VuPGP1 were obtained from screening of a 

V.unguiculata cDNA library. The results showed that under water stress conditions, the 

tolerant cultivar, besides its ability to preserve its lipids pool despites drought, is able to 

strongly stimulate the DGDG biosynthesis, increasing the DGDG:MGDG ratio in its 

membranes. We suggest that DGDG accumulated under drought condition, when phosphate is 

deficient, is exported for extrachloroplastic membranes, and thus contributes to plant drought 

tolerance. Effects of loss of water on cell membranes have direct consequences on plant 

capacity to recover from stress. 48 hours after rewatering, the susceptible cv. 1183 was not 

able to fully recover from a moderate stress in terms of leaf galactolipid content and acetate 

incorporation into MGDG. In EPACE-1, MGDG leaf content remained unchanged after 

rehydration and DGDG remained higher than in the control plants. In conclusion, our results 

highlight the importance of membrane lipids in plant adaptation to water deficit and in their 

capacity to recover from stress. Of particular importance is the balance between lipid classes 

with various physico-chemical properties (SQDG versus PG, DGDG versus MGDG), since 

they most likely have a profound influence on membrane structure and function. 

Key words: drought tolerance; recovery; MGDG, DGDG; SQDG; PG; biosyntheses; Vigna 
unguiculata. 



 SUMÁRIO 
RESUMO ........................................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ....................................................................................................................................................... 9 

LISTA DE FIGURAS....................................................................................................................................... 12 

LISTA DE TABELAS ...................................................................................................................................... 14 

ABREVIATURAS ........................................................................................................................................... 15 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 17 

1.1. EFEITOS DO ESTRESSE HÍDRICO NAS PLANTAS..................................................................................... 18 

1.2. ASPECTOS GERAIS .............................................................................................................................. 18 

1.2.1. Mecanismos de evitamento ............................................................................................................ 18 

1.2.1.1. Mecanismos de tolerância: .................................................................................................................. 19 

1.3. EFEITOS DO DÉFICIT HÍDRICO EM NÍVEL CELULAR E BIOQUÍMICO........................................................ 19 

1.3.1. Estudos sobre a tolerância em plantas ressurrectas ..................................................................... 22 

1.4. MECANISMOS MOLECULARES ............................................................................................................. 24 

1.4.1. Expressão de genes ....................................................................................................................... 24 

1.4.2. Vias de sinalização ........................................................................................................................ 26 

1.5. ESTUDO DA REIDRATAÇÃO PÓS ESTRESSE HÍDRICO ............................................................................. 28 

1.5.1. Retomada das atividades metabólicas após a reidratação ........................................................... 28 

1.6. REIDRATAÇÃO VERSUS SISTEMAS DE MEMBRANAS ............................................................................. 30 

1.7. ESTRESSE HÍDRICO E LIPÍDEOS DE MEMBRANA.................................................................................... 32 

1.7.1. Aspectos gerais sobre os lipídeos .................................................................................................. 32 

1.7.2. Lipídeos tilacoidais ....................................................................................................................... 33 

1.7.2.1. Biosíntese – vias eucarióticas e procarióticas ...................................................................................... 36 

1.7.2.2. Biossíntese – Monogalactosdiacilglicerol (MGDG) ............................................................................ 38 

1.7.2.3. Biossíntese – Digalactosildiacilglicerol (DGDG) ................................................................................ 39 

1.7.2.4. Biossíntese – Sulfoquinovosildiacilglicerol (SQDG) .......................................................................... 40 

1.7.2.5. Biossíntese – Fosfatidil-glicerol (PG) ................................................................................................. 41 

1.7.2.6. Fotossíntese ......................................................................................................................................... 42 

1.7.3. Efeito do déficit hídrico sobre os lipídeos ..................................................................................... 44 

1.8. REIDRATAÇÃO PÓS ESTRESSE HÍDRICO E LIPÍDEOS .............................................................................. 45 

2. OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 47 

2.1. OBJETIVOS GERAIS ............................................................................................................................. 48 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................................... 48 

3. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................................................... 49 

3.1. MATERIAL VEGETAL E CONDIÇÕES DE CULTIVO ................................................................................. 50 

3.2. TRATAMENTOS ................................................................................................................................... 50 

3.2.1. Déficit hídrico ............................................................................................................................... 50 

3.2.2. Reidratação ................................................................................................................................... 51 

3.3. ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL .............................................................................................................. 51 

3.4. DETERMINAÇÃO DO ESTADO HÍDRICO DAS PLANTAS .......................................................................... 51 

3.4.1. Medida do potencial hídrico ......................................................................................................... 51 

3.4.2. Medida do Conteúdo Relativo em Água (CRA) ............................................................................. 53 

3.5. MEDIDA DA CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA ........................................................................................ 53 

3.6. ANÁLISE DOS LIPÍDEOS ....................................................................................................................... 54 

3.6.1. Extração dos lipídeos totais .......................................................................................................... 54 

3.6.2. Separação das classes lipídicas por cromatografia em camada delgada ..................................... 54 

3.6.3. Análise dos ácidos graxos por cromatografia em fase gasosa ...................................................... 55 

3.7. ESTUDO DA BIOSSÍNTESE LIPÍDICA IN VIVO .......................................................................................... 55 

3.7.1. Marcação com 14C ........................................................................................................................ 55 

3.7.2. Estudo da incorporação da radioatividade nas classes lipídicas ................................................. 56 

3.8. MÉTODOS DE BIOLOGIA MOLECULAR .................................................................................................. 56 

3.8.1. Extração dos RNAs totais .............................................................................................................. 56 

3.8.2. Elaboração das sondas homólogas para varredura de um biblioteca de cDNA .......................... 57 

3.8.2.1. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores ......................................................................................... 57 

3.8.2.2. Amplificação do cDNA por RT-PCR .................................................................................................. 58 

3.8.2.3. Clonagem e seqüenciamento dos fragmentos de cDNA ...................................................................... 59 

3.8.2.4. Marcação da sonda .............................................................................................................................. 62 

3.8.3. Varredura de um biblioteca de cDNA de Vigna unguiculata ........................................................ 63 



3.8.3.1. Plaqueamento ...................................................................................................................................... 63 

3.8.3.2. Impressões ........................................................................................................................................... 64 

3.8.3.3. Hibridação sobre membranas e auto-radiografia ................................................................................. 65 

3.8.3.4. Auto- excisão em E. coli DH10B, purificação de DNA fágico e seqüenciamento .............................. 67 

3.8.4. Estudo da expressão ...................................................................................................................... 68 

3.8.4.1. Reverse Transcription-PCR semi-quantitativa (RT-PCR) ................................................................... 68 

3.8.4.2. PCR em tempo real.............................................................................................................................. 69 

4. RESULTADOS .......................................................................................................................................... 73 

4.1. EVOLUÇÃO DO TEOR RELATIVO EM ÁGUA (TRA) DAS FOLHAS DE VIGNA UNGUICULATA E DA 

CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA AO LONGO DA REIDRATAÇÃO ............................................................................ 74 

4.2. EFEITOS DA SECA E DA REIDRATAÇÃO SOBRE OS LIPÍDEOS FOLIARES TOTAIS ..................................... 75 

4.2.1. Teor de Lipídeos Totais ................................................................................................................. 75 

4.3. COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS TOTAIS .......................................................................................... 75 

4.4. EFEITO DO DÉFICIT HÍDRICO E DA REIDRATAÇÃO SOBRE AS CLASSES LIPÍDICAS.................................. 79 

4.4.1. Composição Lipídica..................................................................................................................... 79 

4.4.2. Relação DGDG/MGDG ................................................................................................................ 80 

4.4.3. Análise dos ácidos graxos das classes lipídicas ............................................................................ 82 

4.5. ESTUDO DA BIOSSÍNTESE IN VIVO DOS PRINCIPAIS LIPÍDEOS DE MEMBRANAS POR MARCAÇÃO 

RADIOATIVA COM ACETATO 1-14C ..................................................................................................................... 87 

4.5.1. Efeito da reidratação pós-estresse hídrico sobre a incorporação do acetato 1-14C nos lipídeos 
polares totais de folhas de Vigna unguiculata ............................................................................................. 87 

4.5.2. Efeito do estresse hídrico e da reidratação sobre a incorporação do acetato 1-14C nas principais 
classes lipídicas das folhas de Vigna unguiculata ....................................................................................... 89 

4.5.2.1. Monogalactosildiacilglicerol (MGDG)................................................................................................ 89 

4.5.2.2. Digalactosildiacilglicerol (DGDG) ...................................................................................................... 90 

4.5.2.3. Fosfatidilglicerol (PG) ......................................................................................................................... 92 

4.5.2.4. Sulfoquinovosil-diacilglicerol (SQDG) ............................................................................................... 92 

4.5.2.5. Fosfatidilcolina (PC) ........................................................................................................................... 93 

4.5.2.6. Cinética de incorporação do acetato 1-14C nas classes lipídicas ao longo da reidratação .................... 93 

4.6. ISOLAMENTO DOS CDNAS DAS MGDG, DGDG, PG E SQDG SINTASES ............................................ 97 

4.7. CINÉTICA DE ACUMULAÇÃO DE TRANSCRITOS POR RT-PCR SEMI-QUANTITATIVA DE MGD1, DGD1, 
PGP1 E SQD2 EM DUAS CULTIVARES DE VIGNA UNGUICULATA EM ESTRESSE HÍDRICO E AO LONGO DA 

REIDRATAÇÃO ................................................................................................................................................. 109 

4.7.1. Expressão dos transcritos de MGD1 ........................................................................................... 109 

4.7.2. Expressão dos transcritos de DGD1 ........................................................................................... 109 

4.7.3. Expressão dos transcritos de SQD2 e PGP1 .............................................................................. 110 

4.7.4. Expressão de VuMGD1 e VuDGD1 ao longo reidratação em folhas com idades diferentes de V. 
unguiculata ................................................................................................................................................ 110 

4.8. ESTUDO DA EXPRESSÃO POR RT-PCR EM TEMPO REAL .................................................................... 112 

4.8.1. Expressão por RT-PCR em tempo real no âmbito da desidratação (seca e dessecamento) ....... 116 

4.8.1.1. Expressão de VuMGD1 ..................................................................................................................... 116 

4.8.1.2. Expressão de VuDGD1 ...................................................................................................................... 116 

4.8.1.3. Expressão de VuMGD2 ..................................................................................................................... 117 

4.8.1.4. Expressão de VuDGD2 ...................................................................................................................... 117 

4.8.1.5. Expressão de VuPGP1 ....................................................................................................................... 118 

4.8.1.6. Expressão de VuSQD2 ....................................................................................................................... 118 

4.8.2. Expressão por RT-PCR em tempo real no âmbito do estresse hídrico e da reidratação 
subseqüente ............................................................................................................................................... 121 

4.8.2.1. Expressão de VuMGD1 ..................................................................................................................... 121 

4.8.2.2. Expressão de VuDGD1 ...................................................................................................................... 121 

4.8.2.3. Expressão de VuPGP1 ....................................................................................................................... 122 

4.8.2.4. Expressão de VuSQD2 ....................................................................................................................... 122 

5. DISCUSSÃO ............................................................................................................................................ 125 

6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS ....................................................................................................... 133 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 135 

ANEXO 1 ........................................................................................................................................................... 151 

ANEXO 2 ........................................................................................................................................................... 152 

ANEXO 3 ........................................................................................................................................................... 154 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Estrutura do diacilglicerol (DAG) e dos principais ácidos graxos dos lipídeos de 
membrana dos vegetais.............................................................................................................31 
 
Figura 2: Estrutura dos quatro principais glicerolipídeos das membranas dos cloroplastos, 
MGDG, DGDG, SQDG e PG...................................................................................................32 
 
Figura 3: Vias de biossíntes dos lipídeos nas folhas de Arabidopsis (planta 16:3).................35  
 
Figura 4: Proposta de organização das enzimas de biossíntese dos galactolipídeos no interior 
dos envelopes do cloroplasto....................................................................................................38  
 
Figura 5: Localização dos glicerolipídeos nas membranas tilacoidais....................................41  
 
Figura 6: Plantas de EPACE com 5 semanas...........................................................................50  
 
Figura 7: Conteúdo relativo em água (CRA% ) e capacidade fotossintética (A ) de 
folhas de Vigna unguiculata (cv. EPACE) submetidas a seca e a subsequente 
reidratação.................................................................................................................................72 
 
Figura 8: Efeito da reidratação sobre teor de lipídeos totais das folhas de Vigna unguiculata 
(cv. EPACE e cv. 1183)............................................................................................................75 
 
Figura 9: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre as classes lipídicas das folhas de 
V.unguiculata (cv. EPACE e cv. 1183)................................................................................... 79 
 
Figura 10 Relação DGDG/MGDG de folhas de V.unguiculata..............................................80 
 
Figure 11: Incorporação de acetato 1-14C nos lipídeos polares totais de folhas de 
V.unguiculata, cv. EPACE e cv. 1183, após 3h, 10h e 24h de exposição à 
radioatividade............................................................................................................................86 
 
Figura 12: Incorporação do acetato 1-14C nos galactolipídeos (MGDG e DGDG) de folhas de 
V.unguiculata, cv. EPACE e cv. 1183, após 3h, 10h e 24h de exposição à carga 
radioativa.................................................................................................................................. 89 
 
Figura 13: Incorporação do acetato 1-14C no PG (A), SQDG (B) e PC (C), de folhas de 
V.unguiculata, cv. EPACE e cv. 1183, após 3h, 10h e 24h de exposição à carga 
radioativa.................................................................................................................................. 93 
 
Figura 14: Incorporação do acetato 1-14C nos lipídeos polares de V.unguiculata ao longo da 
reidratação.................................................................................................................................95 
 
Figura 15: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuMGD1 que codifica para a MGDG sintase tipo A em 
V.unguiculata............................................................................................................................98 
 
Figura 16: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuDGD1 que codifica a DGDG sintase tipo 1 em V.unguiculata...........101 



 
Figura 17: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuPGP1 que codifica a PGP sintase em V.unguiculata..........................102 
 
Figura 18: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuSQD2 que codifica a SQDG sintase em V.unguiculata.......................104 
 
Figura 19: Perfil de hidrofobicidade e predição de regiões transmembranares (em A, B e C) 
das proteínas deduzidas de VuMGD1, VuMGD2, VuPGP1 e VuSQD1................................105 
 
Figura 20: Seqüência parcial de VuMGD2............................................................................106 
 
Figure 21: Seqüência parcial de VuDGD2.............................................................................106 
 
Figura 22: Amplificação por RT-PCR semi-quantitativa dos transcritos de VuMGD1, 
VuDGD1, VuSQD2 e VuPGP1 na folha 2..............................................................................109 
 
Figura 23: Cinética de acumulação dos transcritos de VuMGD1 e VuDGD1 na 1a, 2a e 4a 
folha da cv. EPACE (F1, F2, e F4 respectivamente) ao longo da reidratação pós-estresse 
hídrico S2 (ΨH -1.5MPa)........................................................................................................110 
 
Figura 24: Curvas de fusão dos produtos de amplificação por RT-PCR em tempo real 
correspondentes aos genes VuMGD1, VuDGD1, VuPGP1 e VuSQD2 de 
V.unguiculata..........................................................................................................................111 
 
Figura 25: Curvas padrões com os valores de eficiência (E) das reações de amplificação por 
PCR em tempo real.................................................................................................................112 
 
Figura 26: Curvas padrões com os valores de eficiência (E) das reações de amplificação por 
PCR em tempo real. A- VuPGP1; B- VuSQD2......................................................................113 
 
Figura 27: Efeito de diferentes graus de seca sobre a expressão de transcritos de: (A) 
VuMGD1, VuDGD1; (B) VuMGD2, VuDGD2; (C) VuPGP1, VuSQD2 nas duas cultivares 
EPACE e 1183........................................................................................................................117 
 
Figura 28: Efeito de diferentes graus de dessecamento sobre a expressão de transcritos de: 
(A) VuMGD1, VuDGD1; (B) VuMGD2, VuPGP1; (C), VuSQD2 nas cultivares EPACE e 
1183.........................................................................................................................................118 
 
Figura 29: Expressão de transcritos de VuMGD1 e VuDGD1 por RT-PCR em tempo real em 
V.unguiculata..........................................................................................................................121 
 
Figura 30: Expressão de transcritos de VuPGP1 e VuSQD2 em V.unguiculata por RT-PCR 
em tempo real..........................................................................................................................122 
 
Figura 31: Sítio de clonagem no plasmídeo vetor pGEM-T Easy Vector 
(Promega)................................................................................................................................151 
Figura 32: Mapa de restrição do vetor de clonagem pGEM-T Easy Vector (Promega)........151 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Composição em ácidos graxos dos principais glicerolipídeos de folhas de Vigna 
unguiculata (planta 18:3) e Arapidopsis thaliana (planta 16:3) (mol%)..................................33 
 
Tabela 2: Pares de iniciadores degenerados utilizados na elaboração das sondas utilizadas na 
varredura de um biblioteca de cDNA em V. unguiculata.........................................................56 
 
Tabela 3: Seqüências dos iniciadores específicos de V. unguiculata, comprimento dos 
fragmentos amplificados, temperaturas de hibridação e número de ciclos utilizados nas 
reações de RT-PCR semi-quantitativas.....................................................................................67 
 
Tabela 4: Genes de estudo, tamanho dos fragmentos gerados e seqüência dos iniciadores 
específicos de V. unguiculata utilizados nas reações de RT-PCR quantitava..........................69 
 
Tabela 5: Efeito da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos lipídeos totais de 
folhas da cv. EPACE e da cv. 1183..........................................................................................76 
 
Tabela 6: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
galactolipídeos da cv. EPACE..................................................................................................81 
 
Tabela 7: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
lipídeos polares de folhas de V. unguiculata, cv. EPACE........................................................82 
 
Tabela 8: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
galactolipídeos de folhas de V. unguiculata, cv. 1183..............................................................83 
 
Tabela 9: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
lipídeos polares de folhas de V. unguiculata, cv. 1183.............................................................84 
 
Tabela 10: Composição das soluções no kit de RT-PCR Qiagen (one-step RT-PCR 
kit)...........................................................................................................................................149 
 



ABREVIATURAS 
 

ABA: ácido abscíssico 

ACP: proteína carreadora de acil  

ADN : ácido desoxiribonucléico 

ADNc: ácido desoxiribonucléico complementar 

ARN : ácido ribonucléico 

ARNm: ácido ribonucléico mensageiro 

BET: brometo de etídio 

β-GAL μ β-galactosidase 

BSA: albumina sérica bovina 

CRA: conteúdo relativo em água 

DGDG: digalactosildiacilglicerol 

DGP: difosfatidilglicerol 

DH: déficit hídrico 

dNTP : desoxiribonucleotideo trifosfato 

DO: densidade ótica 

ERO: espécies reativas do oxigênio 

EPACE: estação agronômica do Ceará 

IPTG: isopropil b-D-tiogalactopiranosideo 

kb: kilo base 

LAH: acil hidrolase lipolítica 

LB: meio de cultura Luria Bertani 

LEA: late embryogenesis abundant 

LHC: complexo antena coletor de luz 

MGDG: monogalactosildiacilglicerol 

MPa: Mega Pascal 

pb: pares de base 

PC: fosfatidilcolina 

PCR: reação de polimerase em cadeia 

PE: fosfatidiletanolamina 

pfu: unidade formadora de colônia 

PG: fosfatidil glicerol 

PGP: fosfatidilglicerol fosfate 

PI: fosfatidilinositol 

PSI: fotossistema I 

PSII: fotossistema II 

RNP: partículas de proteína ribonucléica 

rpm: rotações por minuto 

RT-PCR: transcriptase reversa-PCR 

S1: Seca leve 

S2: Seca moderada 

S3: Seca severa 

SQDG : sulfoquinovosildiacilglicerol 

UV: ultravioleta 

Vu: Vigna unguiculata    

X-GAL : 5-Bromo-4-cloro-3-indolil-b-D-  

galactopiranoside 

α32P*: isótopo de fósforo radioativo 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 



 

18 
 

 
1.1. Efeitos do estresse hídrico nas plantas 

A maioria das plantas terrestres é, em algum momento do seu desenvolvimento, 

confrontada a períodos de restrição hídrica mais ou menos intensa. Esses períodos acarretam 

atraso no desenvolvimento e diminuição da produtividade das plantas. Sobretudo nos países 

do hemisfério sul, onde a densidade pluviométrica pode ser bastante restrita, o estresse hídrico 

decorrente de períodos de seca, é a uma das principais causas de perda do rendimento 

agrícola.  

A presença física da água não é por si uma garantia de condição favorável ao 

desenvolvimento, uma vez que ela pode estar indisponível ou pouco disponível para a planta. 

Este é o caso dos solos salinos que por possuírem um baixo potencial osmótico impedem o 

fluxo de água do solo para a planta. O congelamento também é causador de estresse hídrico, 

devido à cristalização das moléculas de água no solo que dificulta a absorção pelas raízes, 

além do que, o frio pode causar danos substanciais nas estruturas celulares.  

Para sobreviver a essas condições as plantas desenvolveram ao longo da evolução 

diferentes estratégias, no intuito de evitar (evitamento do estresse) ou de suportar (tolerância) 

a desidratação de seus tecidos (Levitt, 1980). 

 

1.2. Aspectos Gerais 

A distinção clássica de Levitt (1980) dos mecanismos de adaptação à seca em 

estratégias de evitamento e estratégias de tolerância é na realidade puramente artificial, por 

exemplo: uma planta pode evitar a desidratação através da perda parcial de suas folhas e ao 

mesmo tempo desenvolver mecanismos de tolerância como o acúmulo de moléculas 

protetoras nos brotos. Em nível celular, esses dois mecanismos são ainda mais indissociáveis, 

algumas moléculas que promovem a retenção de água evitando a desidratação da célula, 

possuem igualmente um papel protetor das membranas e de macromoléculas caso a célula 

venha a se desidratar. 

 

1.2.1. Mecanismos de evitamento 

Os mecanismos de evitamento permitem a minimização das perdas de água pelos 

tecidos das plantas. O evitamento da desidratação pode ocorrer principalmente por meio de: 
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- caracteres morfológicos como uma superfície de transpiração reduzida, a presença 

de uma cutícula espessa e depósitos de cera que minimizam as perdas hídricas por 

transpiração; 

- controle da abertura estomática, em resposta ao ácido abscíssico (ABA) produzido 

pela planta devido à diminuição do potencial hídrico;  

- ajustamento osmótico, através da absorção ou síntese de solutos compatíveis (que 

não interferem no metabolismo normal) que diminuem o potencial osmótico das 

células favorecendo a retenção e o fluxo de água para a célula; 

- encurtamento do ciclo reprodutivo (efemerofitas); 

- acúmulo de água nos órgãos de reserva; 

- metabolismo fotossintético particular, exemplo: plantas CAM (Crassulacean Acid 

Metabolism = Metabolismo Ácido das Crassuláceas). 

 
1.2.2. Mecanismos de tolerância:  

Tolerância a seca e a dessecação são freqüentemente confundidas. A tolerância à seca 

consiste na capacidade da plante a sobreviver quando o conteúdo de água em seus tecidos é 

sub-ótimal. A tolerância à dessecação, presente nas plantas ditas ressurectas e nas sementes, 

consiste na capacidade de sobrevivência a uma desidratação dos tecidos até o equilíbrio com a 

humidade do ar ambiente. Certas espécies tolerantes a dessecação podem suportar um grau de 

desidratação que vai a um ψh de -100 Mpa, e até menos, quando não há mais água em estado 

líquido dentro da célula e quando o metabolismo é interrompido.  

A tolerância a desidratação consiste na indução de processos que permitem a proteção 

de estruturas membranares, do material genético e das proteínas. O grau de tolerância da 

planta é dado pela quantidade de água que ela pode perder, pelo período de estresse suportado 

e pela capacidade e velocidade de retomada após a reidratação do substrato. 

 

1.3. Efeitos do déficit hídrico em nível celular e bioquímico 

O estresse hídrico aumenta a formação de espécies reativas do oxigênio (ERO) que 

danificam as plantas pela oxidação dos pigmentos fotossintéticos, dos lipídeos membranares, 

das proteínas e dos ácidos nucléicos (ALSCHER et al, 1997; YORDANOV et al, 2000). 

As plantas podem se proteger das EROs através da síntese de antioxidantes 

(carotenóides, ascorbato, α-tocoferol, glutationa, flavonoides) e pela estimulação da síntese de 

enzimas antioxidativas (peroxidases, superoxido dismutases, catalases) (ERGERT E TEVINI, 
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2002; SOFO et al., 2005; D’ARCY-LAMETA et al., 2006; CONTOUR-ANSEL et al., 2006; 

TORRES-FRANKLIN et al., 2008). Em condições normais de cultura, as EROs são 

eliminadas de forma eficaz por antioxidantes não enzimáticos e enzimáticos, no entanto em 

condições de estresse hídrico a produção de EROs excede a capacidade de proteção dos 

sistemas antioxidantes, provocando o estresse oxidativo (SMIRNOFF, 1993; NOCTOR E 

FOYER, 1998).  

Certas proteínas muito hidrofílicas do grupo das LEA (Late Embryogenesis 

Abundant) se acumulam durante o desenvolvimento das sementes (BRAY, 1993; BOHNERT 

et al., 1995; ZHU et al., 1997). Vários estudos mostraram que as LEA, também chamadas 

hidrinas, também são acumuladas nos órgãos vegetativos, em resposta a restrição hídrica, ao 

ácido abscissico (ABA), ao frio e ao estresse hiperosmótico (SHINOZAKI E YAMAGUISHI-

SHINOZAKI, 1996). Esse tipo de proteína protege as estruturas celulares do estresse hídrico 

(CLOSE E CHANDLER, 1990; DURE et al., 1989; ISMAIL, HALL E CLOSE, 1999; 

GODOY et al., 1994; BARTELS E SUNKAR, 2005). As hidrinas podem ser do tipo desidrina 

e reidrina, se sua expressão se der pela desidratação ou pela reidratação respectivamente. 

De acordo com Oliver, Velten et Mishler (2005) bem cedo na evolução da tolerância 

ao dessecamento,, as proteínas LEA eram expressas sobretudo durante a reidratação que 

segue o dessecamento, favorecendo uma recuperação mais rápida devido a proteção das 

membranas durante a dessecação e a reidratação. Koag et al. (2003) demonstraram que a 

DSN1 do milho, uma LEA do tipo desidrina, era capaz de se ligar à vesículas contendo uma 

grande proporção de fosfolipídios ácidos. Os autores sugeriram que as LEA exerciam um 

papel na modificação conformacional na interface água/membrana, que pode ajudar na 

estabilização de pequenas vesículas lipídicas e de estruturas endomembranares na célula.  

Experiências in vitro mostraram que certas proteínas LEA eram capazes de proteger as 

atividades enzimáticas da inativação pela desidratação (RINNE et al., 1999; REYES et al., 

2005; GOYAL et al., 2005). A expressão ectópica de proteínas LEA em algumas plantas ou 

leveduras transgênicas indicou uma correlação entre a expressão dessas proteínas e a proteção 

contra o estresse (XU et al., 1996; ZHANG et al., 2000; HARA et al., 2003). Fenótipos 

tolerantes ao estresse foram produzidos por super-expressão de proteínas LEA em plantas 

transgênicas (CUSHMAN E BOHNERT, 2000; XIAO et al., 2007; BRINI et al., 2007). Xu et 

al. (1996) e Sivamani et al. (2000) produziram arroz e trigo transgênico com o gene HVA1 da 

cevada que codifica para uma LEA. As plantas transgênicas acumularam a proteína HVA1 

tanto nas folhas quanto nas raízes e se mostraram mais tolerantes à seca e à salinidade.  

javascript:popRef('b89')
javascript:popRef('b89')
javascript:popRef('b90')


 

21 
 

 As aquaporinas são uma família complexa de canais protéicos que facilitam o 

transporte de água trans-membrana através de um gradiente de potencial hídrico. Elas 

possuem um papel importante nas relações hídricas das plantas, a regulação da expressão e da 

atividade sendo modulada pela desidratação (YAMAGUCHI-SHINOZAKI et al. 1992; 

FRAY et al. 1994; MARIAUX et al. 1998). As aquaporinas podem regular a condutividade 

das membranas, potencializando a permeabilidade à água de 10 a 20 vezes (MAUREL E 

CHRISPEELS, 2001). 

A acumulação de certos solutos compatíveis (que não interferem nas reações 

bioquímicas normais da celular) é igualmente associada com a aquisição de tolerância à 

desidratação nas plantas e em outros organismos (LEPRINCE et al., 1993; VERTUCCI E 

FARRANT, 1995). Entre os solutos compatíveis se incluem os açucares (principalmente a 

sacarose), poliois, prolina e poliaminas. As propriedades dos solutos compatíveis facilitam a 

manutenção de uma pressão de turgescência favorável durante o estresse hídrico, podendo 

também servir como agentes de proteção pela estabilização de proteínas (CARPENTER et al., 

1990). Os solutos compatíveis mostraram igualmente uma função de neutralização de radicais 

livres, possuindo um papel protetor do DNA, enzimas e membranas dos desgastes causados 

pelas espécies reativas do oxigênio (ERO’s) (AKASHI et al., 2001; HONG et al. 2000). A 

superprodução de prolina em plantas transgênicas de tabaco e arroz deu origem a plantas mais 

resistentes ao déficit hídrico (KISHOR et al. 1995; ZHU et al. 1998). 

 O trabalho de Alia; Saradhi; Mohanty (1991) mostrou que a adição de prolina em um 

meio de reação contendo tilacóides isolados de folhas de Brassica juncea, aumenta a 

atividade fotoquímica do fotossistema II. Os autores sugerem que a prolina protege o 

fotossistema pela neutralização dos radicais livres, e conseqüentemente pela redução da 

peroxidação dos lipídeos tilacoidais. Plantas de trigo mais resistentes à seca foram produzidas 

por transformação com o cDNA de Vigna acontifolia que codifica para a enzima chave de 

biossíntese da prolina [Δ1-pirrolina-5-carboxilato sintase (P5CS)] (VENDRUSCOLO et al., 

2007). O trabalho mostra que as plantas transformadas « P5CS » submetidas ao déficit 

hídrico, apresentaram uma queda significativa da peroxidação dos lipídeos, medida pelo teor 

de malondialdeido (MDA) e pelo alto índice de estabilidade das membranas. Os resultados 

com o trigo transgênico sugerem que a prolina exerce um papel importante na proteção das 

membranas através de sua ação como antioxidante, neutralizando radicais livres e evitando a 

peroxidação dos lipídeos membranares em condições de estresse (VENDRUSCOLO et al., 

2007). 
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 Estudos bioquímicos mostraram que as trealoses estabilizam as proteínas e os lipídeos 

membranares. Bakaltcheva et al. (1994) trabalharam com tilacóides isolados de espinafre, e 

constataram que o tratamento com trealoses e com sacarose provocava uma diminuição da 

permeabilidade membranar, sendo as trealoses mais eficazes em relação às sacaroses. Plantas 

de tabaco transformadas com o gene que codifica para uma subunidade da trealose sintetase 

(TPS1) da levedura acumularam mais trealose e apresentaram um fenótipo mais tolerante à 

seca (HOLMSTROM et al., 1996). Os grupamentos hidroxila dos açúcares podem se 

substituir à água para manter as interações hidrofóbicas no interior das membranas e com as 

proteínas durante a desidratação (CROWE et al., 1992; HOEKSTRA, GOLOVINA E 

BUINTINK, 2001). 

 Ao se observar os mecanismos empregados pelas plantas para sobreviver e se adaptar 

à condição adversa de déficit hídrico, fica ainda mais evidente a importância da manutenção 

de uma boa integridade dos sistemas de membranas das células. A integridade membranar é 

essencial para a manutenção das atividades metabólicas normais das células, assegurando a 

compartimentação celular e as trocas entre os compartimentos celulares e entre o meio 

externo e a célula. A capacidade de preservar, bem como a capacidade de reparar possíveis 

danos nas estruturas membranares é um dos fatores primordiais que caracteriza o grau de 

tolerância da planta ao estresse hídrico.  

Os lipídeos são os constituintes essenciais das membranas celulares e a problemática de 

seus papéis na tolerância ao déficit hídrico será objeto de um capítulo à parte desta revisão 

bibliográfica.  

 

1.3.1. Estudos sobre a tolerância em plantas ressurrectas  

As plantas resistentes à dessecação são modelos experimentais muito importantes para 

a compreensão dos mecanismos que levam à tolerância à desidratação. Estas plantas, também 

chamadas ressurrectas, podem perder quantidades drásticas de água (plantas poikilohídricas), 

podendo atingir 0,2% de Teor Relativo de Água (TRA) (SGHERRI et al., 1994a, 1994b; 

NAVARI-IZZO et al., 1995; OLIVER et al., 1998; PHILLIPS et al., 2002; ALPERT, 2006) 

permanecendo porém capazes de retomar seu metabolismo normal após reidratação do 

substrato.  

Para tamanha resistência estas plantas devem ser capazes de preservar suas estruturas 

vegetativas funcionais durante o período adverso e, sobretudo, elas devem ser capazes resistir 

aos danos causados pela entrada súbita de água, uma vez que o substrato é reidratado. Estas 
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qualidades são comuns nas algas, liquens e muitas briófitas. Com o aparecimento de espécies 

mais complexas no decorrer da evolução, a capacidade de resistência a dessecação 

desapareceu quase completamente, uma vez que estas espécies sendo dotadas de vasos 

especializados garantiam um transporte interno de água eficaz (com exceção de seus esporos, 

polens e sementes) possibilitando melhor desenvolvimento da planta. A tolerância à 

dessecação foi então perdida nas gimnospermas e em quase todas as espécies de 

angiospermas, como Craterostigma plantagineum (GAFF, 1971), Ramonda serbica et 

Ramonda nathaliaea (STEVANOVIC et al., 1992). Espécies ressurrectas foram 

documentadas em 9 famílias de pteridófitas e 10 famílias de angiospermas. A relação entre 

mecanismos de tolerância à dessecação e evolução das plantas terrestres é abordada por 

Oliver MJ et al, 2000 e por Oliver, Velten e Mishler 2005. 

Os mecanismos de resistência à dessecação foram em parte conservados nos vegetais 

superiores no programa de proteção das sementes em ocasião da maturação. Como já foi 

mencionado anteriormente as sementes possuem proteínas do tipo LEA, que são sintetizadas 

durante o processo de dessecação que acompanha a maturação (ROSENBERG E RINNE, 

1986). As sementes dos cereais são ricas em deshidrinas que desaparecem durante a 

germinação e no musgo poikilohídrico Tortula ruralis elas são presentes de modo 

constitutivo.  

A distribuição das plantas ressurrectas no reino vegetal sugere a aquisição 

independente da tolerância à dessecação em várias espécies de plantas. A tolerância à 

dessecação se tornou uma vantagem quando da transição da vida das plantas da água para a 

terra (BARTELS, 2005). Com exceção dos genes CDT-1 e CDT-2, isolados de Craterostigma 

plantagineum (FURINI et al., 1997 ; SMITH-ESPINOZA et al., 2005), a comparação das 

seqüências protéicas dos genes induzidos pela seca, sugere que muitos dos genes expressos 

abundantemente nos tecidos vegetativos das plantas ressurrectas fazem parte do programa de 

expressão gênica de plantas não tolerantes, no entanto a expressão abundante é limitada à fase 

de maturação de sementes (BARTELS, 2005). As briófitas são as plantas terrestres de 

descendência mais direta do ancestral aquático (algas verdes), que explica em parte sua 

grande resistência à desidratação é a presença de mecanismos primitivos de tolerância que as 

tornam constantemente preparadas às adversidades hídricas. A expressão de certas hidrinas 

nas briófitas é, portanto constitutiva, e mesmo se não conseguem proteger totalmente seus 

tecidos de danos causados pela desidratação, estes efeitos são atenuados pela reparação de 

suas estruturas celulares durante a reidatação.  



 

24 
 

As espécies poikilohídricas são assim chamadas por possuírem a capacidade de 

desfazer de modo reversível seu aparto fotossintético com a perda de clorofila e a degradação 

das membranas em pequenas vesículas. Desta forma estas plantas se protegem dos danos 

causados pelo estresse oxidativo luminoso (SHERWIN E FARRANT, 1998). 

As plantas ressurrectas além de sua adaptação estrutural que minimiza a formação de 

ERO’s estimulam a regulação de vários genes codificadores de antioxidantes protetores 

durante a desidratação e a reidratação (SHERWIN E FARRANT, 1998; FARRANT, 2000; 

KRANNER et al., 2002). Em X. viscosa, as atividades das ascorbato peroxidase, glutationa 

redutase e superoxido dismutase aumentam com a intensidade da desidratação (SHERWIN E 

FARRANT, 1998). A tolerância à dessecação é u fenômeno complexo que implica a 

expressão coordenada de um vasto número de genes (WALTERS et al., 2002). 

 

1.4. Mecanismos moleculares 

 
1.4.1. Expressão de genes  

A análise a nível de transcrito de inúmeros genes que respondem à seca, à salinidade e 

ao frio é muito utilizada no estudo dos mecanismos de respostas moleculares ao estresse 

hídrico nas plantas (INGRAM E BARTELS, 1996; BRAY, 1997; SHINOZAKI E 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 1997, 2000; THOMASHOW, 1999; HASEGAWA et al., 

2000; XIONG E ZHU, 2002; OONO et al., 2003). A tecnologia de microarranjos de DNA é 

empregada como ferramenta muito útil na análise da expressão em escala genômica 

(SCHENA et al., 1995; EISEN E BROWN, 1999; OONO et al., 2003; SHINOZAKI, 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI E SEKI, 2003). 

Cada vez mais evidencias indicam que os genes induzidos pela desidratação podem 

ser classificados em dois grupos. O primeiro grupo de genes codifica para proteínas com 

função mais provável na tolerância ao estresse abiótico (proteínas funcionais). Estas proteínas 

incluem moléculas como as chaperonas, as LEA, enzimas chave de biossíntese de solutos 

compatíveis, de aquaporinas, de enzimas antioxidantes e de proteases. O segundo grupo inclui 

as proteínas de regulação (regulatórias), fatores protéicos envolvidos na regulação da 

transdução de sinais e na expressão de genes induzidos pelo estresse. Este tipo de proteína 

compreende fatores de transcrição, proteínas kinases, proteínas fosfatases, enzimas envolvidas 

no metabolismo dos lipídeos e outras moléculas de sinalização (RABBANI et al., 2003; 

SHINOZAKI, YAMAGUCHI-SHINOZAKI E SEKI, 2003). 
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Alguns genes respondem imediatamente, em alguns segundos, enquanto que outros 

são mais tardios e respondem em horas, dias ou mesmo semanas. É provável que os genes 

estimulados precocemente sejam responsáveis pela proteção inicial e pela amplificação dos 

sinais de estresse, enquanto que os genes de resposta tardia sejam envolvidos na adaptação às 

condições de estresse (RAMANJULU E BARTELS, 2002). 

O aumento da síntese de solutos compatíveis (discutido na sessão 1.2) é possível pela 

modulação de genes para enzimas da via de biossíntese destes solutos. A estimulação 

simultânea da expressão do gene P-5-CS, que codifica para a enzima chave de biossíntese da 

prolina, e a inibição do catabolismo por inibição da expressão do gene ProDH (codificando a 

prolina desidrogenase), leva ao acumulo de prolina durante o estresse hídrico (YOSHIBA et 

al. 1997). Além do o estresse hídrico induz um transportador de prolina e de glicinabetaina 

(LeProT1) (SCHWACKE et al., 1999). 

Análises comparativas dos genes induzidos por estresse entre Arabidopsis e o arroz 

revelaram um grau considerável de similitude entre os dois genomas ao nível molecular. Entre 

os 73 genes identificados como induzíveis por estresse no arroz, 51 já haviam sido 

identificados em Arabidopsis executando uma função similar. Estes resultados confirmam que 

o arroz divide genes induzíveis pelo estresse em comum com Arabidopsis, mesmo estas duas 

plantas tendo evoluído separadamente a milhões de anos atrás (SHINOZAKI et al., 2007). 

Plantas transgênicas geradas por expressão antisenso, construção de iRNA 

(interferência por RNA de fita dupla), T-DNA (DNA de transferência) e por transposons, são 

bastante utilizadas nas análises das funções dos genes induzidos pelo estresse com base nos 

fenótipos resultantes das perdas das funções de interesse. Além disso, a superexpressão 

transgênica é de grande utilidade não somente para a análise funcional dos genes, mas 

também para obtenção de plantas tolerantes ao estresse pela introdução de genes 

(SHINOZAKI et al., 2007). 

Poucos estudos foram realizados sobre a expressão dos genes envolvidos na 

recuperação das plantas após o período de estresse hídrico. Kiyosue et al., 1996 mostraram 

que a expressão do gene ERD5, codificando para um precursor da ProDH (enzima do 

catabolismo da prolina) em Arabidopsis é inibido pela seca e induzido pela reidratação. 

As diferenças do perfil de expressão entre a reidratação e o estresse hídrico em 

Arabidopsis foram estudados por Oono et al., 2003. Neste estudo os autores identificaram, por 

micro arranjos de DNA, 152 genes induzíveis pela reidratação, entre os quais 22 são 

induzíveis pela prolina (Pro). A prolina é acumulada durante a desidratação e após a 
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reidratação ela deve funcionar na indução de inúmeros genes (OONO et al., 2003; KIYOSUE 

et al., 1996). 

A análise dos genes envolvidos na reidratação após a seca não é importante somente 

para a compreensão das respostas moleculares aos estresses abióticos, mas também com o 

objetivo de obter culturas mais tolerantes ao estresse por manipulação genética. 

 
1.4.2. Vias de sinalização 

O primeiro passo na origem das respostas moleculares é a percepção do estresse pelas 

membranas, que liga a informação sobre o tipo de estresse através de uma via de transdução 

de sinais. Estas vias levam a respostas fisiológicas, como o fechamento das células guarda ou 

a expressão de genes. Existem várias evidencias de que as vias de sinalização lineares 

conhecidas atualmente são somente em parte elucidadas, e que na realidade elas fazem parte 

de uma rede de sinalização mais complexa, onde diversos genes são induzidos por mais de um 

estímulo particular (KNIGHT E KNIGHT, 2001).  

A hidrólise dos fosfolipídios nas membranas celulares consiste em um evento chave 

da transdução dos sinais. Algumas fosfolipases (ex.: PLC, PLD e PLA) possuem um papel 

fundamental na formação de mensageiros secundários lipídicos (MEIJER E MUNNIK, 2003). 

Nas células das plantas e dos animais, os principais fosfolípides e compostos relacionados 

envolvidos nos processos de comunicação intracelular são o ácido fosfatídico (PA), o ácido 

lisofosfatídico (LPA), o diaciglicerol (DAG), e derivados do fosfatidilinositol (PI) como o 

inositol trifosfato (IP3) e o IP6 (ENGLISH, 1996; LEMTIRI-CHLIEH et al., 2000, 2003). A 

quantidade destas moléculas é regulada pela atividade de inúmeras enzimas, que foram 

estudadas nas células de animais e plantas. Por exemplo, a fosfatidil inositol difosfato 

fosfolipase C (PIP2-PLC) hidrolisa o PIP2 formando IP3 e DAG que por sua vez são 

fosforilados pela DAG kinase formando o PA. O papel da PLC nas respostas ao ABA foi 

demonstrada em células guarda (HUNT et al., 2003; STAXEN et al., 1999). A hidrólise de 

fosfolipídios pela fosfolipase D (PLD) também produz PA. O PA por sua vez é capaz de 

mimetizar a indução por ABA da abertura e fechamento dos estômatos (JACOB et al., 1999). 

Zalejski et al., (2005) demonstraram que o diaciglicerol pirofosfato (DGPP), um derivado do 

PA, é um mensageiro secundário nas vias de sinalização induzidas por ABA. O ácido 

fosfatídico (PA) pode ser desacilado pela fosfolipase A2 (PLA2) para produzir LPA e ácidos 

graxos livres, que são compostos de sinalização na resposta das plantas à auxina (PAUL et al., 

1998), à injúria (RYU E WANG, 1998) e ao estresse hiperosmótico (MEIJER et al., 2001). 

Cowan (2005) propôs o tratamento exógeno com fosfolipídios e lisofosfolipídios como novos 
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reguladores de crescimento para as plantas. A partir de suas observações Cowan (2006) 

sugeriu que os fosfolipídios possuem um impacto sobre as respostas hipersensitivas e sobre a 

resistência sistêmica adquirida nas plantas, aumentando assim o desempenho das culturas e a 

qualidade da produção. 

A maioria dos estresses abióticos estudados mostrou que eles provocam um aumento 

dos níveis de cálcio livre no citosol ([Ca2+] cyt), e envolvem proteínas fosfatases e kinases 

[incluindo as cascatas “mitogen-activated protein kinases” (MAPK)] (LIGTERINK E HIRT, 

2001). As cascatas MAPK são ativadas por inúmeros tipos de estresses abióticos e introduzem 

especificidade no sistema estresse-resposta (LIGTERINK E HIRT, 2001). 

Vários fatores de transcrição são induzíveis pelo estresse. Isso sugere que as vias de 

transdução de sinais de estresse (seca, frio ou salinidade) podem ser reguladas por vários 

mecanismos de regulação da transcrição (SHINOZAKI E YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 

2007). Estes fatores de transcrição podem controlar a expressão dos genes induzíveis pelo 

estresse tanto de modo cooperativo quanto de modo independente, podendo formar redes de 

genes em Arabidopsis, (SHINOZAKI E YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007). Liu et al., 1998 

demonstraram que super-expressão de dois fatores de transcrição (DREB1 e DREB2) conferia 

tolerância ao estresse hídrico em Arabidopsis. A super-expressão destes genes ativou a 

expressão de outros genes como LEA e P5CS. 

O hormônio vegetal ácido abscíssico (ABA) é uma molécula de sinalização 

primordial. Estudos com o ABA mostraram que esta molécula age na mediação de vários 

processos fisiológicos e de desenvolvimento, e que afetam as plantas cultivadas 

(RAMAGOPAL, 1987; ZEEVAART E CREELMAN, 1988). A concentração de ABA 

aumenta decorrente do estresse hídrico, e exerce um papel importante na tolerância das 

plantas a vários tipos de estresse.  

O perfil de expressão dos genes induzíveis pela seca é complexo, enquanto alguns 

genes respondem rapidamente outros são induzidos de forma muito lenta, somente após 

acúmulo de ABA endógeno. A maioria dos genes induzidos pelo estresse hídrico podem ser 

igualmente induzidos por aplicação de ABA exógeno (SHINOZAKI E YAMAGUCHI-

SHINOZAKI, 1997). No entanto alguns genes não respondem ao tratamento com ABA 

exógeno o que aponta para a existência de dois tipos de cascatas de transdução de sinais entre 

o sinal inicial de estresse e a expressão dos genes específicos, uma cascata ABA dependente e 

uma ABA independente (BRAY, 1997). A ocorrência de mutações específicas que afetam de 

modo diferente as respostas à seca, salinidade, frio e ABA revelam um complexo cross talk 

entre as vias de sinalização em resposta a estes estresses, e sugere que as vias que sinalizam 
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os estresses não são completamente independentes (XIONG; SCHUMAKER E ZHU, 2002; 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI E SHINOZAKI, 2006). O ABA é sintetizado de novo durante a 

seca, e durante a reidratação ele é degradado a uma forma inativa por oxidação ou conjugação 

(NAMBARA E MARION-POLL, 2005). 

 

1.5. Estudo da reidratação pós estresse hídrico 

 
1.5.1. Retomada das atividades metabólicas após a reidratação  

 Os fenômenos que seguem a desidratação foram vastamente estudados até então, tanto 

com ênfase nos danos ocasionados por este estresse quanto a respeito das respostas que levam 

à resistência, porém até o presente somente poucos estudos foram realizados sobre os 

processos que seguem a recuperação pós-estresse (reidratação), quando estruturas devem ser 

reparadas e funções celulares retomadas. Os estudos sobre a reidratação foram feitos 

essencialmente tomando plantas poikilohídricas ressurrectas como modelos de estudo, como 

por exemplo: musgos (NAVARI-IZZO et al., 2000; CHEN et al., 2002; SGHERRI et al., 

1994; OLIVER et al., 1998), certas pteridófitas (REYNOLDS, T. L. E BEWLEY, J. D., 1993) 

e algumas pequenas angiospermas (BERNACCHIA et al., 1996; KRANNER et al., 2002).  

Pesquisas realizadas com o musgo ressurrecto Tortula ruralis mostraram que a 

desidratação induz uma diminuição dos polissomos, porém alguns transcritos (mRNA) 

permaneciam constantemente ligados às frações polissomais dos gametófios dessecados, que 

são capazes de retomar a tradução assim que a planta é reidratada (DUFF, OLIVER E 

WOOD, 1999; ZENG E WOOD, 2000; WOOD et al 2000). Mostrou-se igualmente que 

durante a reidratação os mRNA’s são selecionados de modo diferencial a partir de um total 

(pool) de mRNA qualitativamente idêntico  (OLIVER, 1λλ1). Certos mRNA’s são portanto 

acumulados de modo preferencial na fração polissomal de RNA (SCOTT E OLIVER, 1994). 

Sugere-se que a seleção de transcritos específicos nas frações polissomais, sobre estresse 

hídrico, seja dirigida por mRNP’s (partículas de proteína ribonucleicas) e que a manutenção 

da estabilidade destas frações seja primordial para o sistema de proteção (WOOD E OLIVER, 

1999; OLIVER et al., 2000; XINBO et al., 2002). Em T. ruralis mesmo uma leve diminuição 

no seu estado hídrico causa um aumento da quantidade de transcritos de desidrinas e reidrinas 

estocadas nas RNPs, possibilitando a pronta mobilização e tradução dos transcritos quando a 

planta é reidratada. Em T. ruralis as proteínas LEA são sintetizadas preferencialmente em 
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resposta à reidratação e as evidencias apontam para um papel destas na recuperação celular 

em briófitas (OLIVER et al., 2004).  

Espécies menos complexas, como é o caso dos musgos, adotam principalmente a 

estratégia da reparação dos danos logo que a planta é reidratada como mecanismo de 

tolerância à desidratação. Deste modo, estas plantas podem tolerar o dessecamento brusco ao 

qual elas são mais expostas devido aos seus tamanhos reduzidos. A medida que a 

complexidade e o tamanho das plantas aumenta, a desidratação ocorre mais lentamente, com 

mais tempo para a ativação de mecanismos suplementares de proteção contra os efeitos da 

desidratação. Por outro lado, estas plantas perderam a tolerância à desidratação brusca, e a 

recuperação após serem reidratadas acontece mais lentamente.  

As plantas ressurrectas são adaptadas a solos com uma retenção de água mínima, 

ambiente inóspito para a vasta maioria dos vegetais. No entanto, como preço a pagar por 

tamanha proeza, estas plantas possuem uma atividade metabólica muito baixa, provavelmente 

devido à manutenção de um sistema de tolerância constitutivo muito dispendioso 

energeticamente, o que restringe o tamanho destas. Essas plantas podem ser do tipo 

“dessecação-tolerantes pöikiloclorofílicas” (DTP) se elas perdem suas clorofilas durante a 

dessecação ou do tipo “dessiccation-tolérante homöiclorofilicas” (DTH) se elas conservam 

suas clorofilas. A maioria das pteridófitas e dicotiledôneas ressurrectas são DTH e a maioria 

das monocotiledôneas conhecidas é do tipo DTP (GAFF E HALLAM, 1974). Nas plantas 

DTH estudadas até o momento, o completo restabelecimento da atividade fotossintética 

acontece em média 24h após a exposição à água, enquanto que nas DTP ele se faz entre 48 e 

72h (BERNACCHIA et al., 1996), o tempo necessário para a retomada completa do 

metabolismo sendo função do intensidade da degradação da maquinaria fotossintética. Em um 

estudo realizado por Cooper e Farrant (2002) constatou-se que a pteridófita Xerophyta 

humilis, uma espécie DTP, não era capaz de se recuperar de uma desidratação rapida, 

enquanto que a dicotiledônea Craterostigma wilmsii (uma DTH) sim. A partir deste resultado 

foi deduzido que a estratégia de proteção empregada por Xerophyta humilis é de evitar o dano 

oxidativo luminoso através da destruição reversível da maquinaria fotossintética, estratégia 

essa prejudicada pela imposição brusca da desidratação. Craterostigma wilmsii, ao contrário, 

desenvolveu uma estratégia de proteção contra os efeitos causados pelo estresse. 

Por intermédio de inibidores de transcrição e de tradução, demonstrou-se que C. 

wilmsii, quando desidratada lentamente (até a dessecação), não depende da síntese de novo 

para retomar seu metabolismo após a reidratação (COOPER E FARRANT, 2002). Isso indica 

a utilização durante o estresse, de um sistema bastante eficaz de proteção das estruturas 
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celulares. No entanto, a recuperação após uma dessecação rápida não acontece na presença 

dos inibidores, o que evidencia a presença nesta planta de um mecanismo de reparação 

durante a reidratação, que é essencial para a sobrevivência se suas estruturas são danificadas 

apesar do sistema de proteção. 

Jones e McQueen-Mason (2004) observaram por PCR em tempo real, que em 

Craterostigma plantagineum após três horas de reidratação o nível de transcritos de um gene 

para uma expansina aumentava 200 vezes (em relação ao controle sempre hidratado). O papel 

desta enzima no aumento da flexibilidade da parede durante a desidratação é bem conhecido, 

no entanto, os efeitos da plasticidade das expansinas parecem ser importantes principalmente 

na reidratação da parede celular (JONES E MCQUEEN-MASON, 2004). 

Uma série de transcritos de reidrinas (específicas da reidratação) foi identificada nas 

plantas poikilohídricas T. ruralis, C. plantagineum e S. stapfianus (INGRAM E BARTELS 

1996; OLIVER, WOOD E O’MAHONY, 1997). Foi observado um grau de similaridade 

bastante elevado entre poliubiquitinas com uma reidrina de T. ruralis (OLIVER, WOOD E 

O’MAHONY,., 1997). As ubiquitinas possuem por papel principal a eliminação de proteínas 

danificadas que devem ser recicladas, sua presença durante a reidratação indica a ativação de 

um sistema de reparação que envolve a supressão de proteínas degradadas durante a 

desidratação (JENTSCH E SCHLENKER, 1995). 

As aquaporinas também possuem um papel importante na recuperação após o estresse 

em Arabidopsis (MARTRE et al., 2002). O trabalho de Kiani et al (2007) mostrou que a 

expressão de genes codificadores de aquaporinas aumenta durante a reidratação no girassol, 

aumentando a permeabilidade à água das membranas e facilitando o transporte de água nas 

folhas como o descrito por Vander Willigen et al. (2004). 

Fica evidente que a recuperação completa do metabolismo implica diversos processos, 

contudo o primeiro dentre eles envolve o restabelecimento da perfeita integridade dos 

sistemas membranares. 

 

1.6. Reidratação versus sistemas de membranas 

 Como já mencionado anteriormente a integridade das membranas celulares, que seja 

pela proteção durante a seca ou pela reparação no momento da reidratação, é um fator 

determinante da tolerância ao estresse hídrico. Além da importância da integridade da 

membrana plasmática (através da qual ocorre o transporte de solutos e onde são traduzidos 

sinais hormonais e ambientais que controlam o crescimento e a diferenciação entre outras 
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funções), a integridade das membranas dos compartimentos intracelulares é igualmente 

importante. Além de a célula precisar manter esses compostos compartimentalizados para que 

cada organela exerça sua função metabólica, alguns metabólitos podem ser perigosos para a 

célula uma vez que são descompartimentalizados.  

As membranas tilacoidais das plantas, ricas em galactolipídeos (lipídeos muito 

sensíveis ao estresse hídrico) (MONTEIRO DE PAULA et al., 1990), devem ser protegidas e 

regeneradas para que a planta possa retomar sua atividade fotossintética e com isso seu 

metabolismo normal uma vez terminado o período de estresse. Os estudos a respeito dos 

processos que caracterizam a recuperação pós-estresse começaram a ser analisados com maior 

profundidade há pouco tempo e foram realizados sobretudo nas plantas tolerantes à 

dessecação. Pouquíssima informação é disponível até o presente sobre esses fenômenos nas 

plantas tolerantes a desidratação.  

Entre os 30 transcritos mais abundantes encontrados no transcriptoma da recuperação 

pós-estresse (ou reidratação), sete codificam aparentemente para proteínas do tipo LEA 

(OLIVER, VELTEN E MISHLER 2005; OLIVER et al., 2004). Em T. ruralis as proteínas 

LEA são sintetizadas preferencialmente em resposta à reidratação (OLIVER et al., 2004). 

Oliver, Velten e Milter (2005) sugerem que nos gametófitos de T. ruralis, em reidratação, as 

proteínas LEA possuem um papel na estabilização das membranas, ou no transprote de 

lipídeos para a reconstituição das membranas danificadas durante a seca e devido à entrada 

brusca de água na célula no primeiro momento da reidratação.  

A reidratação dos tecidos vegetais após um período de estresse hídrico é sempre 

acompanhada de um efluxo de eletrólitos. Este efluxo é observado mesmo nas espécies mais 

resistentes (CROWE et al., 1992). No entanto nas plantas tolerantes, ao contrário do que 

ocorre nas plantas sensíveis, este escape de eletrólitos é apenas transitório e a maior parte dos 

solutos perdidos é rapidamente reabsorvida. Muito pouco ou mesmo nenhuma perda de íons é 

observada após alguns minutos de reidratação em algumas espécies de briófitas tolerantes à 

dessecação (DELTORO et al., 1998), o que sugere a existência de um sistema de reparação de 

membranas bastante eficiente. A hipótese mais aceita para explicar este vazamento de 

eletrólitos é a transição de fase dos lipídeos membranares devido à desidratação e à 

reidratação (CROWE et al., 1992). Durante a desidratação, as membranas passam de uma fase 

líquida cristalina para uma fase em gel, voltando à fase líquida cristalina após a reidratação. 

Experiências in vitro realizadas com membranas artificiais (HAMMOUDAH et al., 1989) e 

com células tolerantes dessecação, mostraram que as transições de fases provocava efluxo 

transitório de eletrólitos (HOEKSTRA et al., 1992). 
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1.7. Estresse hídrico e lipídeos de membrana 

 
1.7.1. Aspectos gerais sobre os lipídeos 

Os lipídeos são definidos de maneira clássica como sendo substâncias em geral 

insolúveis em água, e em muitos casos, solúveis em solventes orgânicos (SMITH, 2000). 

Fahy et al., (2005) desenvolveram um sistema de classificação dos lipídeos com base em 

princípios científicos onde eles propõem uma definição mais precisa de lipídeo: Os lipídeos 

são definidos como pequenas moléculas hidrofóbicas ou anfipáticas que podem ser 

provenientes inteira ou parcialmente de condensações de tioésteres baseados em carbânions 

e/ou de condensações de unidades isoprenos baseadas em carbocátions (FAHY et al., 2005). 

As células das plantas contém entre 5 à 10% de lipídeo por peso seco, e a quase 

totalidade deste peso se encontra em suas membranas. Os lipídeos são também a principal 

fonte de carbono de reserva nas sementes de muitas espécies de plantas (OHLROGGE E 

BROWSE, 1995). Os lipídeos da cutícula, produzidos pelas células da epiderme, cobrem a 

superfície das plantas, formando uma barreira hidrofóbica que reduz as perdas de água. 

Pequenas quantias de ácidos graxos são importantes igualmente como precursores do 

hormônio ácido jasmônico (JA) e nas reações de acilação de certas proteínas membranares. 

Os ácidos graxos nas células são raramente encontrados na forma de ácidos graxos 

livres (Figura 1). Praticamente todos os ácidos graxos nas membranas encontram-se 

esterificados ao glicerol, são os glicerolipídeos. Os ácidos graxos dos glicerolipídeos 

membranares são ligados às posições sn-1 e sn-2 do esqueleto glicerol e o grupamento polar 

(cabeça polar) é ligado na posição sn-3 (Figura 1). A combinação das cadeias de ácidos 

graxos não polares com as cabeças polares resulta nas propriedades físicas anfipáticas dos 

glicerolipídeos, essenciais na formação das membranas em bicamada. Quando as três posições 

do glicerol estão esterificadas com ácidos graxos, forma o triacilglicerol que não faz parte das 

membranas, mas constitui a forma principal de lipídeos de reserva nas sementes. Os ácidos 

graxos das plantas (e da maioria dos outros organismos) possuem cadeias de 16 ou 18 

carbonos e contem entre uma e três duplas ligações (insaturações). Cinco ácidos graxos (18:1, 

18:2, 18:3, 16:0 e em algumas espécies também o 16:3) englobam 90% das cadeias aciladas 

dos glicerolipídeos de praticamente todas as membranas das plantas (Figure 1) (OHLROGGE 

E BROWSE, 1995). 

http://www.jlr.org/cgi/content/full/46/5/839#BIB1#BIB1
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Figura 1: Estrutura do diacilglicerol (DAG) e dos principais ácidos graxos dos lipídeos de 
membrana dos vegetais 

 

A vida em todos os organismos é ligada à presença de uma membrana plasmática que 

delimita espacialmente cada célula. As células eucariotas são caracterizadas por sua 

compartimentação, contendo diversas organelas. Nos animais e nas leveduras, os fosfolipídios 

[fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE) e fosfatidilglicerol (PG)] são os lipídeos 

mais abundantes. Nas plantas, no entanto, os galactolipideos monogalactosil-diacilglicerol 

(MGDG) e digalactosil-diacilglicérol (DGDG) são os mais abundantes, representando cerca 

de 75% dos lipídeos totais das folhas (SLABAS, 1997; JOYARD et al., 1998; DÖRMANN E 

BENNING, 2002). 

 
1.7.2. Lipídeos tilacoidais  

Cada tecido biológico possui uma composição em lipídeos e proteínas particular e que 

varia de acordo com sua função específica. Os tilacóides possuem, portanto uma composição 

lipídica diferente das outras membranas e que é muito conservada entre os vegetais e em 
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certas cianobactérias. As membranas dos plastídeos são caracterisadas por apresentarem baixo 

teor de fosfolipídeos (ao contrário das outras membranas) e por uma alta proporção em 

galactolipídeos (BLOCK et al., 1983; MURATA E NISHIDA, 1987; WADA E MURATA, 

1998). 

A membrana do envelope externo dos cloroplastos é rica em DGDG e PC, enquanto 

que o glicerolipídeos mais abundante no envelope interno e nos tilacóides é o MGDG 

(BLOCK et al., 2007). As membranas do envelope interno e dos tilacóides não diferem muito 

e compreendem os dois galactolipídeos (MGDG e DGDG), um sulfolipídeo (SQDG), e o 

fosfatidilglicerol (PG) como o único fosfolipídeos destas membranas (Figura 2). Dorne et al., 

(1985) demonstraram através do tratamento dos cloroplastos isolados com uma fosfolipase C, 

que o PC presente no envelope externo é concentrado na face externa da membrana e é 

ausente das outras membranas dos plastídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os glicerolipídeos MGDG, DGDG, PG e SQDG, sintetizados nas membranas do 

envelope (BLOCK, MARÉCHAL ET JOYARD, 2001; JOUHET, MARÉCHAL E BLOCK, 

2007) são transferidos seletivamente da membrana do envelope interno aos tilacóides através 

de um transporte vesicular que envolve uma proteína indutora de vesícula (VIPP1 - vesicle 

a

SQDG

a

SQDG

MGDG[ß]MGDG[ß] DGDG[ß,a]

ß

a

DGDG[ß,a]

ß

a

PGPG

Figura 2: Estrutura dos quatro principais glicerolipídeos das membranas dos cloroplastos, 
monogalactosildiacilglicerol (MGDG), digalactosildiacilglicerol (DGDG), 
sulfoquinovosildiacilglicerol (SQDG), fosfatidilglicerol (PG), (OHLROGGE E BROWSE EM 
PLANT CELL, 1995). 
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inducing protein) (RAWYLER, MEYLAN-BETTEX ET SIEGENTHALER, 1995; JOUHET, 

MARÉCHAL ET BLOCK, 2007). 

Os galactolipídeos (MGDG e DGDG) representam cerca de 80% dos lipídeos totais 

das membranas dos cloroplastosdes (Joyard et al., 1998), eles são seguidos em teor pelo 

sulfolipídeo SQDG (sulfoquinovosildiacilglicerol), e em seguida pelo PG. Os galactolipídeos 

e o glicolipídeo SQDG são restritos das membranas dos cloroplastos em condições ótimas de 

cultivo. 

Os lipídeos plastidiais são particularmente ricos em ácidos graxos poliinsaturados, α-

linoléico (C18:3), linolênico (18:2) e de hexadecatrienoico (C16:3), este último sendo 

presente somente nas plantas chamadas de 16:3. O alto grau de insaturação destes ácidos 

graxos é responsável pela grande fluidez destas membranas (BISHOP et al., 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MGDG constitui mais de 50% dos lipídeos totais do cloroplasto (DÖRMANN ET 

BENNING, 2002) e contém um resíduo de galactose ligado ao diacilglicerol (DAG) (Figura 

2). 

O DGDG representa cerca de 20% dos lipídeos cloroplastidiais e contém uma segunda 

molécula de galactose ligada à primeira por uma ligação (1→ 6) α-glicosídica (Figura 2).  

O SQDG possui um grupo −SO3H ligado ao carbono 6 do glucose, sua proporção nos 

cloroplastos varia de 4% (nas plantas superiores) à 40% (em algumas algas marinhas) e 

dependendo das condições de cultivo ele pode estar presente em teor bem mais elevado em 

                             16:0    16:1    16:2     16:3    18:0    18:1    18:2    18:3       Références 
                                                                                                                           
V.  unguiculata     
MGDG                1,7                                           0,6      0,9      2,6      94,3 
DGDG                12,8                                          1,0      1,3      1,9      82,9 
PG                       38,6     31,8      4,4                   4,4      4,0      3,4      17,6               
PC                       25,1                                          3,3      6,9     33,1     30,9 
 
A.  thaliana 
MGDG                  2,4      1,6      2,7    27,2                   1,6     5,8     58,6             
DGDG                  17,5                          3,5        2,2       1,2     8,4     67,2 
PG                         26,1    17,7                            0,9       5,1    20,3    29,9   
PC                         23,4     0,4                             2,4       6,3    31,3    36,2 
 
 
 
Tabela 1. Composição em ácidos graxos dos principais glicerolipídeos de folhas de Vigna 
unguiculata (planta 18:3) e Arapidopsis thaliana (planta 16:3) (mol%). 
  
 

Monteiro  
de Paula 
et al., 1990 
 
 
 
Gigon  
et at., 2004 
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algumas espécies (HEINZ, 1993b; BENNING, 1998) (Figura 2). O SQDG é o único 

sulfolipídeo presente nos vegetais.  

O PG é como já mencionado o único fosfolipídio presente nas membranas tilacoidais 

(WADA E MURATA; 1998) (Figura 2). Ao contrário dos galactolipídeos, neutros no pH 

fisiológico, o PG e o SQDG são lipídeos aniônicos, possuem uma carga negativa cada um. O 

teor de PG nas membranas tilacoidais varia de acordo com a disponibilidade de fosfato para a 

planta. Quando o fosfato é limitado, o teor de PG diminui, enquanto que o teor de SQDG 

aumenta (YU et al., 2002) ao que tudo indica com o objetivo de manter o caráter negativo na 

interface lipídeo/água (YU et al., 2002; WADA E MURATA, 2007). 

 
1.7.2.1. Biosíntese – vias eucarióticas e procarióticas 

 
 Os vegetais superiores possuem duas vias de biossíntese dos glicerolipídeos, a via 

procariótica, localizada na membrana interna do envelope dos cloroplastos, e a via eucariótica 

iniciada com a síntese do ácido fosfatídico (PA) no retículo endoplasmático (Figura 3) 

(BROWSE E SOMERVILLE, 1991; OHLROGGE E BROWSE, 1995). A biossíntese dos 

ácidos graxos nos vegetais ocorre dentro dos cloroplastos. Uma vez sintetizados, essas 

moléculas são, a grande maioria, exportada para o retículo endoplasmático (RE), onde podem 

ser utilizados na síntese lipídica sofrendo eventuais dessaturações. Uma grande porção dos 

lipídeos sintetizados no RE retorna em seguida para os cloroplastos onde eles são utilizados 

como precursores da síntese dos lipídeos cloroplastidiais (Figura 3). Esta via de síntese dos 

lipídeos plastidiais (fosfatidilcolina (PC) e galactolipídeos) é denominada via eucariótica. A 

via procariótica consiste na síntese dos glicerolipídeos plastidias a partir de precursores 

sintetizados diretamente na membrana interna do envelope dos cloroplastos (Figura 3) 

(BROWSE E SOMERVILLE, 1991; OHLROGGE E BROWSE, 1995). 

 O PA sintetizado pela via eucariótica (por aciltransferases diferentes das isoenzimas 

dos plastídios) tem por característica o alto teor de ácidos graxos de 18 carbonos na sn-2; o de  

16 carbonos, quando presente, esta sempre na posição sn-1 (Figura 3). No reticulo 

endoplasmático o PA eucariótico é utilizado na síntese de fosfolipídios tais como o PC, o PE 

e o PI, característicos de várias membranas extra-cloroplastidiais (Figura 3). Grande parte do 

PC é transportada ao cloroplasto onde participa na síntese de lipídeos próprios dos 

cloroplastos. A via procariótica envolve, portanto, uma cooperação entre o compartimento 

cloroplastidial e o citoplasma. 

http://www.springerlink.com.w10016.dotlib.com.br/content/e747l7h12r013424/fulltext.html#CR85
http://www.springerlink.com.w10016.dotlib.com.br/content/e747l7h12r013424/fulltext.html#CR89
http://www.springerlink.com.w10016.dotlib.com.br/content/e747l7h12r013424/fulltext.html#CR89
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 Devido à especificidade de certas aciltransferases dos plastídeos por substratos acil-

ACP (grupamento acil ligado à proteína transportadora de acila – acyl carrier-protein) 

(FRENTZEN, 1983) o PA produzido pela via procariótica é esterificado pel ácido graxo 16:0 

em sn-2 e normalmente por 18:1 em posição sn1 (Figura 3). O PA sintetisado pela via 

procariótica é utilisado ou na síntese de PG ou é convertido em DAG (diacilglicerol) por PA-

fosfatases (JOYARD E DOUCE, 1977). Este pool de DAG procariótico é utilisado como 

precursor para a síntese de MGDG, DGDG e SQDG nas plantas denominadas de 16:3 

(JOYARD et al., 1993) (discutido com maiores detalhes posteriormente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vias de biossíntes dos lipídeos nas folhas de Arabidopsis (planta 16:3). Glicerol-
3-fosfato (G3P), ácido lisofosfatídico (LPA), ácido fosfatídico (PA), diaciglicerol (DAG), 
fosfatidilinositol (PI), fosfatidilglicerol (PG), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilcolina 
(PC), monogalactosildiacilglicerol (MGDG), digalactosildiacilglicerol (DGDG), 
sulfoquinovosildiacilglicerol (SQDG), as fad (em vermelho) são as diferentes dessaturases 
de ácidos graxos, os ácidos graxos são descritos na Figura 1 (DE ACORDO COM 
BROWSE E SOMERVILLE EM ANNUAL REWIES, 1991). 
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 Na maioria das plantas superiores, o PG é o único produto da via procariótica, e os 

outros lipídeos dos cloroplastos são sintetizados inteiramente pela via eucariótica (com o 

precursor indireto PA sintetizado no reticulo endoplasmático) (BROWSE et al., 1986). No 

entanto, em algumas espécies, como em Arabidopsis, as duas contribuem de forma 

aproximada para a síntese do MGDG, DGDG e SQDG (BROWSE E SOMERVILLE, 1991), 

e os lipídeos foliares são caracterizados por possuírem uma forte proporção em 16:3. O 16:3 

nestas plantas se encontra na posição sn-2 das moléculas de galactolipídeos (MGDG e 

DGDG) produzidos pela via procariótica. Estas plantas são chamadas 16:3, por lhes distinguir 

das plantas 18:3 que possuem galactolipideos contendo 18:3 como ácido graxo principal 

(JAMIESON E REED, 1971; SOMERVILLE E BROWSE, 1991). Uma vez que os lipídeos 

contendo 16:3 são produzidos apenas pela via procariótica, o teor de lipídeos com ácidos 

graxos 16:3 reflete o fluxo relativo através das duas vias de biossíntese (SOMERVILLE E 

BROWSE, 1991). 

 

1.7.2.2. Biossíntese – Monogalactosdiacilglicerol (MGDG) 

 

O lipídeo mais abundante nos vegetais, MGDG, é sintetizado por uma 

galactosiltransferases (MGDG sintase, EC 2.4.1.46), que catalisa a transferência de um 

resíduo galactosil do UDP-galactose (UDP-Gal) para o diacylglycérol (DAG) (MIÈGE et al., 

1999). 

 

 

 

 Em Arabidopsis existem três genes que codificam para três isoformas de MGDG 

sintase (MGD1, MGD2, MGD3) (MIÈGE et al., 1999; JORASCH et al., 2000; AWAI et al., 

2001). Estas três isoformas podem ser agrupadas filogeneticamente em tipo A (MGD1) e tipo 

B (MDG2 e MGD3). As seqüência em aminoácidos deduzidas das MDG sintases, MGD2 e 

MGD3, de Arabidopsis, são muito semelhantes e apresentam bem menos semelhança com a 

MGD1 (AWAI et al, 2001). As isoformas são diferentes também no que diz respeito à 

especificidade de substrato (precursor DAG). Enquanto que MGD1 possui uma especificidade 

de substrato mais ampla (para várias espécies moleculares de DAG), as isoformas MGD2 e 

MGD3 são mais afins do DAG proveniente da via eucariótica (AWAI et al, 2001). Análises 

de mutagênese por transposons em Arabidopsis (mutantes mgd1) demonstraram que a 

 
UDP-Gal + DAG                                 MGDG + UDP MGD 1,2,3 
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isoforma MGD1 é responsável pela síntese da maior parte do MGDG (JARVIS et al., 2000). 

A atividade da MGD2 e da MGD3 parece ser particularmente importante em condições de 

crescimento limitantes em fosfato (KOBAYASHI et al., 2004; GAUDE et al., 2004). A 

MGD1 foi encontrada em associação com a face externa da membrana interna do envelope, 

enquanto as MGD2 e MGD3 estão supostamente localizadas no envelope externo (AWAI E 

al, 2001) (Fig. 4B).  

 

1.7.2.3. Biossíntese – Digalactosildiacilglicerol (DGDG)  

 

 O DGDG é sintetizado por adição de uma segunda molécula de galactose a partir do 

UDP-Gal a uma molécula de MGDG em reação catalisada pela DGDG sintase (Fig. 4A e B) 

(DORNE et al., 1982; CLINE E KEEGSTRA, 1983; KELLY, FROEHLICH, E DÖRMANN, 

2003). 

 

 

 

 

 O gene DGD1 foi isolado em Arabidopsis e clones deficientes neste gene (mutantes 

dgd1) apresentaram uma queda de 90% nos seus teores em DGDG, o que mostra que a 

enzima DGD1 é a principal responsável pela síntese de DGDG nesta planta (DÖRMANN E 

al., 1995). Kelly e Dörmann (2002) detectaram uma segunda DGDG sintase em Arabidopsis 

(DGD2). A expressão da DGD2 é muito baixa em condições ótimas de cultivo, porém 

fortemente induzida em condições limitantes em fosfato (KELLY E DÖRMANN, 2002). 

Sobre estas condições o DGDG substitui os fosfolipídios nas membranas plastidiais e 

extraplastidiais (HÄRTEL, DÖRMANN E BENNING, 2000; ANDERSSON et al., 2003; 

JOUHET et al., 2004). A atividade das duas DGDG sintases foi detectada na face externa do 

envelope externo do cloroplasto (KELLY, FROEHLICH, E DÖRMANN, 2003) (Figuras 4A 

e 4B). As duas enzimas são provavelmente localizadas em domínios diferentes do envelope, 

onde elas têm acesso a pools de MGDG precursor diferentes (KELLY, FROEHLICH, E 

DÖRMANN, 2003). A DGD2 utiliza o MGDG sintetizado pelas enzimas MGD2 e MGD3, 

como precursor para a síntese do DGDG (KELLY E DÖRMANN, 2002) (Figura 4B). 

 

 
UDP-Gal + MGDG                         DGDG + UDP 
 
 

DGDG 1, 2 
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1.7.2.4. Biossíntese – Sulfoquinovosildiacilglicerol (SQDG) 

 
 Os genes de síntese do sulfolipídeo SQDG isolado em Arabidospsis (ESSIGMANN et 

al., 1998; YU et al., 2002). O SQDG é um lipídeo carregado negativamente devido ao 

grupamento sulfo- na cabeça polar. Em contraste com os galactolipídeos, que possuem uma 

quantidade substancial em ácidos graxos poliinsaturados (18:3 e/ou 16:3), o SQDG assim 

como o PG apresentam um teor mais baixo de inssaturação, com abundancia em 16:0 (A 

TÍTULO DE REVISÃO VER SATO, 2004). O SQDG é sintetizado no envelope interno do 

Figura 4: Proposta de organização das enzimas de biossíntese dos galactolipídeos no 
interior dos envelopes do cloroplasto. A- Síntese pelas enzimas MGD1 e DGD1 da maior 
parte dos galactolipídeos a partir de precursores lipídicos do retículo endoplasmático (RE) e 
do cloroplasto; B- Síntese dos galactolipídeos a partir de precursores do RE pelas MGD2/3 e 
pela DGD2 para os tecidos não fotossintéticos em condições limitantes em fosfato. AGS, 
ácido graxo sintase; E int, envelope interno; E ext, envelope externo; Thy, tilacóides 
(membranas fotossintéticas) (SEGUNDO BENNING E OHTA EM J. BIOL. CHEM., 
2005). 
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cloroplasto (onde se encontra a enzima SQD2) e em seguida transportado em grande parte 

para as membranas dos tilacóides onde eles são muito mais abundantes (KROLL et al., 2001). 

 A síntese acontece em duas etapas (PUGH et al., 1995; BENNING, 1998). A primeira 

etapa é catalisada pela enzima SQD1 (UDP-sulfoquinovose sintase) e consiste na síntese do 

UDP-sulfoquinovose (UDP-SQ) por ligação de um grupo sulfito ao carbono seis do UDP-

glucose (SANDA et al., 2001). A segunda reação é a transferência da sulfoquinovose do 

UDP-sulfoquinovose ao diacilglicerol (DAG), catalisado pela enzima SQD2 (SQDG sintase) 

(YU et al., 2002). A inserção de um T-DNA no gene SQD2 de Arabidopsis deu origem a 

mutantes completamente desprovidos SQDG (YU et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 O UDP-SQ é o intermediário chave da biossíntese do SQDG, e a SQD2 catalisa a 

etapa final da síntese consistindo na enzima chave da síntese (BENNING, 1998). 

 

1.7.2.5. Biossíntese – Fosfatidil-glicerol (PG) 

 

 O fosfatidilglicerol (PG) é o quarto lipídeo em abundância das membranas tilacoidais 

e assim como o SQDG ele é carregado negativamente, ao contrário dos galactolipídeos que 

são neutros. O PG é sintetizado por uma via semelhante nos procariotas e nos eucariotas. 

Primeiramente o PA é convertido em CDP-diacilglicerol (CDP-DAG) pela CDP-DAG 

sintase. Em uma reação catalisada pela PGP sintase o CDP-DAG e o glicerol-3-P (G3P) 

reagem formando o PG fosfato (PGP) (Etapa 1). O PGP é por fim desfosforilado pela PGP 

fosfatase para formar PG (Etapa 2) (JOYARD et al., 1998). A PGP sintase é uma enzima 

chave na síntese do PG (HAGIO et al., 2002). 
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Etapa 2:     UDP-SQ + DAG                              SQDG + UDP 
 
 

SQD2 
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 A presença de PG nas membranas mitocondriais, nas do retículo endoplasmático e 

nas do cloroplasto sugere a existência de três isoformas de PGP sintase (MOORE 1974; 

OHLROGGE E BROWSE, 1995). O PG dos cloroplastos tem como particularidade a 

presença de uma espécie molecular única de ácido graxo monoinsaturado, o ácido ∆3-trans-

hexadecenoico [16:1(3t)] (SATO, 2004). 

 

1.7.2.6. Fotossíntese 

 

 As membranas dos tilacóides das plantas e das cianobactérias são os sítios primários 

da fotossíntese. Estas membranas são compostas de glicerolipídeos que formam uma 

bicamada lipídica onde estão inseridos os complexos protéicos responsáveis pelo transporte 

de elétrons e pela conversão de energia na fotossíntese (SIEGENTHALER, 1998). Entre os 

quatro principais lipídeos das membranas dos cloroplastos, o MGDG é o único lipídeo que 

não se apresenta em bicamada, análogo aos lipídeos extraplastidiais PE e DGP (A TÍTULO 

DE REVISÃO VER HÖLZL E DÖRMANN, 2007). 

 A abundância em galactolipídeos destas membranas sugere que estes exerçam um 

importante papel na fotossíntese. No entanto até recentemente não se sabia se estes lipídeos 

eram somente localizados na periferia dos complexos da maquinaria fotossintética ou se eles 

eram de fato componentes integrais destes complexos (pigmento-protéina). 

 Recentemente a cristalização do complexo PSI de uma cianobactéria revelou que 

cada um dos monômeros de PSI continha quatro moléculas de lipídeos, três de PG e uma de 

MGDG (JORDAN et al., 2001) (Figura 5). A estrutura cristalina do complexo PSII revelou a 

presença de 14 moléculas de lipídeos em cada monômero de PSII, quatro moléculas de 

DGDG, seis de MGDG, três de SQDG uma molécula de PG, (LOLL et al., 2005).  

 Análises realizadas em mutantes de Arabidopsis afetatas na expressão de MGD1 

(JARVIS et al., 2000) ou de DGD1 (DÖRMANN et al., 1995), evidenciaram o papel dos 

galactolipídeos na fotossíntese. Estes mutantes mostraram uma redução no teor de clorofila e 

mudanças na ultra-estrutura dos cloroplastos (JARVIS et al., 2000). 

 Além do envolvimento na atividade fotossintética, as moléculas de MGDG formam 

estruturas hexoméricas invertidas (HII) essenciais para a atividade da violaxantina de-

epoxidase (VDE), componente essencial da maquinaria de combate ao estresse oxidativo 

(LATOWSKI et al., 2004). 
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 Dois lipídeos, PG e DGDG, foram isolados em preparados de LHCII (light-

harvesting complex) de cloroplastos de ervilha (NUSSBERGER et al., 1993). Estes dois 

lipídeos são essenciais para a cristalização e para a estabilidade do complexo LHCII in vitro 

(REISNBER et al., 2000). Liu et al. (2004) constataram que o PG pode ser encontrado no 

complexo LHC ligado ao centro do complexo PSII.  

 Mutantes desprovidos de SQDG e de DGDG foram isolados e caracterizados em 

alguns organismos fotossintéticos. Um mutante desprovido de SQDG na alga verde 

Chlamydomonas reinhardtii, revelou uma diminuição de aproximadamente 40% de atividade 

do fotossistema II (PSII) e uma pequena diminuição da atividade do fotossistema I (PSI), 

contudo apenas um pequeno efeito sobre a quantidade de complexo PSII e sobre a 

composição de suas subunidades foi observado (SATO et al., 1995; DÖRMANN et al., 1995, 

MINODA et al., 2002). Uma interação específica entre o SQDG e o PSII foi observada em C. 

reinhardtii e nenhuma interação foi mostrada com o complexo PSI. Todos os resultados 

realizados indicam que o SQDG contribui à completa expressão da atividade do PSII, através 

da estabilização conformacional do complexo PSII por meio de ligações específicas (SATO et 

al., 1995). 

 O papel do PG para os organismos fotossintéticos foi estudado recentemente com 

abordagens bioquímicas e moleculares (A TÍTULO DE REVISÃO, VER FRENTZEN 2004; 

SATO 2004, WADA E MURATA, 2007). Estudos dos complexos protéicos envolvidos na 

Figura 5: Localização dos glicerolipídeos nas membranas tilacoidais, MGDG (em 
vermelho), DGDG (em violeta), SQDG (em verde) e PG (em azul) (DÖRMANN E 
BENNING, 2002). 
 

http://www.springerlink.com.w10016.dotlib.com.br/content/e747l7h12r013424/fulltext.html#CR35
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=219059#ref18
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fotossíntese revelaram por cristalografia de raios-X revelou que o PG esta presente tanto no 

fotossistema I (JORDAN e tal. 2001) quanto no fotossistema II (LOLL et al. 2005). 

 Hagio et al. (2000) através de pesquisas realizadas com mutantes do gene pgsA, que 

codifica para uma enzima relacionada com a síntese do PG, constataram que os mutantes só 

sobreviviam em meio de cultura adicionado de PG. Foi observado ainda, que a taxa 

fotossintética nestes mutantes foi drasticamente diminuída, com uma diminuição 

concomitante de PG nas membranas tilacoidais.  

 Sakurai et al. (2006) com o objetivo de estudar o papel do PG para o complexo PSII, 

trataram complexos de fotossistemas II de uma cianobactéria pela fosfolipase A2 (PLA2), que 

ataca somente o PG entre os lipídeos do complexo PSII. O tratamento com PLA2 diminuiu em 

metade o teor de PG ao mesmo tempo em que se observou uma grande diminuição do 

transporte de elétrons através da plastoquinona QB do complexo PSII, sem afetar o transporte 

para a plastoquinona QA. O trabalho de Sakurai et al. (2006) sugere, portanto, que o PG 

possui um papel importante na fotossíntese a nível da QB do complexo PSII.  

 

1.7.3. Efeito do déficit hídrico sobre os lipídeos 

Foi demonstrado em alguns vegetais que o estresse hídrico ocasiona mudanças 

qualitativa e quantitativamente significativas em seus conteúdos lipídicos (PHAM THI et al., 

1985; EL-HAFID et al., 1989; MONTEIRO DE PAULA et al., 1990; SAHSAH et al., 1998). 

O estresse hídrico induz uma perda da integridade das membranas (VIEIRA DA SILVA, 

NAYLOR E KRAMER, 1974; DUNGEY E DAVIES, 1982; PHAM THI et al., 1982; PHAM 

THI, VIEIRA DA SILVA E MAZLIAK, 1990), causadas, em parte pelo aumento na atividade 

de lipases, proteases e pelo aumento de ERO’s, e de outra parte pela diminuição de processos 

biossintéticos (ROY-MACAULEY et al., 1992; ZUILY-FODIL et al., 1990; YORDANOV et 

al., 2000; MATOS et al., 2001). Foi demonstrado, em uma cultivar de trigo resistente à seca, 

que em resposta ao estresse hídrico, a bicamada lipídica é mais fluida e não ocorre 

acumulação de ácidos graxos livres (resultados da degradação lipídica) ao contrário do que foi 

observado na cultivar sensível (QUARTACCI et al., 1995). Resultado semelhante foi obtido 

por Monteiro de Paula et al. (1993) em um estudo sobre dois cultivares de Vigna unguiculata 

de diferentes graus de tolerância à seca. 

A degradação dos lipídeos polares que compõem as membranas leva à desorganização 

da ultra-estrutura celular (PHAM-THI E VIEIRA DA SILVA, 1λ75; O’SULLIVAN E 

DALLING, 1989). Os galactolipídeos, principais componentes das membranas dos 
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cloroplastos, são os lipídeos mais afetados pelo estresse hídrico (MONTEIRO DE PAULA et 

al., 1990; SAHSAH et al., 1998; MATOS et al., 2001; GIGON et al., 2004). Análises de 

atividade lipolítica e de fosfolipases mostraram que as galactolipases são ativadas pela 

desidratação em folhas de algodoeiro (EL-HAFID et al., 1989) e de V. unguiculata (SAHSAH 

et al., 1998, MATOS et al., 2001). As mudanças na ultra-estrutura da membrana podem 

perturbar o transporte de elétrons nos fotossistemas (GENTY, BRIANTAIS E VIERA DA 

SILVA,1987), diminuindo conseqüentemente as taxas fotossintéticas das plantas e assim seu 

desenvolvimento. As lesões membranares induzidas pelo estresse hídrico resultam na 

solubilização de enzimas hidrolíticas normalmente confinadas nos compartimentos celulares 

(VIEIRA DA SILVA, 1976). Essas enzimas, quando livres no citoplasma, podem degradar 

estruturas essenciais para o metabolismo e a sobrevivência da célula. 

Várias pesquisas mostraram que o estresse hídrico provoca uma diminuição das 

espécies lipídicas poliinsaturadas, o que afeta a fluidez das membranas. Esses fenômenos 

foram observados no algodoeiro (PHAM THI et al., 1987), em V. unguiculata (MONTEIRO 

DE PAULA et al., 1993), na soja (MARTIN et al., 1986), no lupos (HUBAC et al., 1989) e no 

nabo (BENHASSAINE-KESRI et al., 2002), e são conseqüência da diminuição da atividade 

das oleato e linolenato dessaturases (PHAM THI et al., 1987; MONTEIRO DE PAULA et al., 

1993) e da degradação preferencial das espécies poliinsaturadas pelas LAH (SASTRY E 

KATES, 1964; BROWN et al., EL-HAFID et al., 1989; SAHSAH et al., 1994).  

Os ácidos graxos poliinsaturados são também alvos dos ataques de espécies reativas 

do oxigênio, geradas pelo estresse hídrico. Numerosos estudos mostraram que o estresse 

oxidativo provoca grandes danos às membranas e que as plantas tolerantes são capazes de 

implementar mecanismos de defesa, ao contrário das plantas sensíveis. Estas defesas 

compreendem moléculas antioxidantes, tais como o ascorbato, a glutationa, e os carotenóides 

e das enzimas antioxidantes como a ascorbato peroxidase, a superoxido dismutase e a 

glutationa redutase (para uma revisão, ver FOYER et al.1994). Em Vigna unguiculata, em 

particular, as diferenças nas atividades das ascorbato peroxidases, das glutationas redutases e 

da expressão dos genes correspondentes foram evidenciadas (D’ARCY-LAMETA et al, 2006, 

CONTOUR-ANSEL et al. 2006, TORRES-FRANKLIN et al. 2008). 

 

1.8. Reidratação pós estresse hídrico e lipídeos 

 Taranto et al. (1993) em um estudo sobre a tolerância à desidratação da cianobactéria 

Nostoc commune analisaram a biossíntese dos lipídeos após a reidratação das células 

desidratadas. Em reidratando as cianobactérias com água contendo os precursores radioativos, 
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eles observaram que o pool marcado radiativamente de PG e SQDG foi restaurado ao nível 

das células controle em somente alguns minutos. O nível de base dos principais glicolipídeos 

das membranas tilacoidais, MGDG e DGDG, foi restaurado em cerca de 2h. Durante as duas 

primeiras horas de reidratação houve um «turn over» completo do 3H-marcado nos «pools» 

dos principais precursores lipídicos, 1,2-sn-diacilglicerol et 1,3- sn-diacilglicerol. 

 Análises de ultra-estrutura mostraram que a reparação dos sistemas membranares é um 

evento chave na retomada das atividades metabólicas (SCOTT E OLIVER, 1994, PARA 

REVISÃO VER OLIVER, VELTEN E MISHLER, 2005). Os lipídeos de membranas dos 

cloroplastos são mais susceptíveis aos danos causados pelo estresse hídrico e como já foi 

mencionado estão intrinsecamente envolvidos com as atividades metabólicas primordiais dos 

cloroplastos. A síntese de novo dos lipídeos de membranas dos cloroplastos, uma vez as 

condições hídricas novamente favoráveis, certamente contribuem à reparação destas 

membranas. O estudo da síntese de novo dos lipídeos dos cloroplastos pode prover 

informações importantes sobre a contribuição deste processo para a resistência à seca. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivos Gerais 

1) Verificar a importância da biossíntese dos principais lipídeos que compõem o 

envelope dos cloroplastos e as membranas tilacoidais, na tolerância à seca e na 

subseqüente recuperação após reidratação em Vigna unguiculata; 

2) Isolar e caracterizar clones de cDNA das enzimas chaves de biossíntese dos principais 

lipídeos de membrana dos cloroplastos; 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1) Analisar o teor e a composição dos lipídeos MGDG, DGDG, SQDG e PG de folhas de 

duas cultivares de V. unguiculata com diferentes graus de tolerância à seca em 

condição de déficit hídrico e ao longo da reidratação após o estresse hídrico; 

2) Estabelecer o efeito da seca e da reidratação na cinética de incorporação do 14C-

acetato nos lipídeos de membranas do cloroplasto; 

3) Verificar a expressão das enzimas chave de síntese do MGDG, DGDG, SQDG e PG 

em déficit hídrico e durante a reidratação, relacionando com a composição lipídica e a 

incorporação de 14C-acetato; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1. Material vegetal e condições de cultivo 

 O trabalho foi realizado sobre duas cultivares de Vigna unguiculata L. (Walp), sendo 

um tolerante (cv. EPACE-1) e um sensível à seca (cv. 1183). A cultivar EPACE é originária 

do Nordeste do Brasil e a cultivar 1183 é de origem de regiões úmidas da China. As 

diferenças de tolerância à seca entre as duas cultivares foram constatadas através de extensos 

estudos realizados no laboratório D’Ecophysiologie Moléculaire da universidade de Paris XII, 

testes de fuga de eletrólitos, teor de lipídeos polares, atividade e expressão de enzimas de 

degradação de lipídeos, expressão e atividade de enzimas do sistema de proteção contra o 

estresse oxidativo, expressão de proteases etc. (VASQUEZ TELLO et al., 1990; MONTEIRO 

DE PAULA et al., 1993; EL MAAROUF et al., 1999; CRUZ DE CARVALHO et a., 2001; 

MATOS et al., 2001; D’ARCY LAMETA et al., 2006; CONTOUR-ANSEL et al., 2006; 

TORRES-FRANKLIN et al., 2008). 

 Os grãos foram esterilizados em solução de hipoclorito de cálcio (CaOCl) 0,5% (p/v) 

durante cinco minutos em seguida lavados em destilada afim de remover todo o hipoclorito. 

As sementes foram então colocadas em germinação sobre papel de filtro embebido em água 

destilada, dentro de placas de Petri no escuro durante dois dias. As plântulas foram 

transferidas para potes de um litro contendo uma mistura de material orgânico vegetal e 

vermiculita (50/50), na razão de uma planta por pote. O cultivo das plantas foi realizado sob 

condições controladas: temperatura 26˚C dia/20˚C noite, 60% de umidade relativa, 

luminosidade de 600 mol m-2 s-1, e fotoperíodo de 14h dia/10h noite. As plantas foram 

regadas a água cotidianamente, e três vezes por semana com solução nutritiva (N:P:K 4:5:7, 

Bo 0,01%, Cu 0,002%, Fe 0,02%, Mn 0,01%, Mo 0,001%, Zn 0,002%). 

 

3.2. Tratamentos 

 
3.2.1. Déficit hídrico 

 Os tratamentos de déficit hídrico foram realizados em plantas de cinco semanas por 

suspensão da rega (Figura 6A). Nós trabalhamos com três graus de déficit hídrico: 

 S1: seca leve, com potencial hídrico de -1,0 MPa (ψH); 

 S2: seca moderada, com potencial hídrico de -1,5 MPa (ψH); 

 S3: seca severa, com potencial hídrico de -2,5 MPa (ψH). 
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 O último grau de seca foi atingido em média 15 dias após a suspensão da rega. As 

plantas controle (T) foram regadas ao longo de todos os tratamentos (ψH = 0,5MPa).  

 Os tratamentos de dessecamento foram realizados por exposição das folhas destacadas 

durante 30 min, 2h ou 5h (D30’, D2h e D5h respectivamente) à luz filtrada a 24˚C.  

 

3.2.2. Reidratação 

 A fim de estudar a recuperação das plantas após um período de seca, nós regamos as 

plantas submetidas ao estresse moderado (S2) retirando as folhas para análise seguindo uma 

cinética de tempo à partir da rega. As amostras foram desta foram colhidas 1h, 3h, 6h, 10h, 

24h e 48h após a rega inicial da planta em S2 (R1, R3, R6, R10, R24 e R48 respectivamente).  

 

3.3. Estratégia experimental 

 As análises neste trabalho foram realizadas sobre a mesma folha de cada planta tratada 

experimentalmente ou controle (Figura 6C). Os experimentos foram realizados sobre a 

segunda folha de cada planta, excetuando os experimentos de RT-PCR semi-quantitativa que 

tratou da expressão em diferentes folhas da planta (Figura 6B). Para cada experimento foram 

realizadas três repetições de experiências com cultivos independentes utilizando três plantas 

por condição experimental em cada experimento.  

 

3.4. Determinação do estado hídrico das plantas 

 
3.4.1. Medida do potencial hídrico  

 As medidas de potencial hídrico foram realizadas pelo método da câmara de pressão 

(PMS- Instruments, Albany, OR) (SCHOLANDER et al., 1964). O potencial hídrico das 

plantas foi medido em introduzindo imediatamente a folha destacada na câmara de pressão (a 

fim de evitar ao máximo as perdas de seiva) com a extremidade do pecíolo fora da câmara. A 

pressão é então progressivamente elevada com N2, até o aparecimento da primeira gotícula de 

seiva do xilema. O valor obtido no manômetro corresponde à pressão necessária para liberar a 

seiva na folha correspondendo também ao potencial hídrico foliar (valores expressos em 

MPa). 
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Figura 6: Plantas de EPACE com 5 semanas A - Planta controle (hidratada); B – Planta em 
seca moderada - S2 (ΨH -1.5MPa). F1, F2, F3 e F4 representam respectivamente a 1a, 2a, 3a 
e 4a folha da planta, C – Estratégia experimental. 

 Extração do RNA total para os 

estudos moleculares;  

 Retirada de discos foliares para 

as medidas de CRA 

 Marcação com [1-14C] acetato 
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 Extração de lipídeos totais para 

análises lipídicas 
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3.4.2. Medida do Conteúdo Relativo em Água (CRA) 

O conteúdo relativo em água das plantas foi medido em discos foliares de 2,2cm de 

diâmetro, retirados com ajuda de um perfurador específico. Os discos foliares pesados, 

representando a massa fresca da planta (MF). Os discos foram em seguida dispostos em placa 

de Petri forradas de papel filtro embebido em água destilada, e postos a 4˚C no escuro por 

aproximadamente 15 horas. As amostras eram em seguida levemente enxugadas e pesadas, a 

massa resultante sendo considerada como em saturação ou turgescência (MT). Os discos 

foram então colocados em estufa a 85˚C por aproximadamente 24 horas e pesadas em seguida 

para obtenção da massa seca (MS). A CRA foi calculada de acordo com Weatherley (1950) e 

foi expressa pela relação da massa de água contida nas amostras após colheita do material 

sobre a massa de água em plena turgescência: 

CRA % = (MF-MS) . 100/ (MT-MS) 

 

3.5. Medida da capacidade fotossintética 

A capacidade fotossintética (Amax) foi medida em discos foliares (2,2cm de diâmetro) 

por meio de um eletrodo de dioxigênio ou sonda oximétrica sob condições saturantes em luz e 

CO2 (eletródo de Clark, Chlorolab 2, Hansatech, Norfolk, UK). As medidas foram realizadas 

de acordo com as instruções do fabricante. O princípio do método é rapidamente resumido a 

seguir. 

Após a calibração da sonda em zero (0%) e em saturação (100%) em oxigênio (por 

introdução de N2 e de ar ambiente dentro da câmera respectivamente), os discos foliares 

foram depositados sobre uma esponja embebida em solução de bicarbonato de sódio 1M 

(fonte de CO2) em luz vermelha ajustada a 800 mol fóton . m-2. s-1. O eletrodo de Clark era 

separado do meio por uma membrana permeável a oxigênio (Teflon) e a evolução do teor de 

oxigênio no ar da câmera era visualizada por meio de um potenciômetro registrador. 

O eletrodo à O2 era composto de catodo em platina e um anodo em prata (ligados por 

uma ponte formada pela solução de KCl) entre era mantida um ddp de 700mV (por meio de 

uma fonte de polarização). Por influência desta tensão o O2 dissolvido no eletrólito era 

ionizado. Uma pequena corrente era então obtida, proporcional à concentração em O2 do meio 

eletrolítico e esta a corrente amplificada era então medida. A fonte eletrônica associada ao 

oxímetro gera uma resposta linear: a ddp fornecida é proporcional à pressão parcial de O2 do 

meio. A concentração em O2 medida depende do renovamento do O2 sobre a membrana, que é 
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diretamente proporcional ao teor de CO2 fixado pelos cloroplastos (capacidade fotossintética - 

Amax) expressos em CO2.m
-2. s-1. 

 

3.6. Análise dos lipídeos 

 
3.6.1. Extração dos lipídeos totais 

Os lipídeos totais foram extraídos segundo o método de Bligh e Dyer (1995) a partir 

de um folíolo (peso fresco) para cada condição experimental. BHT (Butylated 

hydroxytoluene) 0,01% foi adicionado a todas as soluções de extração a fim de evitar a 

peroxidação dos lipídeos. As amostras foram fixadas em 20ml de água destilada fervente 

adicionada de NaCl 0,9% por aproximadamente dois minutos, afim de interromper as 

atividades enzimáticas. As folhas fixadas foram maceradas em 20ml de metanol e o todo foi 

centrifugado em tubo de centrifugação de 100 ml em vidro com tampa de teflon. Em seguida 

foram adicionados 20ml de clorofórmio e os 20ml de água utilizados na fixação da amostra e 

o tubo foi vigorosamente agitado a fim de facilitar a passagem dos compostos hidrossolúveis 

para a fase metanol/água e os lipossolúveis para a fase clorofórmio. Os tubos foram 

centrifugados a 4500g durante 10 minutos. Após centrifugação a fase clorofórmio (inferior) 

foi recuperada e uma segunda extração sobre a fase superior foi realizada nas mesmas 

condições da primeira em adicionando 20ml de clorofórmio sobre a fase superior. A fase 

clorofórmio das duas extrações foram misturadas e postas para secar sob fluxo de nitrogênio. 

Após a completa evaporação do clorofórmio os lipídeos foram recuperados em 2ml de 

etanol/tolueno (1:4 v/v). Os extratos lipídicos foram conservados a -20˚C, onde podem ser 

mantidos por vários meses. 

 

3.6.2. Separação das classes lipídicas por cromatografia em camada 

delgada 

As classes lipídicas foram separada por cromatografia unidimensional sobre camada 

delgada de sílica-gel 20 x 20cm, com espessura de 0,25cm (G60; Merck, Whitehouse Station, 

NJ). Um volume conhecido de extrato lipídico (entre 200 l e 400 l) foi depositado sobre a 

placa de sílica e a migração foi realizada em uma cuba hermeticamente fechada contendo o 

sistema de solventes desenvolvido por LEPAGE (1967), O sistema LEPAGE (1967) consiste 

em uma mistura de clorofórmio/acetona/metanol/ácido acético/água (50/20/10/10/5, em 
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volumes). Os lipídeos foram revelados com primulina (10mg/100 ml acetona 80%) e 

visualizados sob raios ultra-violatas. 

 

3.6.3. Análise dos ácidos graxos por cromatografia em fase gasosa 

Após a saponificação e a metilação, os ácidos graxos (dos lipídeos totais ou das 

classes lipídicas) foram identificados e quantificados por cromatografia em fase gasosa. 

A saponificação foi realizada por adição de 4ml de solução metanólica de soda 

caustica 0,5N às amostras (lipídeos totais ou classes lipídicas) e aquecimento em banho Maria 

a 65˚C durante 15 minutos em tubos de vidro. Após resfriamento dos tubos, os ácidos graxos 

foram metilados por adição de trifluoreto de boro/metanol (BF3CH3OH) e adicionados de um 

controle interno de concentração conhecida (o ácido heptadecanoico – C17:0). Os tubos foram 

recolocados em banho Maria a 65˚C durante 15 minutos. Após resfriamento os ésteres 

metílicos foram extraídos com pentano/água (5/1 v/v). A fase superior foi recuperada e posta 

para secar sob fluxo de nitrogênio. Os ácidos graxos desta forma metilados foram 

ressuspensos em metanol. 

A análise dos ácidos graxos foi realizada por cromatografia gasosa (Varian 3300; 

Varian, Palo Alto, CA) com coluna capilar de sílica, Sol Gel Wax, de 30m de comprimento 

por 0,32mm de diâmetro (SGE). Os ésteres metílicos foram separados ao longo de um 

gradiente de temperatura que começou com 80 ˚C e terminou com 220 ˚C. A velocidade de 

subida da temperatura foi de 5˚C por minuto e a separação dos diferentes ácidos graxos foi 

feita em 40 minutos. Como gás vetor da cromatografia foi utilizado o gás hélio, com vazão de 

40ml/ minuto. Na saída da coluna os ésteres metilados eram detectados por um detector de 

ionização de flama (a 270˚C) e os dados eram tratados por um integrador Varian 4290. As 

massas lipídicas das amostras foram calculadas pela massa em seus ácidos graxos totais. 

 

3.7. Estudo da biossíntese lipídica in vivo  

3.7.1. Marcação com 14C 

A marcação radioativa dos lipídeos foliares foi realizada com [1-14C] acetato de sódio, 

2,11 GBq/mmol, fornecido por Amersham, Chiltren Hills, UK. 

O precursor da síntese dos lipídeos foi depositado em gotículas por meio de seringa de 

Hamilton de 2,5 l sobre a superfície abaxial das folhas na razão de 148 KBq por folíolo. 

A marcação dos lipídeos foi avaliada com 3h, 10h e 24h de incubação em condição 

controle e estresse hídrico. Para a cinética de reidratação o precursor marcado foi depositado 
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no momento da rega subseqüente ao estresse, com tempo de incubação de 3h, 6h, 10h, 24h e 

48h.  

 

3.7.2. Estudo da incorporação da radioatividade nas classes lipídicas 

As classes lipídicas radiomarcadas foram separadas por cromatografia em camada 

delgada (sessão 3.6.2) Após separação e identificação, as camadas reveladas nas placas foram 

raspadas e depositadas nos tubos de scintilação. Um liquído scintilante (Ultima Gold, Packard 

1600, USA) foi adicionado aos tubos e a radioatividade foi contada por meio de um contador 

de scintilação líquida (Rackbeta 1209, Wallac-Perkin Elmer, Waltham, MA). 

 

3.8. Métodos de biologia molecular 

 
3.8.1. Extração dos RNAs totais 

As folhas coletadas foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e 

estocadas a – 80 ˚C, até utilização. Para a extração dos RNAs totais, as folhas foram 

maceradas em nitrogênio líquido com grau e pistilo. Cerca de 200mg do macerado (a pó) foi 

utilizado para extração com o kit de extração Qiagen RNeasy plant mini kit (Qiagen, 

Düsseldorf, Germany). 

O protocolo de extração descrito no manual de utilização do fabricante é o seguinte: 

O macerado congelado foi colocado em tubo Eppendorf contendo 450 l de tampão 

RLT fornecido no kit (contém tiocianato de guanidine que é muito desnaturante) contendo 1% 

de β-mercaptoetanol e agitado em vortex por 2 minutos. A mistura foi então colocada em uma 

coluna QIA Schredder (violeta) (fornecida no kit) posicionada sobre um tubo de 2ml e 

centrifugada por 2 minutos a 10 000 rpm. A coluna (contendo os restos celulares) foi 

eliminada e o filtrado no tubo de 2ml foi transferido para outro tubo eppendorf contendo 

250 l de etanol 100% (o etanol favorece a desnaturação e a ligação do RNA a coluna 

seguinte). A mistura foi então depositada sobre uma coluna RNeasy, posicionada sobre um 

tubo de 2ml, e posta à centrifugação por 15 segundos a 10.000rpm.O líquido no tubo foi 

descartado e 350 l de tampão RW1 foi depositado sobre a coluna, que foi posta sobre um 

tubo de 2ml e centrifugada por 15 segundos a 10.000rpm. (primeira lavagem da coluna). 

Foi adicionado ao protocolo uma etapa de desnaturação de eventuais moléculas de 

DNA genômico, através de um tratamento com DNase (QIAGEN-RNease-Free DNase Set). 

Sobre cada coluna foi, portanto colocado uma mistura de 10 l DNase I e 70 l de tampão 
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RDD. Após 15 minutos de incubação com a solução de DNase, a coluna foi lavada ainda duas 

vezes com 350 l de tampão RW1 (centrifugada por 15 segundos a 10.000 rpm). O tubo de 

2ml é trocado e a coluna lavada duas vezes em 500 l de tampão de lavagem RPE. A primeira 

vez com uma centrifugação de 15 segundos e a segunda vez durante 1 minuta a 10.000rpm. A 

coluna foi centrifugada ainda uma vez por 30 segundos a seco, para eliminar todo o tampão. 

A coluna foi transferida para um eppendorf de 1,5ml e o RNA total foi eluído em 50 l de 

água RNase free  com uma centrifugação de 1 minuto. 

A concentração em RNA total foi dosada a 260 nm por meio do espectrofotômetro 

Nanodrop ND-1000 (Nanodrop Technologies, Wilmington, DE). A pureza dos RNA é 

verificada pela relação A260nm/A280nm, que deve estar situada entre 1.7 e 2.0. A integridade foi 

avaliada sob raios ultravioletas por eletroforese em gel de agarose 0,8% (p/v) contendo BET. 

No gel foram depositados 300ng de RNA total adicionado de tampão de corrida qsp 15 l 

(azul de bromofenol 2,5mg/ml; glicerol 60%; água destilada). O gel de agarose é preparado 

em tampão TAE (TAE 50X: Tris-HCl 0,5M; ácido acético 50mM; EDTA 5mM; pH 7,4). A 

eletroforese foi realizada em um sistema integrado cuba+gerador (Mupid, Eurogentec, 

Belgique), a 100mV constante. 

 

3.8.2. Elaboração das sondas homólogas para varredura de um 

biblioteca de cDNA 

 
3.8.2.1. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores  

As seqüências protéicas conhecidas de MGD1, DGD1, PGP1 e SQD2, disponíveis no 

banco de dados GenBank (National Center for Biotechnology Information: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov) foram alinhadas por meio do programa CLUSTALW 

(http://www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html). Após alinhamento as seqüências dos pares de 

iniciadores degenerados foram escolhidas nas regiões conservadas entre as espécies (Tableau 

2).  

Para o desenho dos iniciadores (oligonucleotídos) foram alinhadas as seqüências de 

aminoácidos das seguintes espécies (com o número de acesso no GenBank em negrito): 

- Para MGD1: A. thaliana BAB12042, espinafre CAB56218 e soja BAB11979; 

- Para DGD1: A. thaliana AAF02140, soja AY535907 e arroz CAD40929; 

- Para SQD2: A. thaliana AAM18913, arroz NP_001058670; 

- Para PGPS1: A. thaliana NP_181461, uva CAO41546; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 

58 
 

 

 
 
 
 

3.8.2.2. Amplificação do cDNA por RT-PCR 

Os fragmentos de cDNA são produzidos por transcrição inversa dos RNAs totais de 

folhas de V. unguiculata (fase RT – Reverse Transcription) seguida por amplificação por 

reação de polimerização em cadeia (PCR - Polymerase Chain Reaction) (fase PCR) por meio 

de um kit de RT-PCR (one-step RT-PCR kit; Qiagen). Cada reação foi realizada com 100ng 

de RNA total na mistura reacional seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solução tampão, o mix de enzimas (contendo a transcriptase reversa e uma DNA 

polimerase) e o mix de dNTP são fornecidos no kit. As suas composições são detalhadas em 

anexo 1.  

A reação de RT-PCR foi realizada em tubos Eppendorf de 0,2 ml por meio de um 

termociclador do tipo Mastercycler Gradient (Eppendorf AG, Germany). O termociclador foi 

programado para uma primeira fase (fase RT) a 50˚C por 30 min. e λ5˚C por 15 min, seguido 

Pares de 

iniciadores. 

Tamanho 

do 

fragmento  

 

iniciador senso  

 

iniciador antisenso  

MGD3/MGD4 630 pb 5’-GTGCATCCACTGATGCAGCACG-3’ 5’-GACATTGCCAGCTTCCTGCCCAGC-3’ 

DGD1/DGD2 593 pb 5’-TGGTTTCATCATGGTAAGCGTTGG-3’ 5’-TTTGCCCATGGCAAGTGCCTCAGC-3’ 

SQD3/SQD4 444 pb 5’-TCACCACACATGAAGGAGTACC-3’ 5’-TCAGAATCAACACCCTTGTTCC-3’ 

PGPS3/PGPS2 213 pb 5’-TGCTGCAGCAGTTACAGATTGG-3’ 5’-TAACGCCACCATCTGTGATGCTG- 3’ 

Tabela 2: Pares de iniciadores degenerados utilizados na elaboração das sondas utilizadas 
na varredura de um biblioteca de cDNA em V. unguiculata.  

 Tampão 5x  .…….………………...5 l 

 Iniciador senso (10pmol)………  ...1 l 

 Iniciador antisenso (10pmol)  …….1 l 

 d’NTP ……………………………..1 l 

 mix de enzimas …………………....1 l 

 RNAt (10ng/ l)…………………...10 l 

 H2O RNase free (qsp25 l)………...6,5 l 

# Um controle RNA negativo foi feito contendo todos os 
reativos sem a matriz de RNA. 
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por 35 ciclos na fase PCR (etapa de desnaturação a λ5˚C por 40 seg, etapa de hibridação dos 

iniciadores (acima) por 40 seg, alongamento a 72˚C por 1 min.) e uma última fase de 

alongamento a 72˚C por 7 min.  

A temperatura de anelamento (Tm) varia de acordo com o par de iniciadores 

utilizados, ela é calculada através da seguinte fórmula: Tm = 4°C x (G+C) + 2°C x (A+T), 

onde G, C, A e T, correspondem número desses nucleotídeos na seqüência. 

Os valores de Tm para os diferentes pares de iniciadores são: 66˚C para 

MGD3/MGD4, 63˚C para DGD1/DGD2, 60˚C para SQD3/SQD4 e de 60,3˚C para 

PGPS3/PGPS2. 

O tamanho dos fragmentos de cDNA produzidos por RT-PCR foi estimado em gel de 

agarose 1% (so luz UV - Transilluminator Snapshot, Syngene) com ajuda de um marcador de 

peso molecular (SmartLadder - Eurogentec). 

 

3.8.2.3. Clonagem e seqüenciamento dos fragmentos de cDNA  

Os cDNA foram inseridos em um plasmídeo vetor, pGEM-T, fornecido linearizado no 

kit de clonagem pGEM-T® easy Vector sytem I de Promega. O vetor pGEM-T, possui um 

gene de resistência à ampicilina e um modo de seleção baseado na ruptura do quadro de 

leitura do gene lacZ quando o inserto (fragmento de cDNA) esta presente. Os detalhes sobre o 

modo de seleção assim como o mapa do plasmídeo vetor com os sítios de clonagem e os sítios 

de restrição estão descritos em anexo 2. Os reagentes necessários à clonagem no pGEM-T 

(vetor plasmídico, enzimas e soluções tampões) são fornecidos no kit. 

 

Ligação 

A ligação do inserto no vetor foi efetuada em um volume de 10µl contendo o inserto e 

o vetor na proporção de três moléculas de inserto para uma de vetor (50ng de vector por 

ligação), 1µl d'ADN ligase T4 (3 /µl), 5µl de tampão de ligação 2X (Tris-HCl 60mM, pH 7.8, 

MgCl2 20mM, DTT 20mM, ATP 2mM, PEG 10%) e de água RNase free qsp. 10µl. A mistura 

reacional foi incubada por uma hora a temperatura ambiente. 

 

Transformação 

O produto da reação de clonagem foi inserido por choque térmico em bactérias 

competentes E.coli cepa GT869 (Stratagene). Para tal nos adicionamos 10µl de produto de 

ligação a 50µl de E.coli-GT869 competentes ainda congeladas, e após misturar rapidamente 
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com a pipeta, o choque térmico foi realizados por transferência da mistura do gelo 

diretamente para o banho Maria a 37°C por 10 min,  

Às bactérias transformadas foram adicionados 400µl de meio de cultura líquido LB 

(Luria-Bertani) (Bacto-Triptona 10g/L; extrato bactéria-levedura 5g/L; NaCl 170mM; pH 7) 

sem antibiótico e o todo foi incubado a 37°C por 20 min. Esta primeira cultura sem 

antibiótico por 20 min (tempo de uma geração) é necessária para permitir a expressão do gene 

de resistência ao antibiótico, presente no plasmídeo vetor (pGEM-T). A suspensão bacteriana 

foi centrifugada a 15000g por 1 min e 400µl de sobrenadante foram eliminados. As bactérias 

(no precipitado) foram ressuspensas nos 60µl restantes e plaqueadas em placa de Petri com 

meio de cultura sólido seletivo. O meio de cultura sólido compunha-se de: LB-agar, 

carbenicilina (50µg/ml), 100µM isopropil β-D-tiogalactopiranosideo (100µgM IPTG), X-

GAL (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranosideo) (0,8µg/ml). As culturas bacterianas 

foram incubadas a 37°C durante a noite. As colônias positivas (tendo integrado o vetor 

recombinante) devem apresentar coloração branca e as colônias «vazias» são de cor azul. O 

princípio desse modo de seleção branco/azul é apresentado em anexo 2. 

 

PCR sobre clones 

A presença do inserto nas colônias selecionadas (brancas) á confirmada através de 

PCR. A PCR sobre clone foi realizada com o kit 2X PCR Master Mix (Promega), para tal os 

clones supostamente positivos foram inoculados em 1ml de LB contendo 1µl de carbenicilina 

e incubados a 37°C durante 1h. Uma porção de bactérias era reservada (cerca de 100µl) para 

nova inoculação caso o clone fosse positivo, e o resto era centrifugado a 1500g por 1 min. O 

precipitado foi ressuspenso em 20µl de água ultra-pura e 5µl foram utilizados na PCR sobre 

clone. Esta etapa nos permitiu concentrar o DNA plasmídico, o que aumenta a eficiência da 

PCR. As PCR foram efetuadas na mistura reacional seguinte: 10µl de solução 2X PCR Master 

Mix, 1µl de iniciador senso, 1µl de iniciador antisenso, 5µl de matriz de DNA (clones) 

concentrados, e H2O qsp 20µl. A solução 2X PCR Master Mix contém: 0,05u/µl Taq DNA 

polimerase, tampão de reação, 4mM MgCl2 e 0,4mM de dNTP. As reações de PCR foram 

feitas em 35 ciclos seguindo a programação descrita na subseção 3.8.2.2 (fase PCR). 

A amplificação do inserto por PCR é verificada em gel de agarose 1% com 8µl de 

produto de PCR misturado a 2µl de tampão de corrida (subseção 3.8.1). 

Os clones confirmadamente positivos (100µl) são cultivados em 3ml de meio líquido 

(LB + carbenicilina) a 37°C durante a noite. Uma alíquota dos clones positivos foi conservada 
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a -80°C e o restante dos plasmídeos foram purificados, por mini preparação de DNA, e 

enviados para seqüenciamento.  

 

Minipreparação de DNA plasmidial 

A purificação do DNA foi realizada por meio do sistema Wizard Plus SV Miniprep 

DNA (Promega, USA). O sistema contêm a coluna e todas as soluções (cujas composições 

estão em anexo 3) necessárias a purificação. O protocolo de purificação recomendado pelo 

fabricante é composto essencialmente de quatro etapas: a lise das bactérias contendo o DNA 

plasmídico com o inserto, a fixação do DNA plasmidial sobre a resina da coluna, a lavagem e 

a eluição do DNA da coluna. 

 

Produção do lisado: 

A cultura bacteriana (em 3ml de LB + carbenicilina) foi centrifugada a 15000g 

durante 5min. O sobrenadante foi eliminado e o precipitado recuperado em 250µl de solução 

de ressuspensão sob forte agitação. A esta solução foram adicionados 250µl de solução de lise 

e a mistura foi misturada delicadamente após adição de 10µl de proteinase alcalina, e deixado 

em temperatura ambiente durante 5 min. A reação foi interrompida com 350µl de solução de 

neutralização. O tubo foi centrifugado a 15000g por 10 min. O sobrenadante com o DNA 

plasmidial foi recuperado em um novo tubo e centrifugado novamente por 5 min. 

 

Fixação do DNA sobre a coluna: 

O lisado foi depositado sobre a coluna fornecida no kit e centrifugado por 1 min a 

15000g. O liquido foi descartado e a coluna reposicionada sobre novo tubo de 2ml.  

 

Lavagem: 

Sobre a resina da coluna foram depositados 750µl de solução de lavagem contendo 

etanol seguindo-se de centrifugação por 1 min. O líquido foi eliminado e a coluna 

reposicionada sobre o tubo. A operação foi repetida com 250µl de solução de lavagem e 

centrifugada por 2 min. 

 

Eluição: 

A coluna foi posicionada sobre novo tubo estéril de 1,5ml e 70µl de água RNase free 

foram depositados sobre a resina. A coluna foi deixada em repouso por 1 min e centrifugada 
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em seguida por 1 min a 15000g. O DNA plasmidial desta forma purificado foi dosado a 

260nm e conservado a – 80 °C.  

 

Digestão enzimática  

A fim de verificar a integridade do inserto clonado após a etapa de purificação 

(minipreparação), nós realizamos o corte do plasmídeo por digestão enzimática nos sítios de 

restrição EcoR1 presentes no vetor. Após dosagem do DNA purificado a digestão foi efetuada 

em misturando plasmídeo e enzima de restrição na proporção de 1µl de enzima (EcoR1) para 

1µg de inserto, adicionado de 1,5µl de tampão 10X, 0,15µl de BSA e H2O qsp 15µl. 

A digestão foi efetuada a 37°C durante 1 hora. O produto da digestão foi verificado em gel 

de agarose 1%. A migração foi realizada com 15µl do produto de digestão adicionado de 

2,5µl de tampão de corrida.  

 

Seqüenciamento 

Os plamídeos purificados por minipreparação, contendo os insertos de interesse 

(confirmados por digestão enzimática), foram enviados para seqüenciamento (2µg de DNA 

em 20µl de água RNase free) para Genoscreen (Lille, France). 

 

3.8.2.4. Marcação da sonda 

Antes de serem utilizados na elaboração das sondas, os fragmentos de DNA 

confirmados por seqüenciamento foram amplificados por PCR (kit 2X PCR Master Mix, 

subseção 3.8.2.3 – PCR sobre clone). Os produtos de PCR foram em seguida purificados com 

o High Pure PCR Product Kit (Roche Applied Science) seguindo as instruções do fornecedor. 

As sondas foram marcadas com α [32P] dATP (Amersham, 50µCi/mmol) pelo sistema 

de marcação Prime-a-Gene® Labeling System (Promega, USA). Primeiramente o DNA 

(25ng) foi desnaturado em água qsp 47µl a 100 °C por 5 min sendo posto sobre gelo em 

seguida. A cada DNA foram adicionados 15µl de tampão 5X, 3µl de mix de dNTP (fornecido 

pelo fabricante), 3µl de BSA, e por trás de uma proteção de acrílico adicionado-se 6µl de 

[32P] dATP e 1,5µl d’ADN polimerase I (Klenow – 5u/µl). A mistura reacional foi incubada 

por uma hora em temperatura ambiente. As reações foram interrompidas em gelo por 5 min 

com 5µl de EDTA (0,2M) e as sondas foram desnaturadas a 95°C por 5 min. A sonda foi 

purificada em coluna Sephadex G-50 (Pharmacia) equilibrada com tampão TE (Tris-EDTA) 
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1X (Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM, pH 8) e as frações mais radioativas foram recuperadas. A 

sonda pode ser conservada a -20°C. 

 

3.8.3. Varredura de um biblioteca de cDNA de Vigna unguiculata 

A varredura foi efetuada em uma biblioteca de cDNA previamente construído por El 

Maarouf et al. (1999). A biblioteca foi construída em fago Zip-Lox (Gibco-BRL), a partir de 

folhas de V. unguiculata em condição de seca moderada (S2; -1,5MPa). 

 

3.8.3.1. Plaqueamento 

Precedendo o plaqueamento, o biblioteca de cDNA (bacteriófagos Zip-Lox 

recombinantes) foi multiplicado em E. coli Y1090 (ZL) competentes. Todos os experimentos 

foram realizados em meio estéril, sob fluxo laminar. 

 

Tampões e meios de cultura 

Tampão SM (Sodio Magnesio) (100ml): 

NaCl 100mM, MgSO4 10mM, Tris-HCl 50mM, pH 7,5, gelatina 0,01%. Esterilizado em 

autoclave.  

LB (Luria-Bertani): 

Bacto-Tryptone 10g/L; extrato bactéria-levedura 5g/L; NaCl 170mM; pH 7. Esterilizado 

em autoclave.  

LB + maltose 0,2% + MgSO4 10mM: 

Preparar 10ml maltose 10% e esterilizar por filtração em membrana 0,22µm (Milipore);  

Préparer MgSO4 1M. Stériliser en filtre 0,22µm; pour 10ml de LB, rajouter 200µl de 

maltose et 100µl de MgSO4. 

MgCl2 10mM: 

Preparar MgCl2 1M e esterilizar em filtros 0,22µm; 

Adicionar 100µl por 10ml de top agar. 

Top agar (1l): 

Adicionar 7,5g de bacto-agar ao LB qsp 1l. 

 

Preparação das bactérias, E. coli Y1090 (ZL), competentes 

No dia anterior a transformação, uma colônia de bactérias, conservadas a – 80°C em 

8% DMSO, foram postas em cultura em 10ml LB, adicionado de 0,2% maltose e 10mM 
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MgSO4, afim de lhes tornar competentes. A maltose é utilizada para induzir o gene bacteriano 

lamB que codifica o receptor dos bacteriófagos. A cultura líquida foi posta a 37°C sob 

agitação durante uma noite. As bactérias se conservam competentes durante 3 dias a 4°C. 

 

Determinação do pfu, plaque-forming units, (unidades formadoras de colônia) 

Afim de obter placas de lise bem isoladas sobre as placas de Petri, nós determinamos a 

melhor diluição dos fagos para o plaquemento. 

Nós diluímos 2µl dos fagos (da biblioteca de cDNA) ao 10-6 em tampão SM e 

recuperamos 1µl, 10µl et 100µl desta solução para a determinação do pfu. 

Cada volume de solução de fagos foi misturado a 200µl de E. coli Y1090 competentes 

e incubadas a 37°C por 30min; 

As soluções bactérias/fagos foram postas em tubos contendo 4ml de top agar e 

misturadas delicadamente. 

O top agar foi em seguida derramado sobre as placas de Petri com LB-agar, e 

plaquedas de forma homogênea. 

As placas foram incubadas a 37°C durante a noite. No dia seguinte as placas de lise 

eram contadas e o pfu era assim determinado (número de placas de lise).  

 

Plaqueamento da biblioteca 

De acordo com o pfu, determinou-se a melhor diluição de fagos a ser utilizada. A 

mistura bactéria/fagos foi plaqueada de modo homogêneo em placas de Petri de 18cm de 

diâmetro contendo LB-agar, onde os fagos serão multiplicados. Para cada placa grande 

utilizou-se 3 vezes mais fagos do que nas placas pequenas utilizadas na determinação do pfu, 

diluindo-se em 10ml de top agar. As placas foram incubadas a 37°C por uma noite. 

 

3.8.3.2. Impressões 

Todo o procedimento foi realizado em capela de fluxo lamina em condições estéreis.  

Tampões de impressão da biblioteca de cDNA 

Tampão de desnaturação  

NaCl 1,5M, NaOH 0,5M, H2O 

Tampão de neutralização 

NaCl 1,5M, Tris HCl 0,5M, pH 7,2, EDTA 1mM; H2O 

Tampão de enxágüe  
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SSC (sódio sódio citrato) 2X a partir de uma solução matriz SSC 20X 

SSC 20X: NaCl 3M, Na3 citrato 0,3M, pH 7,0 ajustado com NaOH 10N 

 

Preparação das impressões das placas 

O DNA dos fagos Zip-Lox, em cultura sobre meio sólido, foram transferidas por 

capilaridade para uma membrana de nylon carregada positivamente (Hybond-N+, Amersham 

Pharmacia Biotech) de modo a criar uma réplica da placa de cultura. 

Duas séries de membranas foram preparadas para cada placa de Petri. Cada placa 

recebe um número (marcado com pincel) que é marcado a lápis sobre as membranas 

correspondentes (exemploμ para a placa 1, membrana 1 e membrana 1’).  

A membrana foi posta sobre a placa com o número escrito em direção do agar, e 

deixada em contato por 1min para a 1a série de impressões e 2min para a 2a. 

Foram feitas marcas nas placas (com marcador) e sobre as membranas (por meio de 

furos feitos com agulha flambada) a fim de permitir a identificação e a retirada posterior das 

colônias positivas na placa de Petri.  

O DNA dos fagos assim transferido foi desnaturado por 5min em solução de 

desnaturação, neutralizado por 5min em solução de neutralização e finalmente lavado 

rapidamente e delicadamente em tampão de enxágüe. As membranas foram sempre passadas 

nas soluções com o DNA para cima (com as marcas na membrana visíveis).  

As membranas foram secas sobre papel filtro durante 20 a 30min e o DNA dos fagos 

foi imobilizado sobre as membranas por tratamento com UV a uma energia de 10000 µJ/cm2 

(Spectrolinker, Spectronics Corporation). As impressões foram conservadas em saco plástico 

selado, a temperatura ambiente. 

 

3.8.3.3. Hibridação sobre membranas e auto-radiografia  

Tampões 

Tampão de pré-hibridação 

Formamida deionizada 50%, SSPE (Salina Sodio Fosfato EDTA) 5X (a partir de uma 

solução matriz SSPE 20X: NaCl 3,6M, NaH2PO4 0,2M, EDTA 20mM, pH 7.4), Denhardt 5X 

(BSA 0,04 %, ficol 0,04 %, PVP 4.000 0,04 %), SDS 0,5 %. 

Pouco antes da utilização foram adicionados ao tampão, 100µg/ml de DNA de 

esperma de salmão desnaturado por 5 min a 95°C e posto sobre gelo logo em seguida. 

Tampão de hibridação 
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Corresponde ao tampão de pré-hibridação adicionado da sonda marcada (subseção 

3.8.2.4) 

Tampão de lavagem n°1 

SSPE 0,5X, SDS 0,1% 

Tampão de lavagem n°2 

SSPE 0,2X, SDS 0,1% 

Tampão de lavagem n°3 

SSPE 0,1X, SDS 0,1% 

 

Pré-hibridação 

As membranas foram colocadas em tubo de hibridação contendo 20ml de tampão de 

pré-hibridação (previamente aquecido a 42°C). As membranas foram incubadas em forno à 

hibridação a 40°C, entre 2 e 4 horas. A condição de baixa adstringência do tampão permite 

uma fixação heteróloga do DNA de salmão e das proteínas contidas na solução de pré-

hibridação. 

 

Hibridação e lavagens 

À solução de pré-hibridação foi adicionada a sonda marcada radioativamente 

(subseção 3.8.2.4) específica do gene de interesse. A incubação no tampão de hibridação foi 

feita a 42°C durante a noite. Após a hibridação o tampão de hibridação foi recuperado e 

conservado em recipiente de acrílico, para posterior utilização nas varreduras seguintes (uma 

2a e uma 3a varreduras se necessário). 

As membranas foram lavadas em condições de adstringência crescentes: 

Duas vezes por 35 min com 50ml de tampão de lavagem 1 (0,5X) 

Duas vezes por 35 min com 50ml de tampão de lavagem 2 (0,2X) 

Duas vezes por 35 min com 50ml de tampão de lavagem 3 (0,1X) 

 

Autoradiografia 

As membranas lavadas foram seladas entre dois plásticos contendo um pouco do 

tampão de lavagem 3 e retirando todas as bolhas. As membranas fora colocadas em cassete 

com filme auto-radiográfica (Kodak X-OMat-AR) a -80°C. A orientação do filme foi marcada 

com tinta radioativa. O tempo de exposição variou de acordo com a intensidade do sinal 

radioativo (variando de 5h até uma noite). Os filmes foram revelados em câmara escura por 
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imersão durante 5min em solução de revelação, seguido de lavagem e imersão por 5min em 

solution de fixação. 

 

Retirada dos clones «positivos» 

Os filmes revelados foram postos sobre as placas de Petri, seguindo as marcas de 

orientação nas placas e nos filmes. As placas foram marcadas nos lugares onde se 

encontravam os clones positivos (revelados como pontos sobre o filme). A retirada dos clones 

foi feita com a parte larga da ponteira de 200µl estéril. O gel com o clone foi colocado em 

tubo de 1,5ml contendo 500µl de tampão SM (3.8.3.1). 

 

Segunda varredura 

A presença dos cDNAs de interesse nos clones coletados e confirmados por PCR com 

os iniciadores antisenso específicos (subseção 3.8.2.1) e iniciadores T7 senso (correspondem 

ao promotor T7 no vetor). Os foram primeiramente multiplicados em bactérias E. coli Y1090 

competentes como descrito na subseção 3.8.2.3 (transformação). Os fagos foram recuperados 

por lise das bactérias com clorofórmio em uma concentração final de 5% por 30’ a 37°C. Os 

restos celulares bacterianos foram precipitados por centrifugação a 8°C por 15min, 2µl do 

sobrenadante contendo os fagos foram utilizados nas PCR. O restante dos fagos foi 

conservado em alíquotas em tubo de vidro com 7% DMSO a -80°C. 

Os clones confirmadamente «positivos» por PCR foram utilizados em uma segunda 

varredura de acordo com a primeira. A varredura da biblioteca prosseguiu até a obtenção de 

100% de clones positivos (em geral após a 3a varredura). Uma placa de lise foi coletada e os 

fagos postos em 250µl de tampão SM. Uma parte da solução de fagos foi utilizada para a 

excisão in vivo em E. coli DH10B (subseção 3.8.3.4) e o restante foi tratado com clorofórmio 

5% e conservado em 7% de DMSO a -80°C.  

 
3.8.3.4. Auto- excisão em E. coli DH10B, purificação de DNA 

fágico e seqüenciamento 

Preparação das E. coli DH10B 

As bactérias foram incubadas por 10min a 37°C com 200µl de meio SOC, em seguida 

plaqueadas em LB-agar contendo canamicina 10µg/ml e incubadas a 37°C durante a noite. 

Uma colônia foi coletada da placa e posta em cultura líquida com 10ml LB + canamicina 

10µg/µl a 37°C durante a noite. 
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Excisão 

O plasmídeo pZL1, contendo o inserto de cDNA, foi excisado in vivo através de seu 

sistema de recombinação CRE-LOX (Gibco-BRL) (o plasmídeo pZL1 é inserido no DNA do 

fago do vetor Zip-Lox). A excisão do pZL1 acontece somente no interior da bactéria 

hospedeira E. coli DH10B. 

As placas de lise positivas foram retiradas e colocadas em tubo Eppendorf contendo 

250µl de tampão SM (subseção 3.8.3.1-tampões). A solução foi misturada vigorosamente e 

incubada por 30min à temperatura ambiente. Foram recuperados 25µl desta solução de fagos 

adicionados 100µl de E. coli DH10B. A mistura fagos/bactérias foi incubada durante 5min a 

temperatura ambiente, em seguida plaqueada sobre LB-agar contendo MgCl2 10mM e 

ampicilina 100µg/ml. As placas foram incubadas a 37°C durante a noite. 

Os plasmídeos pZL1 excisados foram purificados por minipreparação de DNA 

plasmidial por meio do sistema Wizard Plus SV Miniprep DNA (Promega, USA) (subseção 

3.8.2.3). A concentração do DNA foi dosada a 260nm em espectrofotômetro Nanodrop ND-

1000 (Nanodrop Technologies, Wilmington, DE). A presença e o comprimento do inserto 

foram confirmadas por corte com enzimas de restrição EcoR1 e BamH1. Os clones positivos 

foram enviados para seqüenciamento para Genoscreen (Lille, França) 

 

3.8.4. Estudo da expressão 

3.8.4.1. Reverse Transcription-PCR semi-quantitativa (RT-PCR) 

A expressão dos genes VuMGD1, VuDGD1, VuSQD2 et VuPGPS1 foi analisada em 

nível de transcritos por RT-PCR semi-quantitativa (subseção 3.8.2.2). As reações de RT-PCR 

foram efetuadas a partir de 100ng de RNA total para cada amostra com iniciadores 

específicos de V. unguiculata (Tabela 3). As temperaturas de anelamento (hibridação) (Tm) e 

o número de ciclos para os diferentes pares de iniciadores estão apresentados na tabela 3. As 

reações de RT-PCR foram efetuadas em termociclador (Mastercycler Gradient, Eppendorf 

AG, Germany) seguindo a programação seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 50˚C ……………30 min. 

 95˚C ……………15 min. 

 95˚C ……………40 sec. 

 Tm (tableau 4).…...40 sec. 

 72˚C ……………1 min. 

 72˚C ……………10 min. 

 

Fase RT 

Fase PCR 
  n ciclos 
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A expressão dos genes em nível de transcritos foi verificada em gel de agarose 1%, 

8 l do produto da RT-PCR adicionados de 2 l de tampão de corrida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4.2. PCR em tempo real 

 

Síntese do cDNA 

As PCR em tempo real foram efetuadas a partir de um «pool» de cDNA obtido a partir 

dos mRNA totais de cada amostra. Os cDNA foram sintetizados com iniciadores oligo-dT, 

que se hibridam com a cauda poli-A em 3’ das matrizes de mRNA, por meio de um kit de RT 

(Omniscript RT kit; Qiagen).  

A retrotranscrição foi realizada a partir de 2µg de RNA total e foi efetuada em três 

etapas: 

O anelamento dos iniciadores oligo-dT sobre a seqüência poliadenilada dôo RNA 

matriz; 

Formação das moléculas de DNA complementar;  

Destruição da matriz de RNA.  

A mistura reacional de amplificação era composta de: 

 tampão RT 10X: 2µl  

 dNTP mix (5mM cada): 2µl  

 iniciador oligo-dT (10µM): 1µl  

Tabela 3: Seqüências dos iniciadores específicos de V. unguiculata, comprimento dos 
fragmentos amplificados, temperaturas de hibridação e número de ciclos utilizados nas 
reações de RT-PCR semi-quantitativas.  
 

Pares de 

iniciadores 

Tamanho 

do 

fragmento  

Iniciadores senso (s) e antisenso (as) Tm  Número 

de ciclos 

VuMGD3(s)/ 

VuMGD2 (as) 

520 pb (s) 5’-GTGCATCCACTGATGCAGCAC-3’ 

(as) 5’-GCAATCACAAGCTCCCATGCATTC-3’ 
63˚C 28 

VuDGD1(s)/ 

VuDGD4 (as) 

230 pb (s) 5’-GTAATGTGCAATGTTCATGGTGTG-3’ 

(as) 5’-TCTGAACTTCATTAGCATCCTCTCC-3’ 
5λ˚C 24 

VuSQD3 (s)/ 

VuSQD4 (as) 

444 pb (s) 5’-TCACCACACATGAAGGAGTACC-3’ 

(as) 5’-TCAGAATCAACACCCTTGTTCC-3’ 
60˚C 28 

VuPGPS3 (s)/ 

VuPGPS2(as) 

213 pb (s) 5’-TGCTGCAGCAGTTACAGATTGG-3’ 

(as) 5’-TAACGCCACCATCTGTGATGCTG- 3’ 
60,3˚C 30 
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 transcriptase reversa Omniscript (0,2 unidades/µl): 1µl  

 ARN total: 2µg  

 H2O RNase free: qsp 20µl  

# Um controle RNA negativo foi feito contendo todos os reativos salvo a matriz de RNA. 

A transcrição inversa foi realizada em termociclador (Mastercycler Gradient, 

Eppendorf AG, Germany) segundo a programação seguinte: 37˚C por 1h, λ5˚C por 15min.  

Ao fim da reação, água qsp 40µl foi adicionada à mistura, a fim de obter cDNA a partir 

de 50µg/µl de RNAt para cada amostra. 

 

PCR em tempo real ou PCR quantitativa (Q-PCR) 

As reações de Q-PCR foram efetuadas em aparelho Lightcycler 2.0 (Roche 

Diagnostics). Cada produto da transcrição inversa foi utilizado em 4 amplificações diferentes 

por Q-PCR, com iniciadores específicos dos genes VuMGD1, VuMGD2, VuDGD1, VuDGD2, 

VuSQD2, VuPGPS1. As seqüências dos iniciadores foram apresentadas na tabela 4. 

A mistura de amplificação nos capilares (volume final 20µl) compreendeu: 

 2µl de produto de transcrição inversa, ou diluição em série no caso da curva padrão 

(10-1, 10-2,10-3, 10-4,10-5,10-6 ng/µl)  

 MgCl2 3mM  

 2µl de mix SYBR Green + ADN polimerase, fornecido no kit SYBR Green I (Roche)  

 iniciadores senso e antisenso 1pmol de chaque.  

As condições de amplificação foram as seguintes: 95°C durante 10 minutos (ativação 

da Taq polimerase) seguida de 45 ciclos compreendendo 10 segundos a 95°C (fase de 

desnaturação), 10 segundos a 63°C (hibridação dos iniciadores e do fluoróforo) e 15 segundos 

a 75°C (alongamento). 
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Neste trabalho nós utilizamos o fluoróforo SYBR Green como emissor de 

fluorescência para a detecção e a quantificação dos amplificados. O SYBR Green é um agente 

intercalante que se liga ao DNA dupla fita. Quando esta livre em solução emite pouca 

fluorescência e o aumento da fluorescência durante a etapa de alongamento esta associada 

com a quantia do colorante se fixada ao DNA dupla fita em formação. O aumento do sinal de 

fluorescência é acompanhado durante a etapa de polimerização, e a emissão cessa quando o 

DNA é desnaturado na etapa seguinte. Por conseqüente, após cada etapa de alongamento de 

cada ciclo de PCR, o Light Cycler 2.0 efetua uma medida da fluorescência emitida pelo 

SYBR Green incorporado no DNA dupla fita, o que permite o controle da PCR durante a fase 

exponencial. As medidas do DNA amplificado durante a reação foi seguido por um sistema de 

leitura integrado ao aparelho de PCR. 

Oa resultados foram expressos em valores relativos em relação ao controle (100%). Os 

valores foram normalizados com um gene normalizador (VuActina-1) e a eficiência da PCR 

foi calculada por meio de curva padrão feita a partir dos cDNA diluídos em série.  

Gene de 
interesse 

Iniciadores senso (s) et antisenso (as) Comprimento do 
fragmento amplificado 

VuMGD1 (s) 5’-GTCCATCCACTGATGCAGCAC-3’ 
(as) 5’-TTGCGCAACATCTGTTGTAGG-3’ 

 

153pb 

VuMGD2 (s) 5’-TGGGTTTTGAAATGGCAAGG-3’ 
(as) 5’-ATTGACCCTTCACAAGAACC-3’ 

 

233pb 

VuDGD1 (s) 5’-GTAATTTGCAATGTTCATGGTGT-3’ 
(as) 5’-TCTGAACTTCATTAGCATCCTCTC-3’ 

 

234pb 

VuDGD2 (s) 5’-TGCACAGCCTACTAATGCTGAG-3’ 
(as) 5’-TGCAAGGTATGTGGAATAGCAC-3’ 

 

243pb 

VuSQD2 (s) 5’-TCACCACACATGAAGGAGTACC-3’ 
(as) 5’-TCAGAATCAACACCCTTGTTCC-3’ 

 

444pb 

VuPGPS1 (s) 5’-TGCTGCAGCAGTTACAGATTGG-3’ 
(as) 5’-TAACGCCACCATCTGTGATGCTG- 3’ 

 

213pb 

VuACTIN-1 (s) 5’-ACATCTGCTGGAAGGTGCTGAG-3’ 
(as) 5’ 3’

? 

Tabela 4: Genes de estudo, tamanho dos fragmentos gerados e seqüência dos iniciadores 
específicos de V. unguiculata utilizados nas reações de RT-PCR quantitava.  
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O Ct (threshold cycle ou ciclo-limiar) corresponde ao número de ciclos ao fim dos 

quais a fluorescência atinge o limiar de detecção. O Ct será tão elevado quanto a quantidade 

de seqüências alvos iniciais na amostra forem baixas.  

As mudanças de concentração no cDNA inicial, e conseqüentemente de mRNA, para 

os genes estudados foram determinados através da fórmula: Qx = Qt x E ∆Ct ; 

Où: 

E = Eficiência da PCR  

Ct = número de ciclos necessários para atingir o limiar de detecção 

∆Ct = (Ctx-CtT), Ct da amostra – Ct do controle 

Q0 = número de cópias de DNA presentes inicialmente (antes da amplificação por PCR)  

Qx = número de cópias de DNA presentes inicialmente em cada amostra 

QT = número de cópias de DNA presentes inicialmente no controle 

O Ct e o Q0 para cada amostra foram calculados automaticamente pelo programa. A 

eficiência da PCR cada gene foi igualmente calculada pelo aparelho, através de uma curva 

padrão efetuada com diluições em série do cDNA deste gene (produzidos na etapa RT). 

Para obtenção da expressão relativa dos resultados, o valor de Qt foi considerado igual 

a 100, o que simplificou a fórmula para: Qx = 100 x E ∆Ct . Uma PCR com o gene 

normalizador (ACTINA1) foi efetuada para cada amostra (condição de tratamento) e os 

valores de Qx para o gene de interesse foram corrigidos com os Qx do gene normalizador. 

A fim de verificar que o gene correto foi amplificado, nós efetuamos uma curva de 

fusão que nos indica o valor de Tm correspondente ao DNA amplificado. A Tm é função do 

comprimento e da composição em ácidos nucléicos das moléculas do DNA, portanto cada 

produto de DNA dupla fita sintetizado possui uma temperatura de hibridação (Tm) específica. 

A Tm corresponde a temperatura onde 50% das moléculas se encontram desnaturadas (fita 

simples) e a outra metade em forma de dupla fita. 

A curva de fusão é feita em uma etapa complementar ao fim de cada PCR, onde a 

temperatura é elevada de 60°C a 95°C na razão de 0,1°C/sec, o DNA dupla fita é desta forma 

lentamente desnaturado até que sua temperatura de fusão característica seja atingida. Uma vez 

que a Tm é ultrapassada, o DNA é rapidamente desnaturado e o SybrGreen é então liberado, o 

que é marcado por uma queda brusca na fluorescência no monitor. A Tm corresponde ao pico 

da curva de fusão, obtida através do traçado da primeira derivada da fluorescência em função 

da temperatura. O aparecimento de mais de um pico na curva de fusão indica a presença de 

dímeros de iniciadores e/ou de agentes contaminantes de DNA não específico. 
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4. RESULTADOS 
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4.1. Evolução do teor relativo em água (TRA) das folhas de 

Vigna unguiculata e da capacidade fotossintética ao longo 

da reidratação 

O teor relativo em água das folhas (TRA%) e a capacidade fotossintética (A) de V. 

unguiculata ao longo da reidratação evoluíram de modo semelhante nas duas cultivares de 

(EPACE e 1183) (Figura 7). O estresse hídrico provocou uma diminuição de cerca 20% na 

TRA das duas cultivares, que passou de 83% nas plantas controle a 58% nas plantas 

submetidas ao déficit hídrico (Figura 7). No que diz respeito à reidratação, nós observamos 

uma recuperação do TRA a um valor próximo do controle já a partir de três horas após a 

reidratação (R3), após o que a TRA não varia significativamente. 

Um estresse hídrico com ΨH -1,5MPa, considerado moderado, provocou uma 

diminuição de cerca 70% na capacidade fotossintética das folhas dos dois cultivares de 

cowpea (Figura 7). As duass cultivares foram capazes de recuperar rapidamente suas 

capacidades fotossintéticas, a partir de uma hora após a reidratação do substrato. Após 3h de 

reidratação as plantas apresentaram 72% da capacidade fotossintética das plantas controle, e 

após 24h esta foi completamente restabelecida.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Conteúdo relativo em água (CRA% ) e capacidade fotossintética (A ) de 
folhas de Vigna unguiculata (cv. EPACE) submetidas à seca e a subseqüente reidratação. H, 
controle hidratado (ΨH -0,3MPa); S, seca moderada (ΨH -1,5MPa); R1, R3, R10, e R24, 
plantas respectivamente 1h, 3h, 10h, e 24h após reidratação do substrato. Média de 5 medidas ± 
desvio médio. 
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4.2. Efeitos da seca e da reidratação sobre os lipídeos foliares 

totais 

 
4.2.1. Teor de Lipídeos Totais 

Os dois cultivares de feijão de corda, EPACE e 1183, apresentaram uma diminuição 

no teor de lipídeos totais em conseqüência do tratamento de estresse hídrico (ΨH -1,5MPa) 

(Figura 8). Na cultivar EPACE a quantidade de ácidos graxos totais por matéria seca passou 

de 31,5mg/gPS nas plantas controle à 25,7mg/gPS após o estresse hídrico, (redução de 

18,4%) (Tabela 5). Na cv. 1183 a redução foi mais acentuada, com 29,2mg/gPS nas controle 

contra 20,7% mg/gPS após o estresse, o que representa uma redução de 29,1% (Tabela 5). 

O teor de lipídeos totais aumentou rapidamente após a reidratação nas duas cultivares, 

a partir de 3h, sem grandes alterações ao longo da reidratação. O teor máximo em EPACE foi 

observado após três horas de reidratação (R3) (com um aumento de 10,5% do teor de relação 

ao controle) após o qual o teor se aproxima do encontrado no controle. Na cv. 1183 o teor 

máximo foi observado em R6 (+35,6% em relação ao controle), condição após a qual o teor 

foliar em lipídeos totais retorna a valores próximos dos de base (controle) (Figura 8). 

 

4.3. Composição em ácidos graxos totais 
O tratamento de seca provocou, na cultivar mais tolerante (EPACE), um aumento do 

nível de insaturação dos lipídeos totais, devido a uma diminuição da porcentagem de ácidos 

graxos menos insaturados, 16:1c (cis-hexadecenoico), 16:1t (trans-hexadecenoico), 18:1 

(ácido oléico) em paralelo com um aumento do ácido graxo mais insaturado 18:3 (ácido 

linolênico) (Tabela 5). Em EPACE o 18:3 evoluiu de 66,2% no tratamento controle a 73,2% 

nas plantas em estresse (aumento de 11%).  

Nós observamos que as modificações na composição dos ácidos graxos, causadas pelo 

estresse hídrico, começaram a diminuir rapidamente após a reidratação substrato (a partir de 

R3) tendendo ao restabelecimento da composição em ácidos graxos observada nas plantas 

controle.  

Após a reidratação do substrato a porcentagem de 18:3, que havia sido aumentada pelo 

tratamento de seca, diminuiu rapidamente (a partir de R3), em níveis próximos das plantas 

controle (Tabela 5). Com 24h de reidratação nós observamos valores de 18:3 mais baixos que 

nos controles enquanto os valores de 18:1 e 18:2 formar mais elevados em relação aos 

controles. Os ácidos graxos 16:1c, 16:1t e 18:1, diminuíram com o tratamento de seca, sendo 
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restaurados após a reidratação. O efeito da reidratação foi igualmente observado na 

porcentagem de 16:0 que sofreu elevação, com um máximo em R6com 16,5% contra 11,6% 

nos controles. A porcentagem de 16:0 permanece elevada mesmo após 48h da reidratação do 

substrato (14,5%). 

Ao contrário do que foi observado em EPACE, na cv. 1183 o estresse hídrico 

provocou uma diminuição no nível de insaturação, com um aumento da porcentagem dos 

ácidos graxos 16:0, 16:1c e 16:1t e com a diminuição do 18:3, que passou de 66% no controle 

a 61,5% (redução de 7%) (Tabela 5). Nos tratamentos de reidratação nós observamos na cv. 

1183 algumas respostas em comum com EPACE, como a diminuição do 18:3 em relação ao 

controle em R24, e a evolução das porcentagens dos ácidos graxos com tendência a alcançar 

os valores controle já a partir de R3 (Tabela 5). A reidratação provocou um aumento da 

porcentagem de 16:0, com um pico em R6, assim como observado em EPACE, no entanto 

mais acentuado na cultivar menos tolerante (aumento de 54% em relação ao controle na cv. 

1183 e de 42% em EPACE). 
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1183 

Figura 8: Efeito da reidratação sobre teor de lipídeos totais das folhas de Vigna unguiculata 
(cv. EPACE e cv. 1183), em mg/gPS, média de 3 medidas ± desvio-médio. C, controle 
(plantas constantemente hidratadas); S, plantas em déficit hídrico; R3, R6, R10, R24 e R48, 
plantas respectivamente 3h, 6h, 10h, 24h e 48h após a reidratação do substrato. 
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                                             Ácidos graxos  en % du poids total  (± l’écart-type) 
 
 Tratamento           16:0         16:1c       16:1t       18:0       18:1       18:2        18:3        AGT (mg/gPS)           
 
 EPACE 

             C               11,6           3,7          4,1          2,2          2,9         8,7         66,2          31,5  

             S               12,8           2,0          1,7          2,4           1,0        7,0         73,2          25,7  

             R3             13,3           2,8          3,3          3,5          2,7         8,8         65,6          34,8  

             R6             16,5           2,3          2,9          2,6          2,2         8,7         64,9          30,8  

             R10           15,4           1,8          2,5          2,0          2,5         9,5         66,2          30,0  

             R24           15,5           2,5          3,5          3,8          4,6       12,8         57,2          27,4  

             R48           14,5           2,7          3,6          1,9          3,0        9,5          64,8          31,7  

 

 1183 

             T               13,8           2,4          3,7          2,2          2,9         9,0        66,0          29,2  

             S               15,7           5,1          5,3          2,3          0,9         9,1        61,5          20,7  

             R3            20,5           1,3          2,6          2,8          2,2         6,8        63,9          26,7  

             R6            21,3           2,6          1,8          2,5          2,1         7,1        62,5          39,6  

             R10          17,2           2,0          3,3          2,9          3,2        10,6       60,9          31,1   

             R24          16,2           2,5          2,9          5,3          8,4        11,6       53,1          31,7  

             R48          13,6           2,7          4,1          3,3          4,0          9,7       62,7          30,5  

 

 

 

Tabela 5: Efeito da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos lipídeos totais de 
folhas da cv. EPACE e da cv. 1183. C, plantas controle (plantas constantemente hidratadas); 
S, plantas em déficit hídrico; R3, R6, R10, R24 e R48, plantas respectivamente 3h, 6h, 10h, 
24h e 48h após a reidratação do substrato. Ácidos graxos em % do total, média de 5 medidas 
± desvio-médio. 
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4.4. Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre as classes 

lipídicas 

 
4.4.1. Composição Lipídica 

As duas cultivares de V. unguiculata sofreram modificações diferentes na composição 

lipídica em decorrência da reidratação, sobretudo no que diz respeito ao teor dos 

galactolipídeos, MGDG e DGDG, (Figura 9) e às relações DGDG/MGDG das cultivares 

(Figura 10). 

A seca provocou uma redução de 15% do MGDG em EPACE, que passou de 

11,8mg/gPS no controle à 10mg/gPS no estresse hídrico (Figura 9). O teor de MGDG foi 

mais afetado pelo estresse na cultivar 1183 (menos tolerante), onde o teor passou de 

14,8mg/gPS no controle à 7,1mg/gPS, o que representa uma redução de 52% (Figura 9). Após 

3h de reidratação nós já observamos importantes modificações na composição lipídica das 

duas cultivares. Em EPACE o teor máximo em MGDG foi atingido em R3, quando ele 

aumentou 23,5% em relação às plantas em déficit hídrico, ultrapassando 5% o valor controle. 

O MGDG recupera em seguida, nos tempos de reidratação que seguem valores mais próximos 

dos valores. Na cv. 1183 o teor de MGDG passou de 7,1mg/gPS em condição de estresse 

hídrico à 9,4mg/gPS três horas após a reidratação, valor este ainda 36,5% inferior ao controle. 

O teor de MGDG da cv. 1183 aumentou progressivamente ao longo da reidratação, no 

entanto, sem alcançar o valor das plantas controle (14,8mg/gPS no controle e 11,9mg/gPS em 

R48) (Figura 9). 

No que diz respeito ao efeito do déficit hídrico sobre o teor de DGDG, as duas 

cultivares apresentaram respostas opostas (Figura 9). A seca estimulou a produção de DGDG 

em EPACE, +66% em relação às plantas controle, enquanto que a cv. 1183 sofreu uma grande 

redução, de 60% em relação ao controle. Em EPACE a reidratação não teve efeito sobre o 

teor de DGDG em relação ao déficit hídrico (Figura 9). Por tanto mesmo após 48h de 

reidratação, o teor de DGDG em EPACE permaneceu 66% superior ao observado nas plantas 

controle (Figura 9). O teor de DGDG, na cv. 1183, aumentou de 4,2mg/gPS em déficit hídrico 

à 7,2 mg/gPS após 3h de reidratação, no entanto sem atingir o valor controle ao longo dos 

tempos de reidratação analisados. Após 48h de reidratação o teor de DGDG da cv. 1183 

permaneceu 32,4% inferior ao encontrado nas plantas controle (Figura 9). 

O teor de PG não foi significativamente alterado pelo tratamento de seca na cv. 

EPACE, enquanto que na cv. 1183, nós observamos uma diminuição de 60,6% no teor deste 
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lipídeo em condição de estresse. O efeito da reidratação, em EPACE, sobre o teor de PG é 

sutil até 6h de reidratação, aumentando significativamente com 24h e 48h de reidratação, 

sendo respectivamente 57% e 30% superior ao teor das plantas controle. Na cv. 1183 o teor de 

PG aumenta na reidrataçào em relação ao teor de déficit hídrico, permanecendo, no entanto 

inferior ao das plantas controle mesmo após 48h de reidratação (Figura 9). 

O SQDG aumentou em 121% sob efeito do déficit hídrico em EPACE, já na cv. 1183 

o teor de SQDG se manteve estável nesta condição (Figura 9). Quanto à reidratação, em 

EPACE, após um aumento de 48%, 3h após a reidratação, o teor de SQDG diminui 

progressivamente até retornar a um teor equivalente ao encontrado nas plantas controle. Na 

cv. 1183, o efeito da reidratação é observado somente a partir de R24 (24h após) quando o 

teor de SQDG começa a ultrapassar o encontrado nas plantas controle, atingindo em R48 um 

teor 47% mais elevado (Figura 9). 

No que diz respeito ao lipídeo mais abundante das membranas extra- tilacoidais, o PC, 

nós observamos em EPACE uma tendência ao aumento na reidratação quando comparado às 

plantas controle, aumento que já é observado nas plantas em estresse hídrico prosseguindo 

com a reidratação até R24 e retornando a valores de base (controle) após 48h (Figura 9). Na 

cv. 1183 o teor de PC diminui 57% com a seca aumentando em seguida com a reidratação, 

permanecem aumentando em seguida com a reidratação continuando, no entanto inferior às 

plantas controle após 48h de reidratação (Figura 9). 

 

4.4.2. Relação DGDG/MGDG 

O estresse hídrico induziu um aumento significativo na relação DGDG/MGDG, na 

cultivar mais tolerante, EPACE. Ao longo da reidratação esta relação continua elevada com 

ligeira queda, em relação às plantas em estresse, entre R10 e R48 (Figura 10). Ao contrário do 

observado na cv. EPACE, na cv. 1183 a relação DGDG/MGDG diminui ligeiramente com o 

estresse hídrico, aumentando ligeiramente nas primeiras horas de reidratação e decrescendo 

em seguida a valores ligeiramente inferiores, como os observados em estresse, ao contrário do 

que foi observado em EPACE onde mesmo após 48h da reidratação a relação DGDG/MGDG 

se manteve significativamente superior a encontrado nas plantas controle (Figura 10). 
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1183 

Figura 9: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre as classes lipídicas das folhas de 
V.unguiculata (cv. EPACE e cv. 1183) (em mg/gPS, média de 3 medidas ± desvio médio). C, 
controle (plantas constantemente hidratadas); S, plantas em déficit hídrico; R3, R6, R10, R24 e 
R48, plantas respectivamente 3h, 6h, 10h, 24h e 48h após a reidratação do substrato. 
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4.4.3. Análise dos ácidos graxos das classes lipídicas 

A composição em ácidos graxos do MGDG, componente majoritário das membranas 

dos cloroplastos, se manteve admiravelmente estável ao longo do processo de reidratação nas 

duas cultivares de V. unguiculata (Tabelas 6 e 8). No entanto, nós observamos variações entre 

as duas cultivares no que diz respeito à massa do ácido linolênico (18:3), principal 

componente dos galactolipídeos. O estresse hídrico provocou uma redução de 17% na massa 

do ácido graxo poliinsaturado 18:3 na cultivar EPACE, enquanto que na cultivar 1183 esta 

queda foi de 53%. Após a reidratação da planta estressada, o teor de 18:3 é elevado mais 

rapidamente na cultivar mais tolerante. Apesar de um teor de 18:3, mais elevado nas plantas 

controle da cultivar menos tolerante, sendo de 14mg/gPS em 1183 e de 11,3mg/gPS em 

EPACE, após 48h de reidratação as duas cultivares apresentaram praticamente o mesmo teor 

neste ácido graxo (11,1 em EPACE e 11,3 em 1183).  

Nós observamos um aumento no grau de insaturação do DGDG com a reidratação, 

tanto em EPACE quanto em 1183, devido ao aumento do 18:3 e do 18:2 acompanhado de 

uma baixa na porcentagem dos ácidos graxos menos insaturados (Tabela 6 e 8). A 

porcentagem de 18:3 no DGDG aumentou ligeiramente em conseqüência do estresse hídrico 

na cv. EPACE, enquanto que na cv. 1183 a porcentagem diminuiu, passando de 83,7% no 

controle a 77%. Observamos um aumento da porcentagem de 18:3, induzido pela reidratação 

nas duas cultivares, a resposta tendo sido mais rápida na cv. EPACE. Em EPACE foi 

observado uma redução de 22% na porcentagem do 16:1t (ácido graxo específico do PG) do 

PG induzida pela seca, redução esta que foi ainda mais importante em decorrência da 

reidratação, mesmo após 48h (-35% em R48) (Tabela 7). 

Figura 10: Relação DGDG/MGDG de folhas de V.unguiculata (cv. EPACE e cv. 1183) 
calculadas a partir dos resultados apresentados na Figura 3. Legenda dos tratamentos na 
Figura 3.  
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Em EPACE foi observado uma redução de 22% na porcentagem do 16:1t (ácido graxo 

específico do PG) do PG induzida pela seca, redução esta que foi ainda mais importante em 

decorrência da reidratação, mesmo após 48h (-35% em R48) (Tabela 7). O estresse hídrico e a 

reidratação induziram em EPACE, um aumento na porcentagem de 16:0 paralelamente a uma 

redução 18:3 no PG. Na cv. 1183 a reidratação provocou aumento da porcentagem de 16:1t do 

PG, que sofreu redução de 39% pelo estresse hídrico (Tabela 9). A porcentagem de 18:3 na 

cv. 1183 foi aumentada por ação do déficit hídrico enquanto que a reidratação induziu sua 

redução, aproximando-se do valor das plantas controle (Tabela 9)  

 

Tabela 6: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
galactolipídeos da cv. EPACE (em %, média de 3 medidas). C, plantas controle (plantas 
constantemente hidratadas); S, plantas em déficit hídrico; R3, R6, R10, R24 e R48, plantas 
respectivamente 3h, 6h, 10h, 24h e 48h após a reidratação do substrato. 

 
EPACE 
                                                       
                                                  
                                                   Ácidos graxos  (% do peso total)   
 Lipídeos e  
Tratamento            16:0      16:1c     16:1t     18:0      18:1      18:2      18:3      18:3 (mg/gPS) 
 
MGDG 

             C                  1,6          0,3         —           0,6          0,3         1,7         95,5              11,3 

               S                   1,4          —          —           0,6          —          3,7         94,3               9,4  

               R3                1,4           —          —           0,4          —          3,7        94,6              11,3 

               R6                1,3           —          —           0,2          0,5         3,6        94,4               8,0 

               R10              1,3           —          —           0,4          0,4         3,1        94,9              11,2 

               R24              2,4           —          —           0,7          1,1         3,6        92,2              10,1 

               R48              2,0           —          —           —           0,6         2,5        94,9              11,1 

DGDG 

               C                 13,3         0,9          2,6          1,1          —          1,3        80,9              3,8  

               S                  12,8         0,5         1,6           1,4          0,6         1,5        81,6              6,4  

               R3                9,6           —           0,5          1,4          0,6         1,6        86,3              7,8  

               R6                10,5         —           —           1,6          0,8         1,6        85,6              6,7  

               R10              9,6           —           0,5          1,3          0,6         1,5        86,4              7,2  

               R24              9,7           —           —           0,9          —          1,7        87,8              6,7  

               R48              11,1         —           0,9          1,2          1,1         2,2        83,5              6,5  
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Tabela 7: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
lipídeos polares de folhas de V. unguiculata, cv. EPACE (em %, média de 3 medidas). 
Legenda dos tratamentos na Tabela 2. 

 
EPACE 
                                                       
                                                  
                                                        Ácidos graxos  (% do peso total)   
 Lipídeos e  
Tratamento             16:0      16:1c     16:1t     18:0      18:1      18:2      18:3       18:3 (mg/gPS) 
 
PG 

               C                   25,0         —          31,6        5,0           —          —        38,4                0,9  

               S                   42,0         —          24,7         5,7          —          3,3        24,3                0,5 

               R3                 43,5         —          17,6         4,3          2,0         6,1        26,5               0,7 

               R6                 48,5         —          22,2         4,2          2,4         3,1        19,6               0,5 

               R10               42,8         —          18,4         5,5          3,5         6,5        23,3               0,5 

               R24               38,9         —          21,0         4,5          3,7         7,0        25,0               0,9 

               R48               43,8         —          20,5         4,2          6,0         9,3        16,1               0,5 

SL 

            C                    36,8          —          —           7,6          —         7,7         47,9               0,3  

               S                    41,0          —          —           7,0          —         9,3         42,7               0,6 

               R3                 25,2           —          —           6,1          —         11,9       56,9               1,1 

               R6                 33,7           —          —           6,0          2,5        9,3         48,4               0,6 

               R10               33,0           —          —           12,4        —         13,0       41,6               0,4 

               R24               35,3           —          —           7,0          —         11,8       45,9               0,3 

               R48               30,9           —          —           5,9          —         11,8       51,3               0,4 

PC 

              C                    24,6          —          —            5,3          7,7        30,2       32,3               0,7 

               S                   22,0           —          —           6,2          1,7        20,7       49,4               1,4 

               R3                 23,2           —          —           5,3          3,5        22,0       46,1               1,4 

               R6                 26,1           —          —           4,8          4,0        21,5       43,6               1,2 

               R10               22,0           —          —           5,4          4,5        25,3       42,8               1,4 

               R24               21,5           —          —           5,9          5,4        26,0       41,1               1,5 

               R48               22,0           —          —           5,7          6,1        25,6       40,6               0,9 
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Tabela 8: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
galactolipídeos de folhas de V. unguiculata, cv. 1183 (em %, média de 3 medidas). Legenda 
dos tratamentos na Tabela 2. 
 

 
1183 
                                                       
                                                  
                                                        Ácidos graxos  (% do peso total)   
 Lipídeos e  
Tratamento           16:0      16:1c     16:1t     18:0      18:1      18:2      18:3      18:3 (mg/gPS) 
 
MGDG 

            C                   2,0          —          —           0,2          0,5          2,7         94,5              14,0   

               S                   1,8          —          —           1,0          —           3,5         93,7              6,6   

               R3                1,9           —          —           0,7          —           3,6         93,7              8,8 

               R6                1,8           —          —           0,6          0,7          4,5         92,4              9,0 

               R10              1,3           —          —           0,4          0,4          2,5         95,6              9,8 

               R24              1,7           —          —           —           0,5          2,9         94,8              11,0 

               R48              2,1           —          —           —           0,5          2,3         95,1              11,3 

DGDG 

               C                  11,9         —          1,0          1,2          0,7          1,6        83,7               8,8 

               S                   16,2         —         2,1          2,5          —           1,6        77,7               3,3 

               R3                15,4         —          2,4          1,6          0,6          1,5        78,5               5,6 

               R6                11,6         —          1,3          1,2          —           1,3        84,6               7,4 

               R10              12,6         —          2,3          1,2          0,5          0,7        82,7               5,9 

               R24              10,2         —          —           1,3          0,5          1,6        86,4               6,0 

               R48              10,5         —          —           1,3          —           1,5        86,8               6,2 
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Tabela 9: Efeito do déficit hídrico e da reidratação sobre a composição em ácidos graxos dos 
lipídeos polares de folhas de V. unguiculata, cv. 1183 (em %, média de 3 medidas). Legenda 
dos tratamentos na Tabela 6. 
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                                                          Ácidos graxos  (% do peso total)   
 Lipides e  
Tratamentos           16:0      16:1c     16:1t     18:0      18:1      18:2     18:3     18:3 (mg/gPS) 
 
PG 

               C                  36,4        —           29,6         4,9          3,7         3,7        21,7             0,7 

               S                  37,1         —          18,1         8,9          —          —         35,9             0,5 

               R3                41,3         —          31,6         5,7          2,1         3,0        16,3             0,4 

               R6                36,9         —          30,5         5,4          —          —         27,1             0,6 

               R10              40,6         —          27,2         6,5          4,4         2,6        18,7             0,3 

               R24              48,9         —          23,5         4,3          3,6         4,5        15,1             0,4 

               R48              38,8         —          24,9         5,1          4,0         5,9        21,4             0,5 

SQDG 

            C                   43,5          —          —           6,4          —         9,8         40,3             0,3   

               S                   38,6          —          —           12,1        —         9,8         39,5             0,2 

               R3                46,4           —          —           6,5          —        10,3        36,8             0,2 

               R6                41,7           —          —           6,6          —         9,4         42,3             0,3 

               R10              39,1           —          —           7,8          —         9,2         43,8             0,3 

               R24              21,8           —          —           —           —         8,8         69,3             0,5 

               R48              26,3           —          —           6,5           —        10,0       57,3             0,6 

PC 

              C                   26,0          —          —            5,1         5,6        24,4       38,8              1,6 

               S                   27,0          —          —           7,3          —        20,5       45,1              0,8 

               R3                25,2           —          —           6,6          4,0       20,7       43,5              1,3 

               R6                22,7           —          —           5,8          4,0       22,7       44,8              1,7 

               R10              19,1           —          —           8,8          5,5       20,6       46,0              1,4 

               R24              24,1           —          —           5,1          4,8       24,8       41,2              1,7 

               R48              19,9           —          —           4,8          6,7       29,1       39,4              1,0 
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4.5. Estudo da biossíntese in vivo dos principais lipídeos de 

membranas por marcação radioativa com acetato 1-14C 

 
4.5.1. Efeito da reidratação pós-estresse hídrico sobre a incorporação 

do acetato 1-14C nos lipídeos polares totais de folhas de Vigna 

unguiculata 

A incorporação da radioatividade nos lipídeos polares nas plantas controle diminui 

gradualmente ao longo do tempo em EPACE, indicando um “turn over” dos lipídeos nesta 

cultivar em condições ótimas de cultivo (Figura 11). Entre os tempos de incubação 

(marcação) de 3h e 24h a radioatividade diminui aproximadamente 50% nas plantas controle 

da cv. EPACE. Quanto às plantas em estresse hídrico e reidratadas, a incorporação total é 

inferior a das plantas controle nos três tempos de incubação (3h, 10h e 24h). Nas plantas em 

estresse hídrico a incorporação foi mais elevada com 10h e 24h do que com 3h de incubação, 

ao contrário do observado nas plantas controle. No entanto após contato de 24h com a carga 

radioativa a diferença entre a radioatividade incorporada nas três condições diminuiu 

significativamente na cv. EPACE. Nas plantas reidratadas de EPACE a incorporação nos 

lipídeos polares totais de EPACE após 3h de carga radioativa correspondeu a 23% da 

incorporação medida nas plantas controle, passando para 71% após 24h da marcação (Figura 

11). 

Ao contrário do que foi observado na cv. EPACE, a incorporação total não diminuiu 

ao longo do tempo de exposição nas plantas controle da cv. 1183 e até aumentou ligeiramente 

(Figura 11). A incorporação total das plantas reidratadas da cv. 1183 variou muito pouco com 

o tempo de exposição a carga radioativa. Assim como em EPACE, a incorporação nas plantas 

em estresse e em reidratação ao longo dos tempos de marcação foi sempre inferior quando 

comparadas aos seus respectivos controles (Figura 11). No entanto as diferenças entre a 

incorporação das plantas tratadas (seca e reidratação) e seus respectivos controles são maiores 

na cultivar sensível do que em EPACE, sobretudo com o tempo de 24h de incubação. Após 

24h de marcação (incubação), as plantas em estresse hídrico do cv. menos tolerante, 1183, 

apresentaram incorporação correspondente a 17% da encontrada em seu respectivo controle, 

enquanto na cv. EPACE ela correspondeu a 57% da incorporação do seu controle (Figura 5). 

Na cv. 1183 a planta reidratada por 24h e após 24h de incubação, nós encontramos uma 

incorporação equivalente a somente 22% do seu respectivo controle, contra 71% em EPACE 

para as mesmas condições (Figura 11). 
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Figura 11: Incorporação de acetato 1-14C nos lipídeos polares totais de folhas de 
V.unguiculata, cv. EPACE e cv. 1183, após 3h, 10h e 24h de exposição à radioatividade. C, 
controle (plantas bem hidratadas); S, plantas em estresse hídrico; R, plantas reidratadas (na 
condição R o tempo de exposição corresponde igualmente ao tempo de reidratação). A 
radioatividade incorporada é expressa em % da radioatividade total, média de 3 medidas ± o 
desvio médio. 
. 
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4.5.2. Efeito do estresse hídrico e da reidratação sobre a incorporação 

do acetato 1-14C nas principais classes lipídicas das folhas de 

Vigna unguiculata 

A marcação com o acetato 1-14C evidenciou diferenças significativas na biossíntese 

das classes lipídicas entre as cultivares de V. unguiculata estudadas (Figura 12 e Figura 13). A 

radioatividade incorporada nas classes foi expressa em porcentagem do total representado na 

Figura 11. Os tempos de incubação (3h, 10h, 24h) nas plantas reidratadas corresponderam 

igualmente ao tempo decorrido após a reidratação do substrato das plantas. 

 

4.5.2.1. Monogalactosildiacilglicerol (MGDG) 

Em EPACE a incorporação máxima no MGDG foi medida nas plantas controle após 

10h de incubação (28% da radioatividade total incorporada) (Figura 12A). Quanto às 

condições de estresse hídrico e reidratação na cv. EPACE a biossíntese do MGDG aumentou 

progressivamente com o tempo de incubação (Figura 12A). Comparadas com o controle, após 

3h e 10h de incubação nos observamos incorporações bastante inferiores nas plantas em 

estresse e em reidratação. A incorporação nas plantas reidratadas foi, no entanto superior a 

das plantas em estresse hídrico em todos os tempos de incubação. Após 24h de incorporação a 

porcentagem de radioatividade incorporada no MGDG foi praticamente a mesma nas três 

condições (controle, seca e reidratação), sendo a incorporação nas plantas estressadas apenas 

11% inferior a das plantas controle. 

Na cultivar 1183 observou-se um crescimento progressivo da porcentagem de 

radioatividade incorporada nas três condições (controle, seca e reidratação) (Figura 12B). 

Assim como em EPACE, a incorporação foi mais intensa na reidratação do que na seca. No 

entanto, em contraste com o que foi observado na cv. EPACE, a diferença entre as plantas 

controle e tratadas (seca e reidratação) é maior em todos os tempos de incubação. Em 

EPACE, após 24h de incubação, a porcentagem de incorporação no MGDG das plantas em 

seca e das plantas reidratadas se aproximou das plantas controle, na cv. 1183 mesmo após 24h 

nos encontramos valores bem diferentes entre as três condições (32% para o controle, 16% 

para a seca e 20% para a reidratação). 
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4.5.2.2. Digalactosildiacilglicerol (DGDG) 

A cinética de incorporação do acetato 1-14C no DGDG foi significativamente diferente 

nas cultivares EPACE e 1183 (Figur 12B). 

Na cv. EPACE a incorporação máxima nas três condições (C, S e R) foi observada 

com 24h de incubação com precursor marcado, enquanto que na cv. 1183 a mesma foi 

observada após 3h nas plantas controle e após 10h nas plantas tratadas (seca e reidratação) 

(Figura 12B). As plantas em estresse hídrico da cv. mais tolerante, EPACE, apresentaram uma 

porcentagem de incorporação no DGDG mais elevada (nos três tempos de incubação) em 

relação as plantas controle e reidratadas. Nós observamos uma baixa na porcentagem de 

incorporação em decorrência da reidratação (em relação à seca), no entanto a porcentagem de 

DGDG marcado permanece superior à das plantas controle com 10h e 24h de incubação 

(Figura 12B). Nas plantas reidratadas por 3h, a porcentagem de incorporação no DGDG foi 

inferior à das plantas controle e em estresse hídrico (com esse tempo de incubação). As 

diferenças entre as porcentagens de incorporação das três condições foram mais importantes 

após 10h de incubação, com um aumento em relação às plantas controle de 60% para as 

plantas em estresse hídrico e 27% e reidratadas (Figura 12B). 

O forte efeito da seca na estimulação da incorporação do precursor no DGDG, 

observado na cultivar tolerante não foi observado na cultivar 1183 (Figura 12B). Na cv. 1183 

a incorporação após 24h de incubação com o estresse hídrico foi de 10% (-6,5% do que no 

controle), em quanto que em EPACE ela foi de 16% (+23% em relação ao controle) (Figura 

12B). Ao contrário do que foi observado na cultivar tolerante, onde a incorporação no DGDG 

até o tempo de incubação de 24h, na cv. 1183 a incorporação com 24h de incubação foi 

diminuída nas plantas em estresse hídrico e em reidratação (Figura 12B). Assim como para 

EPACE as maiores diferenças entre as três condições foram observadas com o tempo de 10h 

de incubação (Figura 12B). Na cv. 1183 o máximo de radioatividade no DGDG bem como a 

maior diferença em relação ao controle foi encontrada após 10h de incubação das plantas 

reidratadas (14,2% da radioatividade total e 66,7% superior ao controle). Em EPACE a 

radioatividade máxima no DGDG foi medida nas plantas em estresse hídrico com 24h de 

incubação (16%), no entanto a maior diferença em relação ao controle foi observada após 10h 

de incubação com um aumento 60% (também em condição de estresse) (Figura 12B). 

 

 

 
 



 

91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Incorporação do acetato 1-14C nos galactolipídeos (MGDG e DGDG) de folhas de 
V.unguiculata (cv. EPACE e cv. 1183), após 3h, 10h e 24h de exposição à carga radioativa. 
A: MGDG; B: DGDG. C, controle (plantas sempre hidratadas); S, plantas em estresse hídrico 
(-1,5MPa); R, plantas reidratadas. A radioatividade incorporada é expressa em % da 
radioatividade total, média de 3 medidas ± o desvio médio. 
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4.5.2.3. Fosfatidilglicerol (PG) 

Nós observamos, tanto para EPACE quanto para 1183, um efeito estimulador da seca 

na incorporação do acetato marcado no PG (Figura 13A). A porcentagem de PG marcado das 

plantas em estresse hídrico com 3h e 10h de incubação (EPACE: 32% e 37% respectivamente, 

1183: 43% e 36% respectivamente) foi superior em relação ao controle e às plantas 

reidratadas com esses mesmos tempos de incubação. Nas plantas reidratadas das duas 

cultivares o tempo de incubação (3h, 10h e 24h) praticamente não teve influencia sobre a 

incorporação no PG (Figura 13A). Em EPACE a incorporação máxima nas plantas controle e 

em estresse hídrico foi observada com 10h de incubação (28% e 37% respectivamente). Na 

cultivar sensível (1183), nos encontramos diferenças maiores entre os tempos de incubação, 

com um máximo de incorporação após 3h de incubação para as três condições. A 

incorporação máxima foi de 43% nas plantas em seca, com 3h de incubação.  

 

4.5.2.4. Sulfoquinovosil-diacilglicerol (SQDG) 

Entre os lipídeos estudados, SQDG foi o que menos contribuiu para a radioatividade 

medida nos lipídeos totais (Figura 13B). Nós encontramos diferenças significativas entre as 

duas cultivares, no que diz respeito à incorporação do precursor marcado no SQDG ao longo 

do tempo. No entanto, tanto na cv. EPACE quanto na cv. 1183 o estresse hídrico estimulou a 

incorporação no SQDG (Figura 13B). Em EPACE, nas plantas controle e em estresse hídrico 

a incorporação máxima foi observada após 24h de incubação (4,9% e 5,2% respectivamente) 

(Figura 13B). Já nas plantas reidratadas a radioatividade máxima no SQDG foi obtida com 3h 

(5,8%) e diminui consideravelmente após 10h e 24h (Figura 13B). 

Na cv. 1183 a incorporação no SQDG variou menos de acordo com o tempo de 

exposição ao precursor (Figura 13B). Nas plantas controle a incorporação atinge o máximo 

com 10h de incubação e se mantém estável após. Na planta em estresse após 3h de incubação 

nos encontramos uma incorporação de 4,6% enquanto no controle ela foi de 1,8% (o estresse 

provocou um aumento de cerca 2,5 vezes em relação ao controle) (Figura 13B). A 

incorporação no SQDG não mudou significativamente em estresse após 3h (10h e 24h) e se 

manteve sempre superior ao controle (Figura 13B). Nas plantas reidratadas da cultivar 

sensível nós encontramos uma incorporação com 3h de reidratação (e de incubação) 

ligeiramente inferior às plantas em estresse e bem superior às plantas controle (+2,4 vezes) 

(Figura 13B). Nas plantas reidratadas desta cultivar, após 10h e 24h a porcentagem de SQDG 

marcado diminui a níveis próximos do controle, enquanto que em EPACE as plantas 
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reidratadas 24h apresentam porcentagens de SQDG marcados inferiores que os controles 

(Figura 13B). 

 

4.5.2.5. Fosfatidilcolina (PC) 

Entre os lipídeos estudados o PC e o PG foram os que mais contribuíram em 

porcentagem para a radioatividade total dos lipídeos foliares nas duas cultivares de V. 

unguiculata (Figura 13C). 

A incorporação no PC em EPACE praticamente não variou entre as três condições, 

sendo mais elevado com 3h de incubação e praticamente não variando a partir de 10h (Figura 

13C). Na cultivar sensível, 1183, ao contrário do que foi observado em EPACE, a 

incorporação no PC foi diminuída pela condição de seca (sobretudo após 3h de incubação). O 

nível em PC marcado foi, no entanto, restaurado ao nível das plantas controle após a 

reidratação (Figura 13C). Após 24h de incorporação nós encontramos praticamente o mesmo 

nível de incorporação entre as três condições (Controle, Seca e Reidratação).  

 

4.5.2.6. Cinética de incorporação do acetato 1-14C nas classes 

lipídicas ao longo da reidratação 

Nas duas cultivares a incorporação no MGDG, que é assim como o DGDG um lipídeo 

de fim de via metabólica (Figura 3 - Introdução), aumentou gradualmente com o tempo de 

reidratação até 48h, (o tempo de reidratação corresponde igualmente ao tempo de exposição 

ao acetato 1-14C). Em EPACE, a porcentagem de incorporação no MGDG passou de 6,1% em 

R3 (3h após a reidratação e incubação) a 26,4% em R48 (Figura 8-A) e na cv. 1183 a 

porcentagem passou de 7,1% em R3 a 28% em R48 (Figura 14B).  

A maior diferença entre o perfil de incorporação das duas cultivares durante a 

reidratação diz respeito à incorporação no DGDG (Figura 14). Em EPACE a porcentagem de 

DGDG marcado é mais baixa em R3 do que na cv 1183, no entanto ela sobe 

consideravelmente em R6 e se mantém estável mesmo após 48h de reidratação (Figura 14A), 

enquanto que na cultivar sensível a porcentagem de DGDG marcado diminui a partir de R6 

(Figura 14B). Em EPACE a porcentagem de incorporação no DGDG é de 7,7% em R3, 

atingindo o máximo em R6 (15,3%), e com 14,3% de incorporação em R48 (Figura 14A). 

Para a cv. 1183 nos encontramos 12,8% de incorporação no DGDG em R3 e o máximo de 

incorporação sendo de 15,1% em R6, porcentagem que passa a 10,5% após 48h (Figura 14B).  
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A cinética de incorporação no PG ao longo da reidratação segue a mesma tendência 

nas duas cultivares, com uma diminuição gradual a partir de R10 (Figura 14). No entanto, esta 

diminuição é mais expressiva na cultivar tolerante. 

A Figura 8-A mostra que o máximo de SQDG marcado em EPACE é observado no 

início da reidratação, em R3 (relação o controle equivalente na figura 13B) e diminui ao longo 

da reidratação até R10, voltando a aumentar em R24 e R48. Quanto ao cultivar 1183, nós não 

observamos variações significativas no SQDG marcado ao longo da reidratação (Figura 14B). 

Nas duas cultivares a incorporação no PC foi máxima em R3 (PC e PG são lipídeos de 

início de via metabólica), e o nível de incorporação nestes lipídeos diminui progressivamente 

com o tempo de exposição ao precursor (Figura 14).  
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Figura 13: Incorporação do acetato 1-14C no PG (A), SQDG (B) e PC (C), de folhas de 
V.unguiculata, cv. EPACE e cv. 1183, após 3h, 10h e 24h de exposição à carga radioativa. A: 
PG; B: SQDG e C: PC. C, controle (plantas sempre hidratadas); S, plantas em estresse hídrico 
(-1,5MPa); R, plantas reidratadas. A radioatividade incorporada é expressa em % da 
radioatividade total, média de 3 medidas ± o desvio médio. 
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EPACE 

1183 

Figura 14: Incorporação do acetato 1-14C nos lipídeos polares de V.unguiculata ao longo da 
reidratação. A radioatividade incorporada é expressa em % da radioatividade total, média de 3 
medidas ± o desvio médio. A: EPACE; B: 1183. R3, R6, R10, R24 et R48, plantas 
respectivamente 3h, 6h, 10h, 24h e 48h após a reidratação do substrato e igualmente de 
contato com a radioatividade. 
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4.6. Isolamento dos cDNAs das MGDG, DGDG, PG e SQDG 

sintases 

Nós isolamos os cDNA completos que codificam para a MGD1, a DGD1, a PGP1 e a 

SQD2 sintase (Figuras 4.18-4.21). Os cDNAs completos foram isolados por meio da 

varredura de um biblioteca de cDNA de Vigna unguiculata utilizando sondas específicas para 

cada gene (sessão 3.8.4.1). As quatro seqüências de cDNAs de V.unguiculata foram 

registradas no banco de dados do Genbank com os números de acesso: DQ205521 

(VuMGD1), DQ205523 (VuDGD1), DQ205522 (VuSQD2), DQ205520 (VuPGP1).  

As seqüências em aminoácidos (aa) deduzidas de VuMGD1, VuDGD1, VuSQD2 e 

VuPGP1 foram comparadas com seqüências conhecidas através do programa BLAST 

(http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). A seqüência em aa deduzida de VuMGD1 mostrou 

níveis de identidade de 88 e 77% com a MGD1 de soja (no. de acesso BAB11979) e com a 

MGD1 de Arabidopsis thaliana (no. de acesso BAB12042) respectivamente. A comparação da 

seqüência deduzida de VuDGD1 revelou 93% de identidade com a soja (AY635907) e 70% 

com A.thaliana (AAF02140). A seqüência deduzida de VuSQD2 mostrou 67% de identidade 

com A.thaliana (AF454354), e VuPGP1 mostrou 56% de identidade com a VuPGP1 de 

A.thaliana (A048535). 

O cDNA completo de VuMGD1 apresentou 2063 pb, contendo 338 pb na extremidade 

5’ não traduzida (5’UTR) e 14λ pb na extremidade 3’ não traduzida (3’UTR) (Figura 15). A 

fase aberta de leitura (ou ORF para open reading frame) codifica um poilpeptídeo deduzido 

de 524 aa (MW calculada de 57,2 kDa), com uma seqüência de 87 aa prevista como peptídeo 

de trânsito para o cloroplasto (ChloroP prediction program, 

http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/). 

O cDNA de VuDGD1 possui 2784 pb de comprimento, com 57 pb de 5’UTR e 384 pb 

na 3’UTR (Figura 16). A fase aberta de leitura codifica um polipeptídeo deduzido de 780 aa 

(MW calculada de 88,9 kDa). O programa ChloroP prediction não revelou a presença de 

peptídeo de trânsito para o cloroplasto em VuDGD1. O cDNA de VuPGP1 possui 1334 pb, 48 

pb de comprimento na 5’UTR e 384 pb na 3’UTR (Figura 17). A fase aberta de leitura 

codifica um polipeptídio de 300 aa (MW calculada de 32,5kDa). Um peptídeo de trânsito de 

66 aa foi identificada pelo programa ChloroP. O cDNA de VuSQD2 possui 2013 pb, com 155 

pb na 5’UTR, 287 pb na 3’UTR e uma fase aberta de leitura codificando um polipeptídio de 

523 aa (MW calculado de 88,9 kDa) (Figura 18). Uma seqüência codificando um peptídeo de 

trânsito para o cloroplasto de 70 aa foi prevista em VuSQD2.  

http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/
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Nenhuma região transmembranar foi identificada em VuMGD1 através do programa 

TMpred (http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html), enquanto a presença de 

fortes hélices transmembranares foi admitida nos três demais ADNc, duas em VuDGD1 e três 

em VuSQD2 e VuPGP1 (Figura19). 

Nós obtivemos igualmente, por RT-PCR, as seqüências parciais de uma segunda 

isoforma de MGDG sintase, que nos chamamos de VuMGD2 (Genbank n° de acesso 

EF466098) (Figura 20) e uma segunda isoforma de DGDG sintase, VuDGD2 (Genbank n° de 

acesso EF466099) (Figura 21). Com comprimento de 941 bases, a seqüência parcial de 

VuMGD2 apresenta 90% de homologia com a parte equivalente do DNA da MGD tipo B de 

Arabidopsis thaliana (n° de acesso AJ000331). A seqüência parcial de VuDGD2 tem somente 

243 pb de comprimento e apresenta 71% de homologia com a seqüência da DGD2 de 

Arabidopsis thaliana (n° de acesso AF421193). 

 

http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html
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VuMGD1 
 

   GTAGTTTTCTTCAAACAAAAACCCAGCTTTGTGCAACCCTGAAACCCTGCCTGCACTACCAAATTCGTTGC    71  

   GTTCGCTTCAGTCGCACGTGACGTGGCACTCCTCCATTGGCTCGTCACGTGACAAGCACCTTCCCAGTGTCC   143  

   TCAACCCAATCCACATGACATAACGCACACCACACCATACAACAAAATGACTCTAACAAGACTCCAATAATA   215  

   CTCTCTGCTCTACTTTCTTTACTCGATGCTTCTTCCTCTCTCAAAATTCTCAAACAATTTTGTTGTTAGTGT   287 

  

                                                        M   N   N   G   V       5 

   TAGGAACAATTAGTAACGATTACTACTGATTGGTAACCGTTTGAAGCCAGA ATG AAC AAC GGT GTT    353 

  

    R   Q   E   S   S   V   L   L   D   L   A   S   H   V   N   R   F   A      23 

   AGG CAA GAA TCC AGT GTG CTT CTT GAT TTG GCG TCC CAC GTC AAT CGC TTC GCC    407 

  

    F   D   H   F   R   T   D   T   A   V   Q   S   S   F   L   R   F   N      41 

   TTC GAT CAT TTC CGC ACC GAC ACC GCC GTG CAA TCC AGT TTC CTG CGC TTC AAT    461 

  

    G   G   A   G   A   K   R   G   V   S   L   R   V   G   A   A   G   V      59 

   GGC GGG GCG GGA GCC AAA CGC GGC GTT TCA CTG AGG GTG GGA GCG GCG GGA GTT    515 

  

    R   V   R   N   I   L   S   E   F   N   R   A   V   R   F   H   C   E      77 

   AGG GTC AGG AAT ATT TTG AGC GAG TTT AAT AGA GCA GTT AGG TTT CAC TGC GAG    569 

  

    K   I   P   I   G   F   A   S   L   R   V   A   E   G   D   G   G   G      95 

   AAG ATC CCG ATT GGG TTC GCC TCG CTG CGA GTT GCG GAG GGC GAC GGT GGT GGT    623 

  

    G   G   G   G   C   D   G   D   G   D   G   S   G   V   R   V   D   E     113 

   GGT GGT GGT GGC TGT GAT GGG GAC GGG GAC GGG AGT GGG GTT AGA GTG GAT GAG    677 

  

    C   G   G   V   E   N   E   G   L   R   G   N   G   V   E   G   E   R     131 

   TGT GGC GGG GTG GAG AAT GAG GGG CTT CGC GGG AAT GGC GTG GAG GGT GAG AGG    731 

  

    P   K   K   V   L   I   L   M   S   D   T   G   G   G   H   R   A   S     149 

   CCC AAG AAA GTT TTG ATT TTG ATG AGT GAC ACT GGT GGG GGG CAT CGA GCG TCC    785 

  

    A   E   A   I   K   A   A   F   Y   E   E   F   G   D   D   Y   Q   V     167 

   GCT GAA GCT ATC AAG GCT GCT TTC TAT GAA GAA TTT GGA GAT GAT TAC CAG GTT    839 

  

    F   V   T   D   L   W   A   D   H   T   P   W   P   F   N   Q   L   P     185 

   TTC GTT ACT GAT TTG TGG GCT GAT CAC ACA CCT TGG CCG TTC AAC CAA CTT CCC    893 

  

    R   S   Y   S   F   L   V   K   H   G   P   L   W   K   M   T   Y   Y     203 

   AGG AGC TAT AGC TTT TTG GTG AAG CAC GGG CCG TTG TGG AAG ATG ACT TAC TAT    947 

  

    G   T   A   P   R   V   V   H   Q   S   N   F   A   A   T   G   T   F     221 

   GGA ACT GCC CCC CGA GTT GTG CAC CAG TCT AAT TTT GCA GCA ACT GGA ACT TTC   1001 

  

    I   A   R   E   V   A   K   G   L   M   K   Y   Q   P   D   I   I   I     239 

   ATA GCT CGT GAG GTT GCT AAA GGT CTT ATG AAA TAT CAG CCA GAT ATA ATA ATC   1055 

  

    S   V   H   P   L   M   Q   H   V   P   L   R   I   L   R   S   K   G     257 

   AGT GTC CAT CCA CTG ATG CAG CAC GTT CCA CTT CGA ATT TTG AGG TCA AAG GGT   1109 

  

    L   L   D   K   I   V   F   T   T   V   I   T   D   L   S   T   C   H     275 

   CTT TTA GAT AAG ATT GTT TTT ACT ACA GTT ATC ACA GAT TTA AGC ACA TGC CAT   1163 

  

    P   T   W   F   H   K   L   V   T   R   C   Y   C   P   T   T   D   V     293 

   CCA ACG TGG TTT CAT AAG CTT GTA ACT AGA TGC TAT TGT CCT ACA ACA GAT GTT   1217 

  

    A   Q   R   A   L   K   A   G   L   Q   Q   S   Q   I   K   I   F   G     311 

   GCG CAA AGG GCA TTG AAA GCA GGA CTG CAG CAA TCC CAA ATA AAG ATT TTT GGT   1271 

  

    L   P   V   R   P   S   F   V   K   P   V   R   P   K   D   E   L   R     329 

   CTA CCT GTC CGG CCT TCC TTT GTT AAG CCT GTC CGG CCA AAG GAT GAA CTA AGG   1325 

  

 



 

100 
 

Cont. VuMGD1 
    R   D   L   G   M   D   E   D   L   P   A   V   L   L   M   G   G   G     347 

   AGA GAT CTA GGA ATG GAT GAG GAT CTT CCT GCT GTA CTA TTG ATG GGG GGA GGG   1379 

  

    E   G   M   G   P   I   E   A   T   A   R   A   L   A   D   S   L   Y     365 

   GAA GGT ATG GGT CCC ATT GAG GCT ACT GCT CGG GCA CTT GCA GAT TCA TTA TAC   1433 

  

    D   E   S   I   G   V   P   V   G   Q   I   L   V   I   C   G   R   N     383 

   GAT GAG AGT ATT GGG GTC CCT GTA GGT CAG ATC CTA GTG ATC TGT GGA CGG AAT   1487 

  

    K   K   L   L   N   K   L   N   A   I   N   W   K   V   P   V   Q   V     401 

   AAG AAA CTT CTT AAC AAA CTG AAT GCA ATT AAT TGG AAG GTT CCT GTG CAG GTC   1541 

  

    K   G   F   V   T   K   M   E   E   C   M   G   A   C   D   C   I   I     419 

   AAG GGA TTT GTT ACC AAA ATG GAG GAG TGC ATG GGT GCT TGT GAT TGC ATC ATT   1595 

  

    T   K   A   G   P   G   T   I   A   E   A   Q   I   R   G   L   P   I     437 

   ACA AAG GCG GGT CCA GGG ACA ATC GCA GAA GCC CAG ATC AGA GGC CTC CCT ATT   1649 

  

    I   L   N   G   Y   I   A   G   Q   E   A   G   N   V   P   Y   V   V     455 

   ATT CTG AAT GGT TAC ATT GCT GGA CAG GAA GCT GGC AAT GTC CCC TAT GTA GTT   1703 

  

    E   N   G   C   G   K   F   C   K   S   P   K   Q   I   A   K   I   V     473 

   GAA AAT GGA TGT GGA AAG TTC TGT AAA TCT CCT AAA CAG ATA GCA AAA ATT GTT   1757 

  

    A   D   W   F   G   P   K   A   Y   E   L   Q   Q   M   S   Q   N   A     491 

   GCC GAT TGG TTT GGT CCT AAA GCC TAC GAA CTA CAA CAA ATG TCA CAA AAT GCA   1811 

  

    L   R   L   A   R   P   D   A   V   F   K   I   V   H   D   L   H   E     509 

   TTG AGG CTG GCA AGG CCA GAT GCT GTG TTC AAG ATT GTT CAT GAC CTT CAC GAG   1865 

  

    L   V   R   Q   R   S   Y   L   P   Q   Y   S   C   T   A   *   L   N     527 

   CTT GTT AGA CAA AGA AGC TAC CTA CCA CAA TAT TCT TGT ACA GCT TAA CTG AAC   1919 

  

    *    

   TGA ACTGAGAGTATTTTTTGCACCTTTTTTTTTTCTGAGAAAAAAATGTATTAGGCAACCATTTTTCTGA   1989 

   TCACTACCAGAAATTCGAGTATTTGTCTTCCATCATTATTTTTCAGATGCTCCTCTGAGAAAAAAAAAAAA   2060 

   AAAAAAA                                             2067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuMGD1 que codifica para a MGDG sintase tipo A em V.unguiculata. 
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VuDGD1 
         

                                                                M   A   T       3 

     TATTCTTCCGCGTTGCATACACTCTTAGAAACAACGCACTGGTGTCGGAGTTGATCC ATG GCG ACG     66 

  

    H   P   H   T   P   T   S   S   N   A   F   S   F   L   S   K   G   W      21 

   CAT CCG CAT ACT CCG ACC TCA TCG AAC GCC TTC TCC TTC CTG TCG AAG GGC TGG    120 

  

    R   E   V   R   D   S   A   D   A   D   I   Q   L   M   R   D   R   A      39 

   CGC GAG GTT CGA GAC TCG GCG GAC GCT GAT ATT CAA CTC ATG CGT GAC CGA GCG    174 

  

    N   S   F   K   D   L   A   T   S   F   D   R   E   L   E   N   F   F      57 

   AAC TCG TTC AAA GAC CTA GCC ACG TCG TTC GAC CGT GAG CTC GAG AAC TTC TTC    228 

  

    N   S   A   T   P   P   F   S   V   P   A   M   R   S   P   P   P   R      75 

   AAT TCC GCC ACG CCG CCG TTC TCG GTT CCG GCC ATG CGC TCT CCG CCG CCG AGG    282 

  

    E   I   E   F   V   K   S   L   R   P   K   L   S   E   I   R   R   A      93 

   GAG ATC GAG TTC GTC AAG AGT CTG CGC CCG AAG CTG TCG GAG ATT CGA CGC GCT    336 

  

    Y   S   S   P   D   F   S   K   R   V   L   E   K   W   R   P   R   T     111 

   TAT TCC TCA CCC GAT TTC AGC AAG AGG GTT CTG GAG AAA TGG CGC CCG AGG ACG    390 

  

    R   I   R   I   D   L   S   A   I   K   K   A   I   V   S   A   E   E     129 

   CGG ATT CGA ATC GAC CTT TCC GCG ATA AAG AAG GCT ATT GTG TCA GCG GAG GAA    444 

  

    D   G   I   L   D   F   E   K   R   G   R   R   L   S   F   W   E   E     147 

   GAT GGG ATT CTG GAT TTC GAG AAG AGG GGA AGG AGG TTG AGT TTC TGG GAG GAG    498 

  

    W   K   S   E   G   E   G   E   S   K   D   W   E   P   I   R   A   L     165 

   TGG AAA AGC GAA GGC GAG GGT GAA TCG AAG GAC TGG GAA CCG ATT CGT GCA TTG    552 

  

    K   I   R   L   K   E   F   E   K   R   G   S   S   F   E   A   F   K     183 

   AAG ATC AGG CTC AAG GAG TTT GAG AAG CGC GGT TCT TCT TTC GAG GCT TTC AAG    606 

  

    N   S   E   F   V   E   K   V   K   S   G   L   K   S   M   C   K   E     201 

   AAC AGT GAA TTC GTG GAG AAA GTG AAG TCT GGG TTG AAA TCA ATG TGC AAG GAA    660 

  

    P   E   E   S   K   E   V   P   P   L   D   V   P   E   L   L   A   Y     219 

   CCT GAG GAG TCA AAG GAA GTG CCA CCA TTG GAT GTA CCC GAA CTT CTT GCC TAC    714 

  

    F   V   K   Q   S   G   P   F   L   D   H   L   G   V   K   R   D   V     237 

   TTT GTA AAA CAG TCT GGG CCA TTT TTG GAC CAT CTN GGA GTG AAA AGA GAC GTA    768 

  

    C   D   K   I   V   E   S   L   Y   S   K   R   R   N   H   F   L   L     255 

   TGT GAC AAG ATA GTC GAA AGT TTG TAT AGC AAA CGC AGA AAC CAT TTT CTA CTG    822 

  

    Q   S   L   S   G   E   E   S   S   I   V   G   N   G   N   I   N   D     273 

   CAA TCC CTA TCT GGG GAA GAG TCT TCT ATT GTT GGG AAT GGA AAC ATA AAT GAT    876 

  

    E   L   D   L   R   I   A   S   V   L   Q   S   T   G   H   R   H   E     291 

   GAA TTG GAT TTA CGA ATA GCA AGC GTC CTT CAA AGC ACG GGA CAC CGT CAC GAA    930 

  

    G   G   F   W   T   D   H   A   K   H   D   P   S   E   S   E   R   H     309 

   GGT GGA TTC TGG ACA GAC CAT GCT AAG CAT GAT CCG TCT GAA AGT GAA AGA CAT    984 

  

    V   A   I   V   T   T   A   S   L   P   W   M   T   G   T   A   V   N     327 

   GTC GCA ATA GTC ACA ACT GCT AGT CTT CCT TGG ATG ACA GGA ACA GCT GTA AAC   1038 

  

    P   L   F   R   A   A   Y   L   S   Q   S   A   K   Q   K   V   T   L     345 

   CCC CTA TTT CGA GCT GCA TAT TTA TCA CAA TCT GCC AAG CAA AAG GTC ACT CTG   1092 
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Cont. VuDGD1 
 

    L   V   P   W   L   C   K   S   D   Q   E   L   V   Y   P   G   S   L     363 

   TTG GTT CCA TGG CTT TGT AAA TCA GAT CAA GAG CTT GTT TAC CCC GGA AGT CTT   1146 

  

    T   F   T   S   P   E   E   Q   E   V   Y   I   R   S   W   L   E   E     381 

   ACT TTT ACT TCA CCA GAA GAA CAG GAA GTT TAT ATA CGT AGC TGG CTT GAA GAA   1200 

  

    R   I   G   F   K   A   D   F   K   I   S   F   Y   P   G   K   F   S     399 

   AGG ATT GGT TTT AAG GCA GAC TTC AAA ATT TCT TTT TAT CCT GGG AAG TTT TCA   1254 

  

    K   E   R   R   S   I   I   P   A   G   D   T   S   Q   F   I   P   S     417 

   AAA GAA AGA CGG AGT ATA ATA CCT GCT GGA GAT ACT TCT CAA TTT ATA CCA TCT   1308 

  

    R   D   A   D   I   A   I   L   E   E   P   E   H   L   N   W   Y   H     435 

   AGG GAT GCT GAC ATT GCT ATC CTG GAA GAG CCG GAA CAT TTA AAT TGG TAT CAT   1362 

  

    H   G   K   R   W   T   D   K   F   N   H   V   V   G   I   V   H   T     453 

   CAT GGC AAA CGT TGG ACT GAC AAA TTC AAC CAT GTT GTT GGT ATT GTT CAC ACA   1416 

  

    N   Y   L   E   Y   I   K   R   E   K   N   G   A   L   Q   A   F   F     471 

   AAT TAC TTG GAA TAT ATC AAG AGG GAG AAA AAT GGA GCA CTC CAG GCA TTC TTT   1470 

  

    V   K   H   I   N   N   W   V   T   R   A   Y   C   H   K   V   L   R     489 

   GTG AAA CAC ATA AAC AAC TGG GTT ACT AGA GCA TAC TGC CAC AAG GTT CTT CGT   1524 

  

    L   S   A   A   T   Q   D   L   P   K   S   V   I   C   N   V   H   G     507 

   CTC TCA GCT GCT ACT CAG GAT TTA CCC AAG TCT GTA ATT TGC AAT GTT CAT GGT   1578 

  

    V   N   P   K   F   L   E   I   G   E   K   I   A   T   E   R   E   L     525 

   GTG AAT CCG AAG TTC TTG GAA ATT GGA GAA AAA ATT GCT ACA GAG AGG GAG CTT   1632 

  

    G   Q   K   S   F   T   K   G   A   Y   F   L   G   K   M   V   W   A     543 

   GGG CAG AAA TCC TTT ACA AAA GGC GCG TAT TTC TTG GGA AAG ATG GTG TGG GCA   1686 

  

    K   G   Y   K   E   L   I   D   L   L   A   K   H   K   A   D   L   D     561 

   AAG GGA TAT AAG GAG TTG ATA GAT TTA TTA GCA AAA CAT AAG GCT GAC CTT GAT   1740 

  

    G   F   K   L   D   V   F   G   N   G   E   D   A   N   E   V   Q   S     579 

   GGC TTC AAG TTG GAT GTG TTT GGA AAT GGA GAG GAT GCT AAT GAA GTT CAG AGT   1794 

  

    A   A   R   K   L   D   L   N   L   S   F   Q   K   G   R   D   H   A     597 

   GCA GCT AGG AAG TTA GAT TTG AAT CTC AGC TTT CAA AAA GGA AGA GAT CAT GCA   1848 

  

    D   D   S   L   H   G   Y   K   V   F   I   N   P   S   I   S   D   V     615 

   GAC GAT TCT CTT CAC GGG TAC AAA GTT TTT ATA AAT CCT AGC ATT AGC GAT GTG   1902 

  

    L   C   T   A   T   A   E   A   L   A   M   G   K   F   V   V   C   A     633 

   CTA TGC ACT GCT ACA GCT GAG GCA CTT GCC ATG GGA AAA TTT GTA GTT TGT GCT   1956 

  

    D   H   P   S   N   E   F   F   R   S   F   P   N   C   L   T   Y   R     651 

   GAT CAT CCG TCA AAC GAG TTC TTC AGG TCA TTT CCC AAC TGT TTG ACG TAC AGG   2010 

  

    T   S   E   D   F   V   A   K   V   K   E   A   L   E   N   E   P   Y     669 

   ACG TCC GAA GAC TTT GTG GCA AAA GTA AAA GAA GCA TTA GAA AAC GAG CCT TAT   2064 

  

    P   L   T   P   E   Q   R   Y   Q   L   S   W   E   A   A   T   Q   R     687 

   CCT CTA ACA CCT GAG CAA AGA TAT CAA CTT TCT TGG GAG GCC GCT ACT CAA AGA   2118 

  

    F   M   E   Y   S   E   L   D   S   I   L   N   K   E   N   N   G   E     705 

   TTT ATG GAA TAT TCT GAG CTT GAC AGC ATC CTG AAT AAG GAA AAT AAT GGT GAA   2172 
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    K   S   S   L   D   K   G   K   L   V   P   K   S   V   S   M   P   N     723 

   AAG TCA AGC CTA GAT AAA GGA AAG CTC GTT CCC AAG TCA GTT TCA ATG CCT AAT   2226 

 

  

    L   T   E   L   V   D   G   G   L   A   F   A   H   Y   C   L   T   G     741 

   CTG ACG GAA CTA GTA GAT GGA GGC TTA GCA TTT GCT CAC TAT TGT CTC ACT GGG   2280 

  

    N   E   F   L   R   L   C   T   G   A   I   P   G   T   R   D   Y   D     759 

   AAT GAA TTC CTG AGA TTA TGC ACA GGA GCA ATA CCT GGG ACA CGT GAC TAC GAT   2334 

  

    K   Q   H   C   K   D   L   H   L   L   P   P   Q   V   E   N   P   I     777 

   AAA CAG CAC TGT AAA GAC CTT CAT CTT TTG CCG CCA CAG GTA GAA AAT CCC ATC   2388 

  

    Y   G   W   *                                                             780 

   TAT GGC TGG TGA ATGGATTGACTAGTTTGAACAGGTGACGAAGGGAAACTTGTCATACCAGATCATG   2455 

   ACAAGCAGTGCTGTGAAAACTATCATCTCATGCTTGTAGGTAGGAAAACTTATGGATGGATGGTGATAGTT   2526 

   TAGTGGTTTGAATTTTAGTTTCTGCTCTGAATTACAGTGGTTTGTCTTTGGTTCTMGCATTCTAGGTTTTC   2597 

   AATTCTTAATTTTTGTAGTTCTTTTTGTTTTTTTGTAAGTGATGTAGTTTAATATTTTACTAAAACACTTG   2668 

   TAGAAAGCTAATGTAAAGTTGCATGACAAAAAGTAGAACGTTCTCCCACGTAACTAGTGGAGAATAAGCTG   2739 

   TAATAAATTTGCATCGGTTTACGTGGAATAAAAAAAAAAAAAAAA                             2784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuDGD1 que codifica a DGDG sintase tipo 1 em V.unguiculata. 
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Vu-PGP1 

 

                                                  M   S   G   F   K       5 

    CACGCGTCCGAAAGTTTCCTGAGAAAGAACAAAGTGATTGGTGATCGATG ATG TCG GGC TTC AAA     65 

  

    L   S   T   S   G   F   I   Y   I   R   T   A   T   K   T   K   P   L      23 

   CTC AGC ACC AGT GGT TTC ATC TAC ATT CGC ACA GCC ACC AAA ACC AAA CCC CTC    119 

  

    S   W   T   P   N   T   R   T   T   P   T   Q   H   R   R   R   Y   I      41 

   TCA TGG ACC CCT AAC ACA AGA ACA ACC CCA ACC CAA CAC CGC CGC AGG TAC ATC    173 

  

    P   S   L   S   P   S   K   N   Q   I   L   G   F   S   R   S   H   K      59 

   CCT TCC CTT TCC CCT TCC AAA AAC CAA ATT CTA GGG TTT TCA CGT TCA CAC AAA    227 

  

    L   P   C   L   G   R   A   G   L   V   T   D   L   G   S   P   V   P      77 

   TTG CCA TGT TTG GGA AGA GCT GGT CTT GTC ACG GAT TTA GGT TCG CCA GTG CCA    281 

  

    S   P   Q   P   Q   P   Q   P   Q   P   Q   L   Q   A   Q   S   K   P      95 

   TCA CCA CAG CCT CAA CCT CAA CCT CAA CCT CAA CTT CAA GCT CAG TCT AAG CCA    335 

  

    E   P   E   P   E   S   S   K   L   L   T   L   P   T   I   L   T   L     113 

   GAG CCT GAA CCA GAA TCT TCC AAA TTG CTC ACT CTG CCA ACA ATT CTG ACT CTG    389 

  

    G   R   V   A   A   V   P   L   L   V   A   T   F   Y   M   D   G   W     131 

   GGT CGT GTC GCC GCA GTG CCA CTT CTT GTT GCT ACT TTC TAC ATG GAT GGT TGG    443 

  

    P   G   T   A   A   T   T   S   I   F   V   A   A   S   I   T   D   W     149 

   CCT GGA ACT GCG GCT ACT ACG AGT ATT TTC GTC GCT GCA TCA ATC ACA GAT TGG    497 

  

    L   D   G   Y   L   A   R   K   M   K   L   K   S   S   F   G   A   F     167 

   CTT GAT GGC TAT CTT GCT CGT AAG ATG AAG TTG AAA TCT TCA TTC GGT GCA TTC    551 

  

    L   D   P   V   A   D   K   L   M   V   S   A   T   L   V   L   L   C     185 

   TTA GAT CCT GTA GCT GAC AAG CTT ATG GTT TCT GCC ACA TTG GTC TTA TTA TGT    605 

  

    T   R   P   L   E   V   A   V   F   G   Q   L   P   W   L   L   I   I     203 

   ACT AGA CCT TTG GAA GTT GCT GTG TTT GGA CAA TTA CCA TGG CTA TTG ATC ATA    659 

  

    P   S   I   T   I   I   G   R   E   I   T   M   S   A   L   R   E   W     221 

   CCT TCA ATC ACC ATA ATT GGT AGA GAG ATA ACC ATG TCG GCA CTG AGG GAA TGG    713 

  

    A   A   S   Q   G   S   K   L   L   E   V   A   V   N   N   L   G   K     239 

   GCT GCA TCC CAG GGT AGC AAG CTT CTA GAG GTT GCA GTT AAT AAT CTG GGG AAA    767 

  

    W   K   T   A   S   Q   M   T   A   L   T   I   L   L   A   T   R   D     257 

   TGG AAA ACA GCC TCA CAG ATG ACA GCA TTA ACA ATC CTT CTT GCC ACC CGG GAC    821 

  

    L   S   H   G   G   G   A   A   I   L   V   G   S   G   V   A   L   L     275 

   TTG AGC CAT GGA GGA GGA GCT GCC ATT TTA GTT GGC TCT GGT GTT GCT CTG CTT    875 

  

    Y   T   S   A   G   L   A   L   W   S   L   V   V   Y   M   K   K   I     293 

   TAT ACT TCA GCA GGG CTT GCA TTA TGG TCT TTG GTT GTA TAT ATG AAG AAA ATT    929 

  

    W   R   V   L   L   R   *                                                 300 

   TGG AGG GTG CTG TTG AGG TAG CATACCTGATGCTCCATGTATTCAAGTACATCCACGTACTTCT    993 

   CTTTTGGCTCTGATACCAGCAAAACATTTCACATTTTCACTGAAGGGGGTTTTGCATTTTTAGTCGCATGT    1064 

   AAATGTAATTTTTTTTTYTCTAAGCAATTTCTATCCCCATACAGTGCCATTTCTCCTACTCCCTTATATTT    1135 

   TTCTGCATATTTTTTTGGTCCTCCTTCACCCTAGGAAAGATAAAAATAAGGGTCACTAGCCATGCTTAAAC    1206 

   GTTACAGCAGGATTTTGTTTTAGGTGCTAAATACAATTTAGAGCAATTGTAAGTTTACTAATTACGAGCAG    1277 

   AGAAAATTCAGCTGGAATTATTATTGTATGATACTTGACCTATTAAAAAAAAAAAAA                  1334 

 

 Figura 17: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuPGP1 que codifica a PGP sintase em V.unguiculata. 
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VuSQD2 

 

 
   GACCACGCGTCCGGTCTCTTGCGTCTTAGATTCCTCCCTTTGCACCCACTCACACACGTTCTCTCTCTTCC    71  

   TTCCTTGCACAACCTACAACATACCATATAATTAACCCAAGGCTGTAACTTTATATTATTCTTCTCACGCAT   143 

  

                M   N   N   S   T   T   L   S   L   S   I   N   P   S   F      15 

   TTGCAATCATC ATG AAC AAC TCT ACA ACG TTG TCT CTC TCT ATA AAT CCT TCT TTC    199 

  

    S   P   P   F   P   S   P   A   T   L   I   T   T   P   S   S   F   S      33 

   TCT CCT CCT TTT CCT TCA CCT GCC ACA CTC ATC ACA ACC CCC TCT TCT TTT TCC    253 

  

    T   F   R   Q   N   S   L   R   F   A   F   Y   R   S   F   G   S   K      51 

   ACA TTC CGT CAG AAT TCT TTG AGA TTT GCG TTT TAT CGA TCC TTT GGG TCA AAA    307 

  

    P   I   A   S   F   C   R   K   A   R   L   C   S   L   Q   G   S   S      69 

   CCC ATT GCT TCC TTT TGC AGA AAA GCA AGA TTG TGC TCT CTT CAG GGG TCA TCG    361 

  

    S   A   K   S   R   K   S   F   A   L   G   A   T   E   M   T   I   A      87 

   AGT GCG AAA AGT AGA AAA AGT TTC GCG CTT GGA GCC ACC GAA ATG ACT ATA GCA    415 

  

    E   D   C   L   L   E   A   V   E   E   E   E   G   P   P   D   F   S     105 

   GAG GAT TGT TTG TTG GAG GCA GTG GAG GAG GAA GAG GGT CCT CCT GAT TTT TCT    469 

  

    L   L   D   P   E   S   N   S   R   P   R   R   I   A   L   F   V   E     123 

   CTG CTT GAT CCT GAG AGC AAT TCG AGG CCT CGT AGA ATT GCT CTC TTT GTT GAG    523 

  

    P   S   P   F   A   Y   V   S   G   Y   K   N   R   F   Q   N   S   I     141 

   CCT TCT CCT TTT GCA TAT GTC TCA GGA TAC AAA AAT CGT TTT CAG AAT TCG ATA    577 

  

    K   Y   L   R   E   M   G   D   E   V   M   V   V   T   T   H   E   G     159 

   AAA TAC CTT CGT GAA ATG GGA GAT GAG GTA ATG GTT GTG ACA ACA CAT GAA GGA    631 

  

    A   P   K   E   F   H   G   A   K   L   I   G   S   R   S   F   P   C     177 

   GCA CCC AAG GAA TTT CAT GGA GCC AAA TTA ATT GGA TCG CGA AGC TTC CCC TGT    685 

  

    P   W   Y   Q   K   V   P   L   S   L   A   L   S   P   R   I   I   S     195 

   CCA TGG TAT CAA AAG GTA CCC CTT TCT TTA GCA CTT AGT CCA AGA ATA ATT TCT    739 

  

    A   V   A   Q   F   K   P   D   I   I   H   A   S   S   P   G   I   M     213 

   GCA GTT GCT CAG TTT AAG CCA GAC ATA ATA CAT GCA TCA TCA CCA GGC ATA ATG    793 

  

    V   F   G   A   L   I   I   A   K   L   L   S   V   P   I   V   M   S     231 

   GTG TTT GGT GCC CTT ATC ATC GCA AAA CTG CTA AGT GTT CCT ATT GTC ATG TCC    847 

  

    Y   H   T   H   V   P   V   Y   I   P   R   Y   T   F   S   W   L   V     249 

   TAT CAC ACG CAC GTA CCA GTA TAC ATT CCA AGA TAC ACC TTT AGC TGG TTG GTG    901 

  

    Q   P   M   W   W   V   I   T   A   D   L   T   L   V   P   S   A   A     267 

   CAA CCC ATG TGG TGG GTC ATA ACA GCT GAT CTT ACT CTG GTG CCA TCA GCT GCC    955 

  

    I   G   R   D   L   E   A   A   R   A   T   A   A   N   K   I   R   L     285 

   ATT GGA AGG GAT CTT GAA GCA GCT AGA GCA ACA GCA GCT AAC AAG ATT CGT CTT   1009 

  

    W   N   K   G   V   D   S   E   S   F   H   P   R   F   K   S   H   E     303 

   TGG AAC AAG GGT GTT GAT TCT GAA AGT TTC CAT CCA CGA TTC AAG TCT CAT GAA   1063 

  

    M   R   L   R   L   S   N   G   E   P   D   K   P   L   I   V   H   V     321 

   ATG AGA CTA AGA CTG AGC AAT GGT GAA CCT GAT AAG CCC TTA ATA GTT CAC GTG   1117 

  

    G   R   L   G   V   E   K   S   L   D   F   L   R   S   L   M   D   S     339 

   GGA CGG CTG GGA GTC GAG AAG AGT TTA GAT TTT CTC AGA AGT CTC ATG GAT AGC   1171 
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Cont. VuSQD2 
    L   P   E   A   R   I   A   F   I   G   D   G   P   S   R   E   D   L     357 

   CTT CCT GAA GCA CGA ATT GCC TTT ATC GGA GAT GGA CCA TCC AGG GAG GAC TTA   1225 

  

    E   K   L   F   E   G   M   P   A   V   F   T   G   M   L   G   G   E     375 

   GAG AAA CTG TTT GAA GGC ATG CCA GCA GTC TTC ACT GGA ATG CTG GGA GGG GAA   1279 

  

    E   L   S   Q   A   Y   A   S   G   D   V   F   V   M   P   S   E   S     393 

   GAA CTA TCT CAA GCA TAT GCA AGT GGA GAT GTG TTT GTT ATG CCT TCG GAG TCA   1333 

  

    E   T   L   G   L   V   V   L   E   A   M   S   S   G   I   P   V   V     411 

   GAG ACA CTT GGC CTT GTT GTT TTG GAG GCC ATG TCA TCG GGG ATC CCT GTG GTT   1387 

  

    G   A   R   A   G   G   I   P   D   I   I   P   E   D   Q   D   G   K     429 

   GGA GCA CGT GCT GGT GGC ATC CCA GAC ATA ATC CCT GAA GAC CAA GAT GGA AAA   1441 

  

    I   G   F   L   Y   T   P   G   D   L   E   D   C   L   S   K   L   K     447 

   ATT GGT TTC CTC TAT ACT CCA GGT GAT CTA GAA GAT TGT TTG AGC AAA CTG AAA   1495 

  

    P   L   L   D   D   K   D   L   R   E   T   M   G   I   A   A   R   L     465 

   CCT CTT TTG GAT GAC AAA GAC TTG AGA GAA ACA ATG GGA ATA GCT GCA CGT TTG   1549 

  

    E   M   E   K   Y   D   W   R   A   A   T   R   K   I   R   N   E   N     483 

   GAG ATG GAG AAG TAT GAT TGG AGG GCA GCC ACT AGA AAG ATT CGC AAT GAG AAT   1603 

  

    Y   N   A   A   I   W   F   W   N   K   K   R   A   Q   L   L   R   P     501 

   TAC AAT GCT GCC ATT TGG TTC TGG AAC AAG AAA AGG GCT CAA CTA TTG AGA CCA   1657 

  

    F   Q   W   L   A   K   R   I   F   P   S   S   P   D   Q   E   G   N     519 

   TTT CAA TGG TTG GCA AAA CGG ATT TTC CCA TCA TCT CCT GAT CAG GAA GGA AAC   1711 

  

    S   Q   G   C   *                                                         523 

   TCT CAG GGC TGT TGA TGCAAAGAAAATGCTTCTTTCAAGCTTTGGATGGTTCCATAAATAAATGAT    1777 

   TGAATTGCTTTGGCATTAAGTAAGCGTTGCATAGGATAGACGTGTGGTTGGTTGTGTAATGCATTCATTGG    1848    

   ATTGATGTATATATGGGATCAAAATTATGGATTCTGCCTTGTAGAGTAGGTTAAAGGCTTACTTTCATGCA    1919 

   TATTGAGGTAATGGATAGTGTAAGATACATATGATGCAACTAGTTAAGGAAGAATCCATTCATGTTTTAGC    1990 

   TCACGAAAAAAAAAAAAAAAAAA                                                    2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Seqüências nucleotídicas (em preto) e em aminoácidos (em azul) deduzidos a 
partir do cDNA de VuSQD2 que codifica a SQDG sintase em V.unguiculata. 
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Figura 19: Perfil de hidrofobicidade e predição de regiões transmembranares (em A, B e C) 
das proteínas deduzidas de VuMGD1, VuMGD2, VuPGP1 e VuSQD1. 
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VuMGD2 
 

attcactctgtttatttggccgccattgctgcatactatgccagggaggtggaggcgggg 

 I  H  S  V  Y  L  A  A  I  A  A  Y  Y  A  R  E  V  E  A  G  

ttgatggagtacaagccacatataatcatcagcgtccatcccttgatgcagcatattcca 

 L  M  E  Y  K  P  H  I  I  I  S  V  H  P  L  M  Q  H  I  P  

ttgtgggttttgaaatggcaaggtttgcaggataaggttgtttttgtcacagtgatcacg 

 L  W  V  L  K  W  Q  G  L  Q  D  K  V  V  F  V  T  V  I  T  

gaccttagtacctgccatcctacgtggtttcatccttgggtgaatagatgttactgccct 

 D  L  S  T  C  H  P  T  W  F  H  P  W  V  N  R  C  Y  C  P  

tcacaagaggtggcgaagaaagcagctctagatggccttgaggaatctcaaatccgtgtt 

 S  Q  E  V  A  K  K  A  A  L  D  G  L  E  E  S  Q  I  R  V  

ttcggcttacccatcaggccttcttttgccagggcggttcttgtgaagggtcaattaaga 

 F  G  L  P  I  R  P  S  F  A  R  A  V  L  V  K  G  Q  L  R  

gaagaactggagttggatcccatcttgccagcagttttgctgatgggaggtggtgaagga 

 E  E  L  E  L  D  P  I  L  P  A  V  L  L  M  G  G  G  E  G  

atgggccctgtcaagaaaactgcaaaggctctgggagaatcactttacgacaaagaggca 

 M  G  P  V  K  K  T  A  K  A  L  G  E  S  L  Y  D  K  E  A  

gaaaaaccaatcggacagttagtcatcatatgtggtcggaataagaatttagtatccacc 

 E  K  P  I  G  Q  L  V  I  I  C  G  R  N  K  N  L  V  S  T  

cttgaatctctcgagtggaagattccagtaaagatcagaggctttgagacccagatggcc 

 L  E  S  L  E  W  K  I  P  V  K  I  R  G  F  E  T  Q  M  A  

aaatggatgggagcctgtgactgcatcataacaaaagctggaccaggtacgatagcagaa 

 K  W  M  G  A  C  D  C  I  I  T  K  A  G  P  G  T  I  A  E  

gcattgatcagagggcttcccataattctcaacgactatatcccaggacaggagaagggt 

 A  L  I  R  G  L  P  I  I  L  N  D  Y  I  P  G  Q  E  K  G  

aacgtgccgtacgtggttgacaatggagctggtgtgttcacgcgtagtcctaaggaaaca 

 N  V  P  Y  V  V  D  N  G  A  G  V  F  T  R  S  P  K  E  T  

gcgaaaatggtggcagaatggttcaccacgaaatcagatgagctgaaaagcatgtcagag 

 A  K  M  V  A  E  W  F  T  T  K  S  D  E  L  K  S  M  S  E  

aaagcacttaaattagcacaaccagaggcggtgtttgacatcgtgagggacattgatgaa 

 K  A  L  K  L  A  Q  P  E  A  V  F  D  I  V  R  D  I  D  E  

cttgctaggcaacgagagccatcaaattttccatacctgtt 

 L  A  R  Q  R  E  P  S  N  F  P  Y  L     

 
 

 
 
 
 
 

VuDGD2 
 

gcacagcctactaatgctgagagacgtgaactgtcttgggaggctgcgacaaatcggttt 

 A  Q  P  T  N  A  E  R  R  E  L  S  W  E  A  A  T  N  R  F  

cttaaggctgttggcatggacaaacaattagataaaaggttgtcaagaaattcttcagtc 

 L  K  A  V  G  M  D  K  Q  L  D  K  R  L  S  R  N  S  S  V  

tttatggctgcctcattaaatttgcagcagacagtcgatgaggcatcagcatatgtgcat 

 F  M  A  A  S  L  N  L  Q  Q  T  V  D  E  A  S  A  Y  V  H  

catgtagcttctgggtttgaggtatcaagaagattctttggtgctattccacataccttg 

 H  V  A  S  G  F  E  V  S  R  R  F  F  G  A  I  P  H  T  L  

cag 

 Q  

 

 

 

 Figure 21: Seqüência parcial de VuDGD2. 

Figura 20: Seqüência parcial de VuMGD2. 



 

109 
 

 

4.7. Cinética de acumulação de transcritos por RT-PCR semi-

quantitativa de MGD1, DGD1, PGP1 e SQD2 em duas 

cultivares de Vigna unguiculata em estresse hídrico e ao 

longo da reidratação 

O isolamento dos cDNA e a identificação de suas seqüências por comparação com 

seqüências conhecidas nos permitiu a escolha de primers específicos para cada gene, e com 

isso o estudo de suas expressões em condições de estresse hídrico e ao longo da reidratação 

em Vigna unguiculata. 

Inicialmente nós determinamos semi-quantitativamente por RT-PCR clássica a 

acumulação dos RNAm por visualização em gel de agarose. A uniformidade entre as 

concentrações dos RNA totais utilizados nas reações de RT-PCR foi verificada por 

eletroforese dos RNA totais e pela revelação das bandas de RNAr 25S e 18S (Figuras 22 e 

23). Os pares de primers, assim como o tamanho dos amplificados produzidos e o número de 

ciclos utilizados nas amplificações estão especificados em material e métodos (Tabela 3). 

 

4.7.1. Expressão dos transcritos de MGD1 

Ao se submeter a planta a uma seca moderada (S, -1.5 MPa), não foi observado 

mudança no teor de transcritos de MGD1 entre as plantas controle e as plantas submetidas ao 

estresse hídrico na cv. tolerante (Figura 22). No entanto a expressão deste gene diminui na cv. 

sensível (Figura 22).  

Quanto à reidratação pós-estresse, um aumento na acumulação dos transcritos foi 

observado a partir de R3 (3h após a reidratação), que aumenta progressivamente com o 

tempo, até um pico de acumulação em R10, após o que, a quantidade de transcritos decresce a 

valores próximos aos da planta controle. No entanto, 24h após a reidratação a quantidade de 

transcritos de MGD1 continua elevado em relação ao do controle. Ao longo da reidratação as 

duas cultivares apresentam praticamente a mesma cinética de expressão que de MGD1 

(Figura 22). 

 

4.7.2. Expressão dos transcritos de DGD1  

Quanto à expressão de DGD1, a seca afeta pouco a expressão do gene nas duas 

cultivares (Figura 22). 
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Durante a reidratação, o que se observou para DGD1 correspondeu ao oposto do 

observado na expressão de MGD1. A quantidade de transcritos de DGD1 diminuiu 

progressivamente ao longo da reidratação, com um mínimo de expressão 10h após a 

reidratação nas duas cultivares. Nos tempos de reidratação seguintes (24h e 48h) a quantidade 

de transcritos aumenta nas duas cultivares, atingindo o nível de base (do controle) após 48h. 

 

4.7.3. Expressão dos transcritos de SQD2 e PGP1 

O déficit hídrico estimulou a transcrição de SQD2 nas duas cultivares. A transcrição 

de PGP1 foi estimulada pelo estresse hídrico em EPACE, enquanto que na cv. 1183 ela 

pareceu ser inibida. 

O perfil de expressão de SQD2 e PGP1 (Figura 22) é semelhante nas duas cultivares e 

no tocante a reidratação segue essencialmente o mesmo perfil de expressão de MGD1. O nível 

de transcritos dos dois genes é aumentado pela reidratação com o pico em R10h, baixando em 

seguida até atingir o nível de base 48h após a reidratação. 

 

4.7.4. Expressão de VuMGD1 e VuDGD1 ao longo reidratação em 

folhas com idades diferentes de V. unguiculata 

A acumulação dos transcritos de MGD1 e DGD1 em diferentes folhas da mesma 

planta (cv. EPACE) é mostrada na Figura 23. As folhas utilizadas nas RT-PCRs são indicadas 

na Figura 6. As diferentes folhas de uma mesma planta submetida ao déficit hídrico possuem 

diferentes conteúdos relativos em água (CRA). A CRA da folha 1 (F1), a mais velha, foi de 

55,3%, a da folha 2 (F2) 58,3% e a da folha 4 (F4), a mais nova, foi de 74,5% (Figura 23).  

Na figura 23, podemos observar que para a primeira folha da planta (F1), a mais 

atingida pelo estresse hídrico, a transcrição do MGD1 atinge seu pico 6h após a reidratação e 

permanece elevada mesmo após 24h. Nas folhas mais jovens (F2 e F4) o pico de transcrição é 

atingido somente 10h após a reidratação. Na folha 2 a quantidade de transcritos de MGD1 

continua mais elevada do que a do controle 24h após a reidratação, enquanto que após esse 

mesmo tempo na folha 4, a quantidade de transcritos já retornou ao nível de base encontrado 

no controle.  

O perfil de expressão de DGD1 se assemelhou bastante nas três folhas (Figura 23), 

com uma diminuição progressiva da expressão durante a reidratação até a condição R10 

(coincidindo com o pico de acumulação de MGD1). A única diferença observada entre as 

diferentes folhas para a expressão de DGD1 foi que na folha mais jovem (F4) a quantidade de 
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transcritos do controle é restaurada não com 48h como nas folhas 1 e 2, mas com 24h de 

reidratação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          1183 
 
 T      S      R3    R6   R10   R24   R48  
 81%     57%      73%      76%     78%      84%       86%  

 

 

  

 

MGD1 

SQD2 

DGD1 

PGP1 

ARNr 

CRA% 

 

                        EPACE 
 
T       S      R3     R6   R10   R24   R48   
98 %     58 %      90%      91%      91%      96 %       98% 
 
 

Figura 22: Amplificação por RT-PCR semi-quantitativa dos transcritos de VuMGD1, 
VuDGD1, VuSQD2 e VuPGP1 na folha 2. T, controle hidratado; S2, déficit hídrico moderado 
(ΨH -1.5MPa); R1, R3, R6, R10, R24 e R48, plantas respectivamente 1h, 3h, 6h, 10h, 24h e 
48h após a reidratação do substrato. A uniformidade entre as quantidades de RNAt utilizadas 
nas RT-PCRs é verificada por eletroforese dos RNAt (300ng). 
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4.8. Estudo da expressão por RT-PCR em tempo real 

A avaliação da quantidade de transcritos sendo pouco precisa através da RT-PCR 

clássica (devido sobretudo a saturação em algumas bandas), a expressão dos genes foi 

estudada igualmente pelo método de RT-PCR em tempo real, que permite uma maior 

sensibilidade e especificidade além de uma quantificação precisa dos transcritos presentes 

inicialmente em cada amostra. 

A especificidade dos oligonucleotídeos «primers» utilizados (Tabela 4), foi verificada 

por PCR em tempo real pela formação de um só pico de fluorescência na curva de fusão 

(equivalente ao Tm do DNA amplificado) (Figura 24) (para maiores detalhes ver material e 

métodos – sessão 3.8.4.2). Os valores de expressão relativa foram normalizados tendo a 

expressão do gene da actina como referencia. 

As figuras 25 e 26 mostram as curvas padrões, feitas com diluições dos cDNAs de 

interesse, sobre as quais o aparelho determinou a eficiência das respectivas reações de 

amplificação. Os valores de eficiência das amplificações foram utilizados nos cálculos da 

quantificação relativa, segundo a fórmula descrita na sessão 3.8.4.2.  

 

 F2 

DGD1 

RNA rbs 

MGD1 

 100   58,3   89,9   90,9  90,5  96,2  100 TRE%  100  74,5   83,3   86,7   84,9   94,8   97,3   100   55,3   88,5  93,9  93,4   96,4  100       

   T    S2   R3   R6  R10  R24  R48    T    S2   R3   R6  R10  R24  R48  T     S2   R3   R6  R10  R24  R48 

Figura 23: Cinética de acumulação dos transcritos de VuMGD1 e VuDGD1 na 1a, 2a e 4a folha da 
cv. EPACE (F1, F2, e F4 respectivamente) ao longo da reidratação pós-estresse hídrico S2 (ΨH -
1.5MPa). 
 

F1 F4 
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VuSQD2 VuPGP1 

VuMGD1 VuDGD1 

Figura 24: Curvas de fusão dos produtos de amplificação por RT-PCR em tempo real 
correspondentes aos genes VuMGD1, VuDGD1, VuPGP1 e VuSQD2 de V.unguiculata.  
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                   VuMGD1       E: 1,942         Error: 0,00742                                                       B 

                  VuDGD1       E: 1,899        Error: 0,0353                                                         C 

                  VuActine       E: 1,917        Error: 0,0740                                                          A 

Figura 25: Curvas padrões com os valores de eficiência (E) das reações de amplificação por 
PCR em tempo real. A- VuActine; B- VuMGD1, C- VuDGD1. 
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I  

 

 

 

Figura 26: Curvas padrões com os valores de eficiência (E) das reações de amplificação por 
PCR em tempo real. A- VuPGP1; B- VuSQD2. 

                  VuPGP1       E: 1,985        Error: 0,0242                                                         A 

                 VuSQD2       E: 1,957         Error: 0,0297                                                            B 
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4.8.1. Expressão por RT-PCR em tempo real no âmbito da 

desidratação (seca e dessecamento) 

Afim de melhor compreender os mecanismos de regulação da biossíntese dos quatro 

lipídeos principais dos cloroplastos, a expressão de suas enzimas de síntese foi avaliada em 

condições de desidratação lenta e progressiva (com diferentes graus de déficit hídrico) e sob 

desidratação rápida (dessecamento) (Figura 27 – 28).  

A seca foi induzida por suspensão da irrigação das plantas e o dessecamento foi feito 

sobre folhas destacadas, como descrito na sessão 3.2.1.  

 

4.8.1.1. Expressão de VuMGD1  

No que diz respeito ao efeito da seca na transcrição, foi o grao de seca mais leve que 

mais estimulou a expressão de VuMGD1 nas duas cultivares (+99% em EPACE e +124% em 

1183) (Figura 27A). A quantidade de transcritos em EPACE permaneceu superior a do 

controle mesmo com os níveis mais severos de seca (S2 e S3), diferente do que foi observado 

na cultivar 1183 onde nestas condições a quantidade de transcritos foi próxima a do controle 

(Figura 27A). O Ct (threshold cycle ou ciclo-mínimo - sessão 3.8.4.1) das plantas controle 

para o gene VuMGD1 foi de aproximadamente 27 nas duas cultivares. O Ct é função da 

quantidade inicial de transcritos e reflete, portanto o nível de expressão do gene. Quanto mais 

fraco for o Ct, mais elevado será o nível de expressão. 

Um aumento significativo na expressão de VuMGD1 foi observado com 30’ e 2h de 

dessecamento, o máximo de transcrição ocorrendo com 2h de dessecamento nas duas 

cultivares (+160% para EPACE e +213% para 1183) (Figura 28A). Na cv. EPACE a 

expressão após 5h de dessecamento permaneceu ainda 50% superior ao controle, enquanto na 

cv. 1183 nos pudemos observar uma inibição de 45% nesta mesma condição (Figura 28A). 

 

4.8.1.2. Expressão de VuDGD1  

A desidratação lenta induziu a transcrição de VuDGD1 sobretudo no grão mais leve de 

seca (S1) nas duas cultivares (Figura 27A). A seca leve induziu muito mais fortemente a 

expressão na cultivar tolerante (+208%) do que na sensível (+65%). O perfil de expressão de 

VuDGD1 foi parecido com o observado para VuMGD1 nas mesmas condições, com maior 

indução da expressão em S1 (seca leve), e em S2 uma expressão superior ao controle em 

EPACE e próxima do controle na cv. 1183 (Figura 27A). O Ct das plantas controle para o 
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gene o gene VuDGD1 foi de aproximadamente 19 nas duas cultivares, o que indica uma taxa 

de expressão deste gene mais elevada que a de VuMGD1. 

No que toca a desidratação rápida (dessecamento), as duas cultivares apresentaram 

mecanismos bem diferentes de regulação da transcrição de VuDGD1 (Figura 28A). Na cv. 

EPACE a quantidade de transcritos em D30’ foi três vezes e meia maior que a do controle 

(+250%) (Figura 28A). Após duas horas de dessecamento a quantidade de transcritos 

permaneceu ainda 125% superior ao controle, diminuindo de 54% em D5h (Figura 28A). 

O dessecamento na cv. 1183 induziu apenas levemente a transcrição no início do 

tratamento com +38% em D30’ (+38%), e inibiu a transcrição de -48% e – 50% com 2h e 5h 

respectivamente (Figura 28A). 

 

4.8.1.3. Expressão de VuMGD2  

A expressão de VuMGD2 foi baixa nas plantas controle das duas cultivares, com um 

Ct de aproximadamente 36. Em EPACE expressão da isoforma VuMGD2 foi ligeiramente 

estimulada em S1 (+42%) retornando a valores próximos do controle nos níveis mais severos 

de déficit hídrico (Figura 27B). Em seca moderada a expressão na cv. 1183 foi superior 

(+50%) a de EPACE. No entanto, na cv. 1183 a transcrição foi inibida pela seca severa (S3) (-

40%) enquanto a de EPACE permanece estável (Figura 27B).  

O tratamento de dessecamento durante 30’ (D30) estimulou fortemente a expressão de 

VuMGD2 em EPACE (+206%) retornando a valores controle após 2h e 5h (Figura 28B). Na 

cv 1183 o dessecamento não estimulou significativamente a transcrição de VuMGD2 e chegou 

mesmo a inibir a expressão com 5h de tratamento (-67%) (Figura 28B).  

 

4.8.1.4. Expressão de VuDGD2  

A expressão da isoforma VuDGD2 foi muito baixa em condição controle nas duas 

cultivares, com um Ct de aproximadamente 37. A seca estimulou fortemente a expressão de 

VuDGD2 na cultivar EPACE, já a partir de S1 (+280%) (Figura 27B). Na cv. 1183 expressão 

foi estimulada apenas com um nível de seca mais intenso (a partir de S2). O pico de expressão 

foi observado em S2 nas duas cultivares (+550% e +350% em relação ao controle, na cv. 

EPACE e na cv. 1183 respectivamente) (Figura 27B). A expressão continuou muito elevada 

mesmo em S3, sobretudo em EPACE, (+484% e +188% na cv. EPACE na cv. 1183 

respectivamente) (Figura 27B).  
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Com o tratamento de dessecamento, os Ct são elevados demais (>40) em todas as 

amostras para que sejam obtidos resultados confiáveis. 

 

4.8.1.5. Expressão de VuPGP1  

A expressão de VuPGP1 em EPACE aumentou progressivamente com a intensidade 

da seca (Figura 27C). Em EPACE nos obtivemos um aumento de 34% da transcrição em 

relação ao controle em S1 e de 110% em S3. Na cv. 1183, nós observamos a transcrição 

máxima (+135% comparado ao controle) em S1 e uma diminuição gradual com a intensidade 

da seca até a inibição de -23% em S3 (Figura 27C). A desidratação rápida estimulou a 

expressão de VuPGP1 nas duas cultivares, com o pico de transcrição após 5h de 

dessecamento (Figura 28B). A estimulação da expressão de VuPGP1 após 5h de 

dessecamento foi maior na cultivar tolerante (+259% na cv. EPACE e +209% na cv. 1183) 

(Figura 28B). 

 

4.8.1.6. Expressão de VuSQD2 

Uma estimulação da expressão de VuSQD2 foi constatada até o grau moderado de seca 

nas duas cultivares, sendo mais expressiva na cultivar, 1183 (Figura 27C). A cultivar EPACE 

apresentou o pico de transcrição com a seca moderada (+167%). Em condição de seca severa 

a expressão de transcritos na cultivar EPACE foi pouco superior a do controle (+19%) (Figura 

27C). Na cultivar 1183 nós observamos uma forte indução da transcrição em seca leve (S1) 

(+352%) e em seca moderada (S2) (+225%), enquanto que em seca severa a transcrição foi 

levemente inibida (–21%) (Figura 27C). 

Nas duas cultivares nós constatamos uma forte indução da transcrição de VuSQD2 

com duas horas de dessecamento, sendo esta indução ainda mais forte na cultivar menos 

tolerante (+500%), que na cv. EPACE (293%) (Figura 28C). A quantidade de transcritos se 

manteve elevada mesmo com 5h de dessecamento, sobretudo na cv. 1183 (+73% e +190%, na 

cv. EPACE e na cv. 1183 respectivamente) (Figura 28C). 
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Figura 27: Efeito de diferentes graus de seca sobre a expressão de transcritos de: (A) VuMGD1, 
VuDGD1; (B) VuMGD2, VuDGD2; (C) VuPGP1, VuSQD2 nas duas cultivares EPACE e 1183. 
T, controle hidratado (-0,25MPa); S1, seca leve (-1,0MPa); S2, seca moderada (-1,5MPa); S3, 
seca severa (-2,0MPa).  
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Figura 28: Efeito de diferentes graus de dessecamento sobre a expressão de transcritos de: 
(A) VuMGD1, VuDGD1; (B) VuMGD2, VuPGP1; (C), VuSQD2 nas cultivares EPACE e 
1183. T, controle hidratado (-0,25MPa); D30’, dessecamento por 30’; D2h, dessecamento por 
2h; D5h, dessecamento por 5h.  
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4.8.2. Expressão por RT-PCR em tempo real no âmbito do estresse 

hídrico e da reidratação subseqüente 

 

4.8.2.1. Expressão de VuMGD1  

Após estimulação da transcrição de VuMGD1 pelo estresse hídrico, nós observamos 

nas duas cultivares um efeito estimulador ainda mais acentuado induzido pela reidratação, até 

R10h (10h após a reidratação do substrato) (Figura 4.14-A). No entanto, nos percebemos que 

a relação quantidade de transcritos das plantas tratadas/ plantas controle era sempre superior 

na cultivar tolerante, EPACE. 

As maiores quantidades de transcritos foram observadas nas duas cultivares entre R6 e 

R10, com o pico de acumulação em R6 (Figura 29A). Na cv. EPACE nós observamos em R6 

um aumento de 137% em relação ao controle, enquanto que na cv. 1183 o aumento foi de 

68%, bem menos expressivo. Após 24h de reidratação (R24), a expressão dos transcritos 

VuMGD1 em EPACE ainda é 65% superior à do controle, enquanto que na cv. 1183 essa 

expressão retorna aos valores encontrados nas plantas controle (Figura 29A). Em EPACE o 

VuMGD1 permanece levemente super-expresso em R48 ao contrário do observado na cv. 

1183, onde a quantidade de transcritos é somente a metade da encontrada no controle (Figura 

29A). 

 

4.8.2.2. Expressão de VuDGD1 

O estresse hídrico induziu um leve aumento da expressão de VuDGD1 nas duas 

cultivares de Vinga (Figura 29B). Já a reidratação provocou uma inibição gradual da 

transcrição de VuDGD1 até um mínimo em R10h nas duas cultivares (Figura 29B), 

aumentando em seguida para valores próximos ao do controle. Nós observamos que a inibição 

da transcrição em reidratação foi levemente maior na cultivar menos tolerante, 1183. A 

quantidade relativa de transcritos em R6 foi 50% inferior a do controle (–50%) em EPACE e 

70% inferior na cv. 1183. O mínimo de expressão foi observado nas duas cultivares 10h após 

a reidratação, com uma diminuição de 67% e de 74% na quantidade de transcritos em EPACE 

e 1183 respectivamente. Nas duas cultivares a transcrição de VuDGD1, volta a aumentar em 

direção do valor controle com 24h de reidratação (Figura 29B). 
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4.8.2.3. Expressão de VuPGP1  

No que diz respeito ao VuPGP1, nós encontramos perfis de expressão diferentes nas 

duas cultivares (Figura 30A). O estresse hídrico induziu mais fortemente a expressão de 

VuPGP1 em EPACE. A reidratação estimulou ainda mais a expressão do que a desidratação 

nas duas cultivares. Na cultivar 1183 esta maior estimulação na reidratação já pode ser 

observada em R3 com um aumento de 77% em relação ao estresse e de 131% em relação ao 

controle, já na cv. EPACE o aumento na expressão em relação a seca só começa a ser 

observado após 6h de reidratação (Figura 30A). 

O pico de expressão dos transcritos de VuPGP1 foi observado nas duas cultivares em 

R6, com um aumento de 205% (+205%) em relação ao controle e +85% em relação ao 

estresse na cv. EPACE (Figura 30A). Na cv. 1183 nós encontramos em R6 uma estimulação 

da transcrição bem maior que em EPACE, sendo de +279% e de + 225% em relação ao 

controle e ao estresse respectivamente (Figura 30A). No entanto na cv. 1183 a quantidade de 

transcritos passa de quase quatro vezes o valor controle em R6 a duas vezes nas quatro horas 

que se seguem (em R10) ao contrário do observado em EPACE que manteve praticamente a 

mesma expressão entre R6 e R10 (Figura 30A). A quantidade de transcritos das plantas 

controle foi atingida nas duas cultivares 24h após a reidratação. Em R48 nos encontramos 

uma redução de 50% na quantidade de transcritos em relação ao controle em EPACE, 

enquanto que na cv. 1183 nos encontramos valores de planta controle (Figura 30A). 

 

4.8.2.4. Expressão de VuSQD2   

O estresse hídrico moderado (-1,5MPa) praticamente não teve efeito na indução da 

transcrição de VuSQD2 em EPACE (Figura 30B). Quanto à cv. 1183 nos observamos uma 

indução de 40% na acumulação dos transcritos de VuSQD2 pelo déficit hídrico. A reidratação 

estimulou levemente a expressão de VuSQD2 somente até R10, com o pico de transcrição em 

R3 e R6, +27% e +24% respectivamente (Figura 30B). Após 24h e 48h de reidratação a 

expressão foi consideravelmente inibida, diminuindo 88% em relação ao controle em R48. 

Ao contrário do que foi observado em EPACE, na cultivar cv. 1183 a reidratação teve 

forte efeito estimulador da transcrição, com aumento de 153% (2,5 vezes mais) e 80% em 

relação ao controle em R6 e R10 respectivamente (Figura 30B). Após 24h e 48h de 

reidratação observou-se inibição da transcrição, que foi reduzida em mais da metade em R48 

(-60%) em relação ao controle (Figura 30B). 
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Figura 29: Expressão de transcritos de VuMGD1 e VuDGD1 por RT-PCR em tempo real em 
V. unguiculata. A: MGD1; B: DGD1. T, controle (plantas bem hidratadas); S, plantas em 
estresse hídrico; R3, R6, R10, R24 e R48, plantas respectivamente 3h, 6h, 10h, 24h e 48h 
após a reidratação do substrato. As reações de RT-PCR em tempo real foram realizadas sobre 
100ng de RNAt das folhas. A quantidade de transcritos foi expressa em porcentagem do 
controle. Os valores apresentados são a média de 3 medidas ± o desvio médio. 
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Figura 30: Expressão de transcritos de VuPGP1 e VuSQD2 em V.unguiculata por RT-PCR 
em tempo real. A: PGP1; B: SQD2. T, controle (plantas bem hidratadas); S, plantas em 
estresse hídrico; R3, R6, R10, R24 e R48, plantas respectivamente 3h, 6h, 10h, 24h e 48h 
após a reidratação do substrato. As reações de RT-PCR em tempo real foram realizadas sobre 
100ng de RNAt das folhas. A quantidade de transcritos foi expressa em porcentagem do 
controle. Os valores apresentados são a média de 3 medidas ± o desvio médio. 

B 

A 
VuPGP1  Reidratação

0

100

200

300

400

EPACE 1183

e
x

p
re

s
s

ã
o

 r
e

la
ti

v
a

 (
e

m
 %

) T

S

R3

R6

R10

R24

R48

 

VuSQD2  Reidratação

0

100

200

300

EPACE 1183

e
x
p

re
s
s
ã
o

 r
e
la

ti
v
a
  

(e
m

 %
) T

S

R3

R6

R10

R24

R48

 



 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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As alterações nos lipídeos membranares são um reflexo dos efeitos da seca sobre as 

membranas celulares, que sejam alteração de caráter adaptativo ou degradativo. Foi 

demonstrado que a composição dos lipídeos membranares varia em função da intensidade do 

estresse aplicado e do grau de tolerância da planta (PHAM-THI et al., 1985; MONTEIRO DE 

PAULA et al., 1990, REPELLIN et al., 1997). Nas folhas, os efeitos da seca foram 

observados especialmente nos galactolipídeos (GL), componentes majoritários das 

membranas dos cloroplastos (cerca de 80%). As modificações de teor de galactolipídeos 

influenciam sem nenhuma dúvida na composição físico-química das membranas do 

cloroplasto e certamente têm efeito direto sobre a performance fotossintética da planta. Em 

Vigna unguiculata, observou-se uma diminuição das trocas gasosa fotossintéticas em 

condições de déficit hídrico (CRUZ DE CARVALHO et al., 1998). 

Neste trabalho, nos evidenciamos igualmente uma diminuição na capacidade de 

assimilação (Amax, não dependente dos estômatos) das plantas de Vigna unguiculata 

submetidas à suspensão de rega. 

Nas plantas vasculares, as perdas de água pelas células induzem danos que possuem 

conseqüências diretas sobre a capacidade destes a retomar suas atividades metabólicas uma 

vez que as condições hídricas retornam ao normal. Esta recuperação depende igualmente da 

capacidade da planta a mobilizar suas vias de biossíntese após a reidratação. 

Se por um lado os mecanismos de degradação induzidos pela seca foram relativamente 

bem elucidados, em particular em nível das enzimas lipolíticas (fosfolipases e galactolipases) 

e dos fenômenos oxidativos, poucos estudos foram consagrados até o presente para a 

biossíntese dos lipídeos membranares em condições de déficit hídrico e ao longo da 

reidratação. 

Para uma melhor compreensão dos efeitos da seca e da reidratação na biossíntese dos 

lipídios de membrana do cloroplasto, especialmente dos galactolipídeos, nós analisamos a 

composição destes lipídeos, a incorporação de precursores de ácidos graxos e nós estudamos a 

expressão dos genes codificadores das enzimas chave de biossíntese. No intuito de estabelecer 

uma possível relação entre a biossíntese destes lipídeos e a tolerância a seca, nós trabalhamos 

com duas cultivares de V. unguiculata, uma tolerante, outra sensível a seca. 

Diferenças significativas foram reveladas entre a cultivar tolerante e a cultivar sensível 

de Vigna unguiculata no tocante ao metabolismo dos lipídeos. A seca provocou nas duas 

cultivares uma diminuição do teor de ácidos graxos totais das folhas, no entanto maior na 

cultivar sensível, que é rapidamente restabelecida quando a planta é reidratada (Figure 8) e 



 

127 
 

que o conteúdo relativo em água CRA retorna ao valor controle (Figura 9). No entanto, ao 

longo destas condições a ocorrem mudanças distintas na composição lipídica das membranas 

dos cloroplastos das duas cultivares (Figura 9). A seca provocou na cultivar sensível uma 

perda significativa no teor de praticamente todos os lipídeos estudados, perda que não é 

restaurada a valores controle mesmo após 48h de reidratação (Figura 9). O inverso foi 

constado na cultivar tolerante, onde em decorrência da seca o teor lipídico é ou mantido 

estável ou aumentado, e após a reidratação os valores retornam aos valores controle ou 

mesmo permanecem elevados como no caso do DGDG (Figura 9). 

O teor de MGDG diminuiu de 50%, na cv. sensível por ação do déficit hídrico, o que 

vai ao encontro com os resultados obtidos por Monteiro de Paula et al., (1990) (Figura 9). Na 

cv. tolerante essa diminuição foi de apenas 15%, e o teor controle em MGDG foi rápidamente 

reestabelecido assim que a planta foi reidratada, o que não foi observado na cultivar sensível, 

que apesar do aumento gradual do teor de MGDG ao longo da reidratação não recupera o teor 

controle mesmo após 48h de reidratação (Figura 9). A incorporação do precursor acetato 14C 

no MGDG foi igualmente reduzida pela sec anas duas cultivares (de forma mais intensa na 

cultivar sensível) (Figura 11 A e B). No entanto, apesar da diminuição no teor e na 

incorporação no MGDG em déficit hídrico, a expressão de VuMGD1, principal gene da 

biossíntese do MGDG, foi levemente estimulada pela seca nas duas cultivares (Figura 27A e 

Figura 29A). As diferenças entre a expressão de VuMGD1, a incorporação do precursor 

marcado e o teor nesses lipídeos, sugerem a presença de regulações pós-transcricionais dos 

genes codificadores das enzimas de biossíntese deste galactolipídeos. As discrepancias podem 

igualmente ser consequencia do balanço entre os sistemas de biossíntese e de degradação. O 

MGDG é de fato muito susceptível à degradação lipolítica (SAHSAH et al 1998), 

particularmente por ação de uma galactolipase do tipo patatina (MATOS et al.2001). No que 

diz respeito à reidratação, nós encontamos uma correspondência mais estreita entre o teor, a 

incorporação do precusor e a expressão de VuMGD1 nas duas cultivares. A expressão de 

VuMGD1 foi estimulada nas duas cultivares durante a reidratação, sobretudo entre 6h e 10h 

(Figura 22 e 29A). O aumento da expressão esta em concordância com o aumento na 

incorporação (em relação as plantas em seca) (Figura 12). A estimulação da expressão e da 

incorporação culmina no reestabelecimento do teor de MGDG controle na cultivar tolerante, e 

em um aumento gradual na cultivar sensível (Figura 9). A cultivar sensível, no entanto, não 

chega a se recuperar do estresse hídrico no que diz respeito ao teor de MGDG, até 48h após a 

reidratação (Figura 9). Foi demonstrado que graças a suas características fisico-químicas o 

MGDG é essencial para a solibilização de pigmentos do ciclo das xantofilas assim como para 
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a sua atividade (GOSS et al., 2005; YAMAMOTO 2006; LATOWSKI et al., 2004). As 

xanofilas são componentes importantes de combate contra espécies reativas do oxigênio, cuja 

geração é aumentada durante o estresse (NOCTOR E FOYER, 1998). A preservação do pool 

de MGDG na cultivar tolerante pode desta forma contribuir com uma proteção a mais em 

relação a cultivar sensível durante o estresse hídrico e durante a reidratação, quando todo o 

aparato metabólico é reativado. Já havia sido domonstrado, entre outros, que nas duas 

cultivares de V. unguiculata as enzimas glutationa redutase (GR) e ascorbato peroxidase 

(APX), importantes enzimas do ciclo glutationa-ascorbato de neutralização de ERO, são 

superexpressas em condição de seca (D’ARCY-LAMETA et al., 2006, CONTOUR-ANSEL 

et al., 2006) e sobretudo durante a reidratação (TORRES FRANKLIN et al, 2008). 

A expressão de VuDGD1 foi estimulada pela seca leve e moderada nas duas cultivares 

(Figura 27A), esta superexpressão resultou em aumento no teor lipídico e na incorporação do 

precursor marcado somente na cultivar tolerante, EPACE (Figura 9 e Figura 12B). Existe por 

tanto para a cv. 1183 discrepancia entre a expressão, o teor e a incorporação no DGDG de 

forma semelhante a observada para o MGDG. O aumento na síntese do DGDG durante a seca 

em EPACE pode em parte explicar a diminuição do teor de MGDG apesar da estimulação da 

expressão observada, tendo em vista que o DGDG é produzido a partir da galactosilação de 

uma molécula de MGDG (DORNE et al., 1982; AWAI et al., 2001). Enquanto que em 

EPACE a seca provoca aumento significativamento do DGDG e leve aumento do PC, dois 

lipídeos formadores de bicamada, um característico dos cloroplastos e o outro de membranas 

citoplasmáticas, na cultivar sensível a seca provoca uma forte diminuição tanto do DGDG 

quanto do PC (Figura 9). O teor desses dois lipídeos continua elevado na cultivar tolerante 

mesmo durante a reidratação, enquanto que os níveis de planta controle na cultivar sensível 

não são atingidos mesmo após 48h de reidratação (Figura 9). 

As duas cultivares de Vigna apresentam em comum uma evolução antagônica da 

expressão de VuDGD1 e VuMGD1 ao longo da reidratação (Figura 22 e Figura 29). Nas duas 

cultivares a expressão de VuDGD1 é gradualmente inibida após a reidratação até um mínimo 

entre 6h e 10h, momento no qual a expressão de VuMGD1 é a seu máximo. O metabolismo 

destes dois lipídeos é estreitamente ligado, o produto de um gene, MGDG, sendo igualmente 

substrato do outro para a síntese de DGDG. Provavelmente a síntese de novas enzimas de 

sintese destes lipídeos sofre regulação no intuito de reestabelecer uma proporção ótima entre 

os dois lipídeos uma vez findado o estresse hídrico. 

Em consequencia sobretudo do forte aumento do teor de DGDG na cultivar EPACE, a 

relação DGDG:MGDG das duas cultivares é muito dintinta, tanto em condição de seca quanto 
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em reidratação (Figura 10). A relação DGDG:MGDG na cultivar tolerante aumenta 

significativamente em seca e continua a aumentar em reidratação, na cultivar sensível a 

relação DGDG:MGDG diminui com a seca aumentando ligeiramente após reidratação sem no 

entanto alcançar o nível controle até 48h de reidratação (Figura 10). A elevação da relação 

DGDG:MGDG na cultivar tolerante EPACE, pode ser uma estratégia adaptativa para resistir 

ao estresse através da manutenção das membranas em um estado físico compatível com as 

funções das proteínas de membranas (LEE ,2000). O MGDG, ao contrário do DGDG, não 

tem a tendencia de formar bicamadas, mas sim de se compactar no que chamamos de arranjos 

hexagonais invertidos HII. Os lipídeos nào formadores de bicamadas são essenciais para 

diversas funções celulares como para a ativação de certas proteínas e para a formação dos 

granas por compactação dos tilacóides (no caso específico do MGDG) (LEE, 2000). No 

entanto, em condições de estresse esse tipo de lipídeo pode contribuir para a desestabalização 

da membrana, uma vez que o arranjo em bicamada adotado apesar da natureza não-bicamada 

aumenta a tensão na superfície da membrana (GRUNER, 1985). Em concordância com isso, 

foi demonstrado igualmente que o DGDG é capaz de estabilizar lipossomos mistos em 

condições de frio e em estado desidratado, por meio de interações dos grupamentos galactose 

da cabeça polar com os fosfolipídeos (POPOVA E HINCHA, 2005). Segundo Popova e 

Hincha (2005) a diminuição da Tm das membranas desidratadas é consequencia sobretudo 

das duas moléculas de açucar, bem conhecidas por essa propriedade, presentes no DGDG do 

que do grau de insaturação, uma das razões para a estimulação preferencial da síntese de 

DGDG do que de MGDG. Entre outros, nós constatamos na cultivar tolerante um aumento do 

teor de ácido linolênico (18:3, AL) incorporado no DGDG, no SQDG e no PC, enquanto na 

cultivar sensível o teor de AL diminui significativamente, sobretudo no DGDG e no PC, sem 

recuperar os valores controle após reidratação por 48h (Tabelas 6 a 9). Na cv. EPACE o teor 

de AL incorporado no DGDG em condição de seca aumentou de 68% e permaneceu elevado 

de forma estável ao longo da reidratação. Na cultivar sensível, a seca provocou uma forte 

diminuição do teor de AL no DGDG, - 62%, sem recobrar o valor das plantas controle mesmo 

após 48h de reidratação (Tabela 8). Foi mostrado que em Arabidopsis, a insaturação dos 

lipídeos contribui para a estabilidade das membranas celulares e para a atividade ótima das 

proteínas de membrana (VIJAYAN E BROWSE, 2002; BARKAN et al., 2006). Nossos 

resultados sugerem que o alto teor em lipídeos insaturados contribui para uma maior 

estabilidade das membranas e é essencial para a preservação da fuidez e permeabilidade 

membranar na cultivar tolerante de V. unguiculata. Esses resultados estão em concordância 

com os resultados sobre o perfil de expressão das desaturases omega-3, FAD7 e FAD8 (dos 
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cloroplastos) e FAD3 (forma citossólica) em V.unguiculata, onde a expressão dos genes 

FAD7, FAD3 e FAD8 (sobretudo FAD7) é estimulada pela seca na cultivar tolerante, 

enquanto que a expressão de FAD8 e FAD3 é inibida na cv. 1183 (TORRES FRANKLIN et 

al, 2008- in press). 

A acumulação de DGDG durante o estresse é bem conhecida em condições limitantes 

em fosfato (KELLY E DÖRMANN, 2002; ANDERSSON et al., 2003; JOUHET et al., 2004), 

nossos resultados mostram que o déficit hídrico estimula igualmente a acumulação deste 

galactolipídeos formador de bicamada na cultivar tolerante a seca de Vigna unguiculata. O 

estresse hídrico em V. unguiculata, provoca a redução dos fosfolipídeos foliares 

(MONTEIRO DE PAULA, et al., 1990), e a síntese de DGDG induzida pela seca poderia 

contribuir para a substituição dos fosfolipídeos em falta nas membranas extra-cloroplastos, 

como mostrado em A.thaliana (HÄRTEL, DÖRMANN E BENNING, , 2001; JOUHET et al., 

2004) e em Avena sativa (ANDERSSON et al., 2003) em condições de déficit de fosfato. 

Outro indício que apontam para a exportação do DGDG, é que a grande elevação nas 

membrans tilacoidais da relação DGDG:MGDG, poderia acarretar uma decompactação dos 

grana dos tilacóides, observado em microscopia eletrônica (PHAM THI E VIEIRA DA 

SILVA, 1975), pois as particularidades físico-químmicas do MGDG são indispensáveis à 

formação dos grana tilacoidais, enquanto o DGDG não é capaz de promover o efeito de 

formação de grana (LEE, 2000). A seca estimula fortemente a transcrição de VuDGD2 em 

EPACE (600% em relação ao controle) (Figura 27B), e menos intensamente na cultivar 

sensível. Esta enzima é conhecidamente estimulada em condição de privação de fosfato e 

sintetiza uma espécie molecular de DGDG encontrada sobretudo nas membranas externas ao 

cloroplasto (KELLY E DÖRMANN, 2002; KELLY, FROEHLICH E DORMANN, 2003). A 

superexpressão de DGD2 foi observada igualmente em A.thaliana em condições de 

deficiência de nitrogênio (GAUDE, et al., 2007) e de estresse térmico (CHEN et al., 2006). O 

fato de que a expressão de DGD2 aumenta fortemente também em condição de seca sugere 

que essa enzima possa ser de fato um marcador estresse. 

A MGD2 é uma isoforma de MGDG sintase que como a DGD2 é estimulada sob 

condições limitantes em fosfato (KOBAYASHI et al., 2004; GAUDE et al., 2004). No 

entanto, ao contrário do observado para VuDGD2, os diferentes níveis de seca não 

estimularam significativamente a expressão de VuMGD2 nas duas cultivares, e foi mesmo 

inibida em condição de seca severa na cultivar sensível (Figura 27B). Em A.thaliana a 

expressão de MGD2 e MGD3 não é afetada pela privação de nitrogênio (GAUDE, et al., 
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2007). Nós podemos sugerir que em V. unguiculata o gene VuMGD2 não influi na tolerância 

a seca. 

Foi demonstrado que o sulfolipídeo SQDG é acumulado em condições de déficit 

hídrico em variedades de trigo tolerantes a seca e que ele era reduzido nas variedades 

sensíveis (QUARTACCI et al., 1995). A mesma resposta foi observada por Senchugova et al., 

(1998) em condição de estresse hídrico e de altas temperaturas. Nossos resultados mostram 

que o teor do SQDG da cultivar tolerante aumenta durante a seca moderada retornando a 

níveis próximos do controle 24h após a reidratação, enquanto o teor da cultivar sensível se 

mantém práticamente inalterada (Figura 9). A expressão de VuSQD2 é sempre mais 

estimulada na cultivar sensível, tanto em diferentes níveis de seca (Figura 27C), quanto 

durante o dessecamento (Figura 28C) e durante a reidratação (Figura 30). A incorporação do 

precursor acetato 14C no SQDG em condição de seca e em reidratação na cultivar sensível é, 

assim como na cultivar tolerante, próxima da incorporação no controle (Figura 13B). Isso 

sugere a presença de regulação pós-transcricional para VuSQD2, tal como foi sugerido para 

MGD1 e DGD1. É sabido que assim como o DGDG, a produção do SQDG é estimulada em 

condição de privação de fosfato (ESSIGMANN et al., 1998; HÄRTEL, DÖRMANN E 

BENNING, 2000; AWAI et al., 2001; KELLY et al., 2003). Ao contrário dos galactolipídeos, 

que são neutros em pH fisiológico, o SQDG e o PG são lipídeos aniônicos. O SQDG, devido 

ao seu carater anionico, pode assim como o DGDG substituir fosfolipídeos nas membranas 

fora dos cloroplastos (FRENTZEN, 2004). 

Em EPACE o teor do fosfolipídeo PG, não foi afetado pela seca, enquanto que na 

cultivar sensível nós observamos uma forte redução (-60%) (Figura 9). A expressãode 

VuPGP1 é portanto estimulada pela seca moderada nas duas cultivares (Figura 27). No 

entanto, a forte estimulação da expressão não é mantida com a progressão da intensidade do 

estresse na cultivar sensível (Figura 27C). A incorporação do precursor é, assim como a 

expressão do gene, estimulada pela seca moderada, sobretudo na cultivar sensível (Figura 

13A). A forte queda no teor do PG na cultivar sensível confirma a maior participação de 

processos de degradação hidrolíticos nesta cultivar (SAHSAH et al., 1998; EL MAAROUF et 

al., 1999; MATOS et al., 2001; MATOS et al., 2008). O teor de PG aumentou em relação ao 

controle nas últimas horas de reidratação em EPACE, e na cultivar sensível, apesar do 

aumento no teor, os valores de planta controle não foram atingidos (Figura 9). Estes 

resultados estão em concordância com a expressão de VuPGP1, onde observamos uma forte 

estimulação da transcrição durante a reidratação (talvez para compensar as perdas por 

degradação) com um pico de expressão entre 6h e 10h após a reidratação (Figura 27). Nós 
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observamos na cultivar tolerante que o teor de PG é conservado durante o estresse hídrico, no 

entanto as espécies moleculares de PG são diferentes (Tabela 7), a seca provoca uma grande 

diminuição do grau de insaturação do PG, que se mantém ao longo da reidratação (Tabela 7). 

A diminuição do grau de insaturação em EPACE se deve sobretudo a elevação da 

porcentagem de 16:0 e a redução da porcentagem de 18:3. Na cultivar sensível, apesar de o 

teor de PG diminuir significativamente com a seca, o grau de insaturação do PG é aumentado 

pela condição de seca (Tabela 9). 

Na cultivar sensível a diminuição do teor de PG poderia ser em parte responsável pela 

diminuição do teor de MGDG (Figura 3), uma vez que o caráter aniônico da membrana é 

necessário à ativação da MGDG sintase (COVES, JOYARD E DOUCE, 1988; LI, 

KARLSSON E WIESLANDER, 1997). 

O teor do fosfolipídio PC, típico das membranas não cloroplastidiais, aumenta 

levemente em EPACE em decorrência da seca e da reidratação, enquanto na cultivar sensível 

o teor de PC é fortemente reduzido (Figura 9). Esse resultado evidencia as diferenças de 

metabolismo lipídico entre as duas cultivares além dos limites dos cloroplastos, tanto durante 

o estresse hídrico quanto ao longo da reidratação. Em concordância com esses resultados, 

Sahsah et al., 1998 e El Maarouf et al., 1999 mostraram que em condição de déficit hídrico a 

fosfolipase D (PLD), importante enzima de degradação dos fosfolipídios, era mais induzida 

na cultivar sensível de V. unguiculata. 
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
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O estudo da composição lipídica das membranas foliares, o acompanhamento da 

biossíntese das classes lipídicas, via incorporação de precursor radiomarcado e o estudo da 

expressão dos genes, nos permitiu completar os conhecimentos sobre um aspecto pouco 

conhecido dos mecanismos de tolerância/sensibilidade das plantas ao longo do déficit hídrico 

e da recuperação após reidratação.  

Graças ao nosso sistema vegetal constituído de duas cultivares de Vigna unguiculata, 

uma sensível, outra tolerante a seca, nos pudemos evidenciar fenômenos em nível bioquímico 

e molecular que parecem ser não somente características do estresse hídrico, mas que 

encontramos igualmente em decorrência de outros estresses ambientais, tais como o frio, a 

salinidade, ou a deficiência em elementos nutritivos (N e P, por exemplo). Desta forma, a 

diminuição dos teores foliares em lipídeos polares, o aumento da relação DGDG/MGDG 

devido à diminuição dos teores em MGDG concomitante com o aumento dos teores em 

DGDG, a estimulação da expressão do gene dgd2 culminando na síntese do DGDG exportado 

para os compartimentos extra-cloroplastos poderiam ser fenômenos comuns em plantas 

tolerantes submetidas aos estresses ambientais. O balanço entre os dois principais lipídeos das 

membranas dos cloroplastos DGDG:MGDG, que possuem propriedades físico-químicas 

diferentes sendo o DGDG formador de bicamada lipídica e o MGDG formador de estruturas 

HII, contribui, juntamente com a preservação do pool lipídico, para a tolerância à seca e para a 

capacidade de retomada do desenvolvimento normal após o período de estresse. Sobre esse 

aspecto, os trabalhos sobre a seca realizados no âmbito desta tese são preliminares que abre 

perspectivas a inúmeras e interessantes pesquisas. Outro aspecto da pesquisa, pouco estudado 

na literatura, diz respeito à reidratação das plantas após a seca, quando as condições hídricas 

retornam ao normal. A comunidade estudiosa da biologia vegetal começa, no entanto a se 

interessar a este aspecto da adaptação das plantas aos estresses, particularmente em nível 

bioquímico e molecular. Com as ferramentas moleculares disponíveis, é certo que resultados 

muito interessantes vão trazer esclarecimentos complementares sobre os mecanismos de 

adaptação das plantas.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampão contendo o mix de 
enzimas QIAGEN OneStep 

RT-PCR (Sensiscript Reverse 

Transcriptase + HotStartTaq 

DNA Polymerase) 
 

Tampão 5x concentrado 
QIAGEN OneStep RT-

PCR 

Mix dNTP 

 
 

20 mM Tris-Cl, 100 mM KCl, 1 
mM ditiotreitol (DTT), 0,1 mM 
EDTA, 0,5% (v/v) Nonidet P-
40, 0,5% (v/v) Tween 20, 50% 
glycérol (v/v), estabilizador ; 

pH 9,0 

 
 

Tris-Cl, KCl, (NH4)2SO4, 
12,5 mM MgCl2, DTT ; 

pH 8,7 

 
 

10 mM de cada: dATP, 
dCTP, dGTP, et dTTP 

Tabela 10: Composição das soluções no kit de RT-PCR Qiagen (one-step RT-
PCR kit). 
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ANEXO 2 
 

VECTOR DE CLONAGEM 

O vetor pGEM-T, fornecido linearizado, comporta em suas extremidades 3' uma 

timidina, o que permite a ligação direta dos fragmentos produzidos por PCR que possuem 

uma adenina nas extremidades 3' adicionadas pela DNA polimerase termoestável HotStartTaq 

DNA Polymerase de QIAGEN. 

A clonagem é a técnica utilizada para inserir um fragmento de cDNA em um vetor, 

facilitando assim sua utilização. O vetor é um plasmídeo modificado no qual foram inseridos 

um gene de resistência a antibióticos e o gene Lac Z codificando a β-galactosidase. Esse 

plasmídeos contém uma sucessão de sítios de restrição diferentes e únicos de endonucleases. 

É o sítio de clonagem. O princípio da clonagem consiste primeiramente na digestão do vetor 

por meio de uma endonuclease. O fragmento de cDNA a ser clonado é em seguida inserido no 

vetor por ligação enzimática, ponta a ponta, por meio de ligase. O vetor tendo inserido o 

cDNA (inserto) é chamado recombinante. Uma vez o gene Lac Z havendo sido induzido pelo 

isopropil β-D-tiogalactopiranosideo (IPTG), ele produz uma proteína de fusão que 

compreende a β-galactosidase o produto do cDNA clonado. A atividade β-galactosidasica é 

detectada em presença do seu substrato, o 5-Bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranoside 

(X-GAL) cujo produto de degradação resulta em uma coloração azul. Em geral, quando a 

clonagem é bem sucedida , a inserção do cDNA muda a janela de leitura do gene Lac Z, 

provocando a perda da atividade β -galactosidasica da proteína de fusão. Podemos assim 

diferenciar os vetores recombinados, tendo integrado um cDNA, dos não recombinados 

(seleção azul/branco). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

153 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 31: Sítio de clonage no plasmídeo vetor pGEM-T Easy Vector (Promega). 

 

Figura 32: Mapa de restrição do vetor de clonagem pGEM-T Easy Vector 
(Promega). 
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ANEXO 3 
 

Wizard® Plus Minipreps 
DNA Purification System (Promega) 

 
Solução de ressuspenção: 

 50mM Tris-HCl (pH 7.5) 
 10mM EDTA 
 100 g/ml RNase A 
 Solução de lise celular 
 0.2M NaOH 
 1% SDS 

Solução de neutralização: 
 1.32M acetato de potássio (pH 4.8) 

 
Solução de lavagem da coluna: 

 80mM acetato de potássio 
 8.3mM Tris-HCl (pH 7.5) 
 40 M EDTA 
 Ajouter 95% etanol 

 
Tampão TE (1X): 

 10mM Tris-HCl (pH 7.5) 
 1mM EDTA 

 
40% isopropanol/4.2M guanidina HCl: 

 66.9g hidrocloreto de guanidina  
 


