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RESUMO 

OLIVEIRA, V. P. Caracteres fisiológicos e bioquímicos de Sorghum bicolor e Sorghum 

sudanense sob condições de salinidade. Fortaleza: UFC. 143f (Tese) 

Este trabalho teve por finalidade avaliar algumas variáveis fisiológicas e bioquímicas de duas 

espécies de sorgo forrageiro submetidas a diferentes condições de cultivo e de salinidade. 

Para isso, foram montados dois experimentos. No primeiro deles estudou-se tais variáveis em 

Sorghum bicolor e Sorghum sudanense, em função de diferentes níveis de estresse salino, 

enquanto no segundo, as variáveis foram estudadas em duas fases distintas de 

desenvolvimento das duas espécies de sorgo, visando determinar em qual delas essas espécies 

são mais resistentes aos efeitos deletérios da salinidade. No primeiro experimento, os 

tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 2 × 5, composto por duas espécies (S. 

bicolor e S. sudanense) e cinco tratamentos (NaCl a 0, 25, 50, 75 e 100 mM). Nesse 

experimento, os parâmetros de trocas gasosas foram pouco afetados pela salinidade, em 

ambas as espécies. O crescimento das plantas de ambas as espécies reduziu à medida que a 

salinidade aumentou. O potencial osmótico (s) foliar foi fortemente reduzido pela salinidade 

nessas plantas, a qual aumentou significativamente a concentração de solutos orgânicos nas 

duas espécies de sorgo. As concentrações de Na
+
 e Cl

-
 aumentaram com a salinidade em 

ambas as espécies. S. bicolor e S. sudanense mantiveram o teor relativo de água sob 

condições salinas igual ao do controle. Nas espécies de sorgo estudadas, os carboidratos 

solúveis e os íons K
+
 e Cl

-
 foram os que mais contribuíram para o ajustamento osmótico das 

plantas. Nas folhas de S. bicolor, houve um aumento na atividade das peroxidases do 

ascorbato (APX) e do guaiacol (GPX) e uma redução na atividade da catalase (CAT), 

enquanto a dismutase do superóxido (SOD) não foi afetada. Em S. sudanense, à medida que 

foram elevadas as doses de NaCl, observou-se um aumento na atividade da GPX e da SOD. 

Nas raízes, apenas a SOD apresentou aumento em atividade no S. bicolor. A atividade 

ribonucleásica nas folhas de ambas as espécies aumentou com as doses crescentes de NaCl, 

enquanto que nas raízes, ela foi reduzida à medida que o estresse salino intensificou-se. No 

segundo experimento, os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 2 × 3 × 2, 

composto por duas espécies (S. bicolor e S. sudanense), três concentrações de sais na água de 

irrigação (condutividades elétricas de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) e dois períodos de aplicação do 

estresse salino às plantas [desde a semeadura até 25 dias depois (Fase I) e do 25º ao 50º dia 

após a semeadura (Fase II)], com cinco repetições. As principais alterações nas trocas gasosas 

ocorreram na Fase II do desenvolvimento. O estresse salino reduziu o crescimento das plantas 



de sorgo em ambas as fases de desenvolvimento, porém essa redução foi mais acentuada na 

Fase I. Os teores dos solutos orgânicos variaram em função das fases de desenvolvimento, da 

espécie e da salinidade. Na Fase I, em ambas as espécies de sorgo, houve acréscimos nos 

teores de Na
+
 e K

+
 e redução nos de Cl

-
 pela salinidade, enquanto que, na Fase II do 

desenvolvimento, os teores de Na
+
 e K

+
 foram reduzidos e os de Cl

-
, aumentados, tanto em S. 

bicolor como em S. sudanense. Na Fase I do desenvolvimento, apenas a SOD, em S. bicolor, 

e a CAT, em S. sudanense, mostraram incrementos de atividade em resposta ao estresse 

salino. Já na Fase II, nenhum aumento na atividade do sistema enzimático antioxidativo foi 

observado em função da salinidade, nas duas espécies estudadas. Na Fase I, a atividade da 

RNase, em ambas as espécies, foi reduzida com a salinidade, enquanto na Fase II do 

desenvolvimento, ela foi aumentada. O crescimento das plantas de S. sudanense foi 

ligeiramente mais afetado que o de S. bicolor. As espécies de sorgo forrageiro estudadas neste 

trabalho foram capazes de reduzir o s foliar em concentrações elevadas de NaCl, o que pode 

ter contribuído para um melhor ajustamento osmótico. Além disso, nas condições empregadas 

no primeiro experimento, S. bicolor pareceu ter um sistema antioxidante mais eficaz contra os 

efeitos da salinidade do que S. sudanense. Em relação ao segundo experimento, o crescimento 

das plantas de sorgo forrageiro foi mais afetado quando o estresse salino foi aplicado em 

estádios iniciais do desenvolvimento. O estresse oxidativo causado pela salinidade parece não 

ter sido suficiente para estimular o sistema de defesa enzimático antioxidativo na Fase II do 

desenvolvimento, em ambas as espécies. Além disso, o aumento na atividade RNásica pode 

indicar o papel desta enzima na proteção contra os efeitos deletérios da salinidade nessas 

espécies de sorgo. De modo geral, não houve diferenças marcantes na tolerância das plantas 

de S. bicolor e S. sudanense à salinidade. 

Palavras-chave: Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, trocas gasosas, crescimento, solutos 

orgânicos e inorgânicos, enzimas antioxidativas, ribonuclease. 



ABSTRACT 

OLIVEIRA, V. P. Physiological and biochemical characters of Sorghum bicolor and 

Sorghum sudanense under salinity conditions. Fortaleza: UFC. 143f (Tese) 

This study aimed to evaluate some physiological and biochemical variables of two species of 

sorghum subjected to different growing conditions and salinity. For this, two experiments 

were set up. In the first study, the variables in Sorghum bicolor and Sorghum sudanense were 

evaluated according different levels of salinity stress. In the second, the variables were studied 

in two distinct phases of development of two species of sorghum, to determine which one of 

these species are more resistant to the deleterious effects of salinity. In the first experiment, 

treatments were arranged in a 5 × 2 factorial, consisting of two species (S. bicolor and S. 

sudanense) and five treatments (NaCl at 0, 25, 50, 75 and 100 mM). In this experiment, the 

gas exchange parameters were little affected by salinity in both species. Plant growth of both 

species decreased as salinity increased. The osmotic potential (ψs) leaves was strongly 

reduced by salinity in these plants, which significantly increased the concentration of organic 

solutes in the two species of sorghum. The concentrations of Na
+
 and Cl

-
 increased with 

salinity in both species. S. bicolor and S. sudanense maintained relative water content under 

saline conditions the same as the control. In sorghum species studied, the soluble 

carbohydrates and the ions K
+
 and Cl

-
 were the main contributors to the osmotic adjustment of 

plants. In leaves of S. bicolor, there was an increase in activity of ascorbate peroxidase (APX) 

and guaiacol (GPX) and a reduction in activity of catalase (CAT), while superoxide dismutase 

(SOD) was not affected. In S. sudanense, the activity of GPX and SOD increased with 

increasing salinity. In roots, just SOD activity in S. bicolor were increased with salt stress. 

Ribonuclease activity in the leaves of both species increased with increasing doses of NaCl, 

whereas in roots it was reduced as the salt stress intensified. In the second experiment, 

treatments were arranged in a factorial 2 × 3 × 2, composed of two species (S. bicolor and S. 

sudanense), three concentrations of salts in irrigation water (electrical conductivities of 0.0, 

4.0 and 8.0 dS m-1) and two periods of application of salt stress to plants [from sowing until 

25 days later (Phase I) and from 25th to 50th day after sowing (Phase II)], with five 

repetitions. The main changes in gas exchange occurred in Phase II development. The salt 

stress reduced plant growth of sorghum in both phases of development, but this reduction was 

more pronounced in Phase I. The levels of organic solutes varied according to the phases of 

development, species and salinity. In Phase I, in both species of sorghum, there were 

increases in levels of Na
+
 and K

+
 and reduced Cl

-
 by salinity, whereas in Phase II 



development, the levels of Na
+
 and K

+
 were reduced and Cl

-
 extended, both in S. bicolor as in 

S. sudanense. In Phase I of development, only SOD in S. bicolor, and CAT in S. sudanense 

showed activity increases in response to salt stress. In the Phase II, no increase in the activity 

of antioxidant enzyme system was observed as a function of salinity in both species. In Phase 

I, the activity of RNase in both species was reduced by salinity, while in Phase II 

development, it was expanded. Plant growth of S. sudanense was slightly more affected than 

the S. bicolor. Sorghum species studied in this work were able to reduce the leaf ψs high 

concentrations of NaCl, which may have contributed to a better osmotic adjustment. In 

addition, under the conditions employed in the first experiment, S. bicolor appeared to have a 

more effective antioxidant system against the effects of salinity than S. sudanense. For the 

second experiment, the growth of sorghum plants was more affected when the salt stress was 

applied in the early stage of development. The oxidative stress caused by salinity seems to 

have been sufficient to stimulate the enzymatic antioxidant defense system in Phase II 

development in both species. Furthermore, increased activity RNase may indicate the role of 

this enzyme in protecting against the deleterious effects of salinity in these species of 

sorghum. Overall, there were no marked differences in plant tolerance between S. bicolor and 

S. sudanense under salinity. 

Keywords: Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, gas exchange, growth, organic and 

inorganic solutes, antioxidative enzymes, ribonuclease.  
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1.1 Estresse salino 

A salinidade é definida como o excesso de íons inorgânicos no solo ou no meio de 

cultivo das plantas, representando um dos principais problemas da agricultura mundial 

(LACERDA, 1995). A situação é mais grave nas regiões árida e semi-áridas devido às 

condições favoráveis de salinização. Entretanto, com a expansão da agricultura irrigada e do 

uso intensivo dos fertilizantes químicos, o problema tende a se agravar em diversas regiões 

(OLIVEIRA, 1997).  

O processo natural de salinização dos solos envolve a acumulação de íons, 

principalmente Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, SO4

2-
 e HCO3

-
, nas camadas agriculturáveis dos solos 

(OLIVEIRA, 1997). Dessa forma, a salinidade provoca modificações químicas e físicas, com 

conseqüências sobre a atividade biológica do solo (SANTOS; MURAOKA, 1997).  

As principais alterações químicas provocadas pela salinização dos solos são na 

composição e balanço de cátions nos complexos de troca e solução do solo, com reflexos no 

pH, na capacidade de troca iônica e disponibilidade de nutrientes (SANTOS; MURAOKA, 

1997). De modo geral, um solo é considerado salino quando a quantidade de sais existentes 

nele é capaz de prejudicar o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Para a maioria das 

culturas, isso ocorre quando a condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) é igual ou 

superior a 2 dS m
-1

 (HOLANDA et al., 2010 apud OLIVEIRA et al., 2010). Já de acordo com 

a classificação do “U.S. Salinity Laboratory”, solos salinos são os que possuem pH inferior a 

8,5 CEes superior a 4 dS m
-1

 e percentagem de sódio trocável (PST) inferior a 15% (DAKER, 

1988 apud OLIVEIRA et al., 2010).  

As áreas afetadas por sais vêm se expandindo a cada ano. Em nível global, um 

quarto de toda área irrigada encontra-se seriamente comprometida por sais (CARNEIRO et 

al., 2002). No Brasil, solos salinos ocorrem no Rio Grande do Sul, no Pantanal Mato-

Grossense e, predominantemente, na região semi-árida do Nordeste (RIBEIRO et al., 2010). 

Com o agravamento dos problemas de salinização dos solos no nordeste, em virtude do 

crescimento da área utilizada com culturas irrigadas, o sucesso da atividade agrícola pode ser 

alcançado através de práticas de manejo de solo que sejam capazes de reduzir a salinidade do 

solo, ou de selecionar genótipos tolerantes ao estresse salino. Como o primeiro procedimento 

é dispendioso, demorado e, às vezes, impraticável, a segunda opção apresenta-se muito 

promissora (DANTAS et al., 2002).  
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1.2 Efeitos da salinidade nas plantas 

A salinidade é um dos mais importantes fatores de estresse que limitam o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas, através da alteração de suas características 

bioquímicas, fisiológicas e morfológicas (MUDGAL et al., 2010).  

As espécies vegetais diferem extensamente na resposta ao crescimento em 

condições de altas concentrações de sais, sendo extremamente importante à caracterização de 

mecanismos fisiológicos de tolerância ao sal. Esses mecanismos servem de base na seleção e 

melhoramento de plantas à salinidade (KORYO, 2006). As plantas respondem 

fisiologicamente a quatros principais condições limitantes do crescimento em ambientes 

salinos: (a) controle da taxa de crescimento e morfologia; (2) resistência ao déficit hídrico 

(redução do potencial hídrico); (3) regulação da entrada de CO2 e H2O pelos estômatos e (4) 

evitar a toxicidade iônica e o desbalanço nutricional (MUNNS, 1993; VOLKMAR et al., 

1998; MUNNS, 2002; KORYO, 2006; RENGASAMY et al., 2003). 

O efeito da salinidade sobre as plantas é consequência de dois distintos 

componentes: (1) o osmótico – resultante da elevada concentração de solutos na solução do 

solo, provocando um déficit hídrico pela redução do potencial osmótico; (2) o iônico – 

decorrente dos elevados teores de Na
+
 e Cl

-
, alterando a relação K

+
/Na

+
 e a absorção de outros 

nutrientes (MUNNS; SHARP, 1993).  

Segundo Munns e Tester (2008), na primeira fase, a osmótica, que começa 

imediatamente após a concentração de sal em torno das raízes alcançar um nível limiar, a taxa 

de crescimento da parte aérea cai significativamente. O nível limiar é de aproximadamente 40 

mM NaCl para a maioria das plantas ou menor que esse valor para plantas sensíveis, como 

arroz e Arabidopsis. Nessa fase, a taxa de expansão foliar é reduzida, novas folhas emergem 

mais lentamente e gemas laterais se desenvolvem mais lentamente ou permanecem 

quiescentes e poucos ramos se formam. A segunda fase, íon-específica, inicia-se quando os 

sais se acumulam em concentrações tóxicas nas folhas mais velhas. Se a taxa em que elas 

morrem for maior que a taxa em que as folhas jovens são produzidas, a capacidade 

fotossintética da planta não será capaz de suprir a necessidade de carboidrato das folhas 

jovens, as quais reduzem ainda mais suas taxas de crescimento.  

O estresse osmótico, não somente tem um efeito imediato no crescimento, mas 

também tem um maior efeito nas taxas de crescimento do que o estresse iônico, especialmente 

em níveis salinos baixos ou moderados. Apenas em níveis de salinidade altos ou em espécies 

sensíveis que perdem a habilidade de controlar o transporte de Na
+
, o estresse iônico domina 

o estresse osmótico (MUNNS; SCHACHTMAN; CONDON, 1995). 
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As concentrações de sais que restringem o crescimento da planta variam 

amplamente entre as espécies e dependem não apenas do tipo de sal, mas também do tempo 

de exposição ao estresse e de seu estádio de desenvolvimento (SHANNON, 1992 apud 

COSTA et al., 2003). Enquanto as halófitas são capazes de crescer em solos com 

concentrações de sais de até 20%, as glicófitas, que compreendem a maioria das plantas 

cultivadas, têm seu crescimento inibido em concentrações da ordem de 0,3% a 0,5% 

(LEVITT, 1980 apud COSTA et al., 2003).  

 

1.3 Mecanismos de tolerância à salinidade 

Para entender os mecanismos fisiológicos responsáveis pela tolerância à 

salinidade nas plantas, é necessário saber se o crescimento está sendo limitado pelo efeito 

osmótico do sal no solo ou pelo efeito tóxico do sal na planta (MUNNS; TESTER, 2008). As 

plantas desenvolveram uma diversidade de mecanismos bioquímicos e moleculares para 

superar os efeitos do estresse salino (SAIRAM; TYAGI, 2004). Entre as estratégias 

bioquímicas, incluem-se: o acúmulo ou exclusão seletiva de íons, o controle da absorção de 

íons pelas raízes e transporte para as folhas, a compartimentalização dos íons a nível celular e 

da planta inteira, a síntese de solutos compatíveis, mudanças nas vias fotossintéticas, 

alterações na estrutura de membrana e a indução de enzimas antioxidantes e de hormônios 

(PARIDA; DAS, 2005). 

 

1.3.1  Homeostase, compartimentalização e regulação iônica 

A homeostase pode ser definida como uma tendência da célula ou do organismo 

em manter o estado interno em constância, mesmo em resposta a distúrbios ambientais. 

Normalmente, íons fluem constantemente para fora e para dentro da célula com um fluxo 

líquido controlado para acomodar o requerimento celular e assim criam uma homeostase 

iônica (NIU et al., 1995).  

O aumento na concentração de sais na solução externa das raízes induz o aumento 

no fluxo de íons na direção das células da epiderme, acarretando elevação nas concentrações 

iônicas no apoplasto, nas proximidades da membrana plasmática. Esse processo levará a um 

influxo crescente de íons salinos, quer seja por canais não seletivos, quer seja por canais 

específicos ou por meio de proteínas transportadoras de cátions e ânions específicas para 

outros íons nutrientes da planta. Esse processo levará ao aumento progressivo na concentração 
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de sais no citosol e vacúolos até que uma nova homeostase se estabeleça (SILVEIRA et al., 

2010).  

Um dos principais efeitos causados pelo estresse salino é o rompimento da 

homeostase iônica da planta. A absorção e a compartimentalização de íons são essenciais para 

o crescimento das plantas em condições salinas (ADAMS, et al., 1992). As plantas, tanto 

glicófitas como halófitas, não conseguem tolerar uma grande quantidade de sais no citoplasma 

e, portanto, em condições de salinidade, elas ou restringem o excesso de sais nos vacúolos ou 

compartimentalizam os íons em diferentes tecidos para preservar suas funções metabólicas 

(ZHU, 2003). 

Para que a maioria das plantas tolere a salinidade, a absorção dos íons Na
+
 e Cl

–
 

deve ser restrita enquanto se mantem a absorção de macronutrientes como o K
+
, NO3

- 
e o Ca

2+
 

(TAVAKKOLI et al., 2011). O influxo de sódio nas células das raízes é um processo 

predominantemente passivo, sendo mediado por canais iônicos e sistemas de transporte do 

tipo uniporte (BLUMWALD; AHARON, APSE, 2000).  Há várias estratégias através das 

quais as plantas podem evitar os aumentos prejudiciais na razão Na
+
/K

+
, como a redução da 

entrada de Na
+
 na célula, a remoção de Na

+
 da célula ou sua compartimentalização dentro do 

vacúolo, onde ele não compromete as funções celulares (MUDGAL et al., 2010). 

As principais vias envolvidas no influxo de Na
+
 na célula vegetal são os 

transportadores de K
+
 de alta afinidade (HKT), os transportadores de cátions de baixa 

afinidade (LCT), os canais de cátions insensíveis a voltagem (VICs) e os canais de cátions 

não seletivos (NSCC) (APSE; BLUMWALD, 2007).  

Para a exclusão de Na
+
 das células, as plantas empregam o transporte ativo 

primário mediado pelas ATPases presentes na membrana plasmática, associado ao transporte 

ativo secundário, realizado por canais carreadores em sistemas de cotransporte, para manter 

uma elevada relação K
+
/Na

+
 no citosol. Os sistemas de cotransporte Na

+
/H

+
, presentes na 

plasmalema e no tonoplasto, são essenciais para a homeostase dos íons Na
+
 e K

+
 na célula. 

Duas classes de sistemas de cotransporte Na
+
/H

+
 estão presentes nas plantas, os 

transportadores SOS1 na plasmalema e os NHX, localizados no tonoplasto (BLUMWALD; 

AHARON, APSE, 2000). Esses mecanismos de exclusão de Na
+
 celular através da 

plasmalema ou do seu acúmulo nos vacúolos através do tonoplasto conferem às plantas a 

tolerância ao excesso de Na
+
 no meio externo (SILVEIRA et al., 2010). 

Em particular, os raios iônicos similares do Na
+
 e do K

+
 tornam difícil para as 

proteínas de transporte a distinção entre esses dois íons. Assim, em condições de elevados 
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níveis externos de Na
+
, há uma absorção substancial desse íon através dos transportadores ou 

canais de K
+
 (BLUMWALD; AHARON, APSE, 2000).  

Mecanismos de transporte de cloreto em plantas são pouco compreendidos, apesar 

da importância de minimizar a toxicidade do Cl
-
 para a tolerância à salinidade. Aspectos 

chaves no transporte de Cl
-
, que contribuem para a tolerância ao sal, incluem a redução do 

carregamento do xilema, a compartimentalização e maior efluxo de Cl
-
 das raízes (TEAKLE; 

TYERMAN, 2010). Nas células-guarda, nas raízes e em outros tipos de células, o efluxo de 

Cl
-
 ocorre através dos canais de ânion do tipo S (lentos) e do tipo R (rápidos) e possivelmente 

através do antiportes Cl
-
/H

+
 encontrados na membrana plasmática. A compartimentalização 

do Cl
-
 no vacúolo pode ocorrer tanto através dos canais de ânions como dos antiportes Cl

-
/H

+
 

presentes no tonoplasto, contribuindo para maior tolerância á salinidade (WARD; MÄSER; 

SCHROEDER, 2009).  

 

1.3.2  Biossíntese de solutos compatíveis e ajustamento osmótico 

O ajustamento osmótico é caracterizado como o aumento na concentração de 

solutos na célula, descontando-se os aumentos devido à redução no volume celular. Esse 

mecanismo ocorre graças ao aumento na síntese de solutos orgânicos e permite a redução do 

potencial osmótico e aumento no potencial de turgescência da célula, facilitando a absorção e 

a manutenção do crescimento celular (TAIZ; ZAIGER, 2009).  

Os solutos compatíveis, também conhecidos como osmólitos compatíveis, são 

compostos orgânicos altamente solúveis e não interferem no metabolismo celular, mesmo em 

altas concentrações (HASEGAWA et al., 2000). Muitos íons encontrados nas células afetam 

negativamente os processos metabólicos quando presentes em altas concentrações, 

possivelmente pela ligação e alteração das propriedades de cofatores, substratos, membranas e 

enzimas. Além disso, muitos íons podem entrar na camada de solvatação das proteínas e 

promover sua desnaturação. Ao contrário, os solutos compatíveis tendem a ser neutramente 

carregados em pH fisiológico e são excluídos da camada de solvatação de macromoléculas 

(BRAY; BAILEY-SERRES; WERETILNYK, 2000).  

Os solutos compatíveis constituem um pequeno grupo de substâncias de natureza 

química distinta, destacando-se: aminoácidos (como a prolina), compostos de amônio-

quaternários (glicina betaína, β-alanina betaína, prolina betaína, colina-O-sulfato), compostos 

sulfonium-terciários (DMSP – dimetilsulfoniopropionato), polióis (ou álcoois poliídricos, 

como pinitol e manitol), açúcares solúveis (frutose, sacarose, trealose, rafinose) ou 

poliméricos (frutanas), além de poliaminas (putrescina, espermidina e espermina) 
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(WILLADINO et al., 1996, BRAY; BAILEY-SERRES; HASEGAWA et al., 2000, 

WERETILNYK, 2000). A distribuição desses solutos varia entre as espécies. Algumas 

plantas submetidas ao estresse salino acumulam prolina, entretanto, até o momento não está 

esclarecido até que ponto esse acúmulo contribui de fato para a resistência ao estresse ou é um 

mero sintoma distúrbio metabólico (WILLADINO; CAMARA, 2010). Embora alguns 

trabalhos evidenciem a importância do incremento de prolina para a tolerância à salinidade 

(ROSA-IBARRA; MAITI, 1995), a sua significância é incerta, tendo em vista que os 

estresses bióticos e abióticos promovem, também, o acúmulo de prolina (MUMTAZ et al., 

1995). Ressalta-se ainda que, em muitos trabalhos, a relação entre acúmulo de prolina e 

tolerância ao estresse tem demonstrado resultados inversos (LUTTS; KINET; 

BOUHARMONT, 1996).  

A síntese de glicina betaína ocorre em muitas algas e plantas superiores, mas não 

é comum a todas as espécies (WILLADINO; CAMARA, 2010). A glicina betaína preserva a 

integridade dos tilacóides e da membrana plasmática, após a exposição das plantas à 

salinidade ou a temperaturas altas ou de congelamento (RHODES et al., 1989). Há evidências 

de que a síntese e acumulação de glicina betaína conferem tolerância à salinidade e isso tem 

levado a tentativas biotecnológicas para introduzir genes que codificam enzimas da rota 

biossintética desse soluto em espécies de importância econômica, sensíveis ao sal. A sua 

acumulação em plantas osmoticamente estressadas parece ser regulada pela taxa de síntese, 

sem sinais aparentes de catabolismo dessa molécula pelas plantas. O controle da sua 

acumulação seria feito pela taxa de síntese e pelo transporte, via floema, para os pontos de 

crescimento (BRAY; BAILEY-SERRES; WERETILNYK, 2000). 

Em contraste à glicina betaína, a acumulação do manitol perece ser regulada pela 

inibição de vias competidoras e pela queda na taxa de consumo ou catabolismo da molécula. 

Em algumas espécies, como o aipo, o sal pode inibir enzimas de síntese da sacarose sem 

afetar as da síntese do manitol. Outros osmólitos compatíveis, como a prolina, parecem ter a 

síntese e o catabolismo coordenados para o controle de sua acumulação em plantas sob 

estresse osmótico. Açúcares monoméricos como glicose e frutose, podem ser liberados a 

partir de formas poliméricas como amido e frutanas, respectivamente, em resposta ao estresse 

(BRAY; BAILEY-SERRES; WERETILNYK, 2000).  

Segundo Willadino e Camara (2010), a síntese e o acúmulo desses solutos 

orgânicos é uma resposta muito frequente em plantas submetidas a baixo potencial osmótico 

no meio externo, embora os custos para a exclusão de sal, compartimentalização intracelular e 
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excreção do sal por meio de glândulas sejam relativamente menores do que o da síntese de 

solutos orgânicos.  

 

1.3.3  Antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos 

Mesmo mantendo uma homeostase metabólica favorável, envolvendo o balanço 

iônico e hídrico nas células, na condição de estresse salino, a planta necessita ainda 

desenvolver novos mecanismos de proteção contra estresses secundários. Dentre esses se 

destaca o estresse oxidativo, que pode surgir devido a mudanças causadas pela salinidade 

(SILVEIRA et al., 2010). Portanto, o estresse salino, assim como outros estresses abióticos, 

leva ao estresse oxidativo através do aumento das espécies reativas de oxigênio (EROs), tais 

como os radicais livres superóxido (•O2
-
) e hidroxil (•OH), bem como o peróxido de 

hidrogênio (H2O2),  os quais são extremamente reativos e podem causar danos através da 

peroxidação de lipídios, proteínas e ácidos nucléicos (MUDGAL et al., 2010). Para superar os 

efeitos do estresse oxidativo induzidos pela salinidade, as plantas utilizam um complexo 

sistema antioxidante, o qual é formado por compostos de baixo peso molecular (glutationa, 

carotenóides e ascorbato), bem como por enzimas removedoras de EROs, tais como: 

dismutase do superóxido (SOD), catalase (CAT), peroxidase do ascorbato (APX), peroxidase 

do guaiacol (GPX) e redutase da glutationa (GR). O balanço entre estas enzimas nas células é 

crucial para determinar os níveis do radical •O2
-
 e do H2O2 (ARORA; SAIRAM; 

SRIVASTAVA, 2002). Este balanço, junto com o sequestro de íons, é de grande importância 

para prevenir a formação de radicais altamente tóxicos (MITTLER, 2002). 

A APX é uma das enzimas antioxidantes mais importantes nas plantas, 

removendo o H2O2 usando o ácido ascórbico como redutor. Diferentes isoformas da APX são 

ativas nos cloroplastos, citosol e microssomos. Em várias espécies de plantas, há um aumento 

na atividade da APX em resposta a estresses bióticos e abióticos (ASADA, 1999). 

Geralmente, um maior incremento na atividade da APX é característico de variedades com 

maior tolerância ao estresse com NaCl, como constatado em Sesamum indicum (KOCA et al., 

2007), Beta vulgaris (BOR et al., 2003), Lycopersicon (MITTOVA et al., 2002) e Vigna 

unguiculata (MAIA et al., 2010).  

A GPX utiliza o guaiacol como substrato para oxidar o H2O2 em água e 

tetraguaiacol. A atividade da GPX tem sido utilizada com um indicador para estresses, como 

altas temperaturas, salinidade e seca (CHEESEMAN et al., 1997, HERNANDEZ et al, 2000, 

LEE et al., 2001 e DASH; MOHANTY, 2002). 
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A SOD catalisa a dismutação de radicais superóxidos, gerando H2O2 e H2O. Ela 

existe em três isoformas, que diferem com relação ao cofator metálico. Em plantas, a CuZn-

SOD foi encontrada nos cloroplastos (FOSTER & EDWARDS,  1980), no citossol 

(SAKAMOTO et al., 1995) e na mitocôndria (SALIN; BRIDGES, 1981). Já a Fe-SOD foi 

encontrada exclusivamente em cloroplastos (SALIN; BRIDGES, 1980), enquanto a Mn-SOD 

foi detectada em mitocôndria, peroxissomo e citossol (ALSHER et al., 1997).   

A CAT decompõe o peróxido de hidrogênio (produzindo O2 e H2O) gerado nos 

peroxissomos durante a fotorrespiração (GERBLING et al., 1984), ou como produto de 

reação da SOD. É abundante nos glioxissomos de tecidos de sementes que armazenam 

lipídios, onde decompõe o H2O2 formado durante a β-oxidação dos ácidos graxos (FAZELI et 

al., 2007) e nos peroxissomos das folhas de plantas C3, onde remove o H2O2 produzido 

durante a fotorrespiração pela conversão de glicolato em glioxilato (FOYER; FLETCHER 

2001; JAYAKUMAR et al. 2008). 

Outro mecanismo de proteção oxidativa são os antioxidantes não enzimáticos, 

representados pelo ácido ascórbico, glutationa, tocoferóis e carotenoides.  Os tocoferóis 

(vitamina E) são antioxidantes lipofílicos sintetizados por todas as plantas. Eles interagem 

com os grupos acilas dos ácidos graxos poli-insaturados dos lipídios, estabilizam as 

membranas e removem várias EROs (WANG; QUINN 2000).  

O ácido ascórbico tem um importante papel de proteção nas plantas contra as 

EROs que são formadas nos processos fotossintéticos e respiratórios (GUO et al., 2005). Ele 

influencia muitas atividades enzimáticas e minimiza os danos causados pelos processos 

oxidativos através de sua função sinérgica com outros antioxidantes. O ácido ascórbico 

remove muitos tipos de radicais livres que afetam a atividade de muitas enzimas, além de ser 

necessário para regeneração do tocoferol (SMIRNOFF, 2000).  

A glutationa é encontrada nas células vegetais predominantemente na sua forma 

reduzida (GSH) e está envolvida na remoção de oxigênio singleto, peróxidos e radicais 

hidroxilas, além de estar envolvida na reciclagem do ácido acético na via ascorbato-glutationa 

nos cloroplastos (FOYER et al. 1994). Também participa do controle dos níveis de H2O2 

(ALSCHER et al. 2002).  

Os compostos fenólicos tem a habilidade de eliminar as espécies de radicais livres 

e funcionar como um metal quelante (KSOURI et al. 2008). Tem sido sugerido que a 

peroxidase pode atuar como um eficiente sistema de remoção de H2O2 nos vacúolos das 

plantas na presença de compostos fenólicos e ascorbato reduzido (ZANCANI; NAGY 2000). 
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1.4 Ribonucleases 

As ribonucleases apresentam um papel-chave no desenvolvimento da planta, 

devido a sua habilidade de modificar os níveis de RNA, e, portanto, influenciar a síntese de 

proteínas (TVORUS, 1976). Sua atividade é alterada em resposta a estímulos endógenos ou 

exógenos, como injúrias físicas, salinidade, estresse hídrico, frio e processos infecciosos 

(GOMES-FILHO et al., 2008). Além disso, essa enzima é importante durante a germinação e 

o estabelecimento de plântulas, sendo responsável pela hidrólise de RNA nos tecidos das 

sementes. Aproximadamente 70-80% da atividade das RNases  nas células das plantas está 

localizada no vacúolo. Portanto a maior parte da atividade RNásica solúvel nos homogenatos 

de plantas é provavelmente derivada de enzimas vacuolares mais do que de enzimas 

localizadas no núcleo ou citoplasma. (GRENN, 1994). 

As RNases podem ser encontradas como isoformas nos tecidos de armazenamento 

das sementes bem como nos órgãos vegetativos das plantas (GREEN, 1994). Entretanto, as 

propriedades e as funções biológicas dessas isoformas não são conhecidas. Por exemplo, as 

isoformas da RNase em raízes, caules e folhas de Vigna unguiculata (FRANCO et al., 2001) 

mostraram propriedades físico-químicas similares quando comparadas àquelas encontradas 

em cotilédones (GOMES-FILHO et al., 1996). No entanto, não foi possível concluir se essas 

enzimas são iguais ou diferentes, mesmo apesar de suas propriedades físico-químicas 

similares (GOMES-FILHO et al., 2008).  

Dentre as estratégias de defesa das plantas contra fatores estressantes estão vários 

tipos de proteínas, com possíveis funções de proteção. Dentre essas proteínas produzidas 

pelas plantas, há um grupo denominado de “proteínas relacionadas à patogenicidade”, as 

chamadas PR-proteínas, as quais são reconhecidas pelo importante papel de proteção contra 

agentes patogênicos e em adaptações a estresses ambientais (EDREVA, 2005). As PR-

proteínas são expressas não apenas em resposta a patógenos, mas também durante a exposição 

das plantas a estresses abióticos. As PR-proteínas são classificadas em 17 famílias de 

proteínas PR, com base nos seus papéis biológicos. Algumas dessas proteínas da família 10 

(as PR 10), especialmente aqueles de massa molecular de aproximadamente 16kDa, são 

capazes de hidrolisar o RNA, sendo, portanto, RNases e que estão presentes em várias 

espécies de plantas (SELS et al. 2008).  

Embora as proteínas PR 10 com atividade ribonucleásica sejam detectadas em 

diversas espécies de plantas e conhecidas por serem induzidas por patógenos ou estresses 

abióticos, suas funções biológicas específicas ainda não foram esclarecidas (SRIVASTAVA 

et al., 2006). 



28 
 

1.5 A cultura do sorgo 

 

1.5.1  Origem e botânica 

O sorgo teve origem provavelmente na África, embora algumas evidências 

indiquem que possa ter havido duas regiões de dispersão independentes: África e Índia 

(MAGALHÃES; DURÃES; RODRIGUES, 2008). O gênero Sorghum pertence à família 

Poaceae, ordem Cyperales, classe Liliopsida e divisão Magnoliophyta do reino das plantas. É 

uma herbácea anual, com colmos eretos, dispostos em forma de touceira e suculentos; folhas 

com 25 a 50 mm de largura e 50 a 100 cm de comprimento. A inflorescência é uma espiga 

terminal, contraída ou não, com ramificações curtas. É uma planta de clima temperado e 

tropical, com ciclo vegetativo curto que se adapta a solos medianos e arenosos (VILELA, 

2008). Sorghum bicolor (L.) Moench e Sorghum sudanense (Piper) Stapf são duas espécies de 

grande importância para a agricultura, uma vez que híbridos dessas duas espécies apresentam 

rendimentos favoráveis como forragem e uma melhoria da qualidade global e resistência a 

doenças (ZHANG et al., 2008). Embora atualmente um grande número de pesquisadores, 

baseando-se em estudos sobre as características da planta, a antologia e a espigueta, 

classifique S. bicolor e S. sudanense como espécies diferentes, Zhang et al. (2008), através de 

estudos usando marcadores moleculares, sugeriram que elas devam ser agrupadas na mesma 

espécie, pois apresentam uma relação filogenética muito próxima. 

 

1.5.2  Importância econômica 

O sorgo é uma cultura importante no agroecossistema global, sendo a quinta 

maior cultura de grão no mundo, após o milho, trigo, arroz e cevada (FAO, 2011). O aumento 

da demanda por fontes de água doce e do uso de terras marginais, bem como as tendências 

climáticas globais, sugerem que culturas de sequeiro, como o sorgo, serão de importância 

crescente para alimentar as populações do mundo em expansão (PATERSON, 2008). A 

cultura do sorgo, no Brasil, apresentou avanço significativo a partir da década de 70. Nesses 

poucos mais de 30 anos, a área cultivada tem mostrado flutuações em decorrência da política 

econômica, tendo a comercialização como principal fator limitante (MAGALHÃES; 

DURÃES; RODRIGUES, 2008).  

No ano de 2009, o Brasil foi o 8ª maior produtor de grão no mundo, com uma 

produção de 1.853.930 t, tendo apresentado um aumento de 138% em relação à produção em 

2000 que foi de 779.608 t (FAO, 2011). Em 2010, a Nigéria assumiu o papel de maior 

produtor mundial de sorgo, sendo responsável por uma produção de 11,5 milhões de 
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toneladas, que correspondeu a 19,3% da produção mundial. Na América do Sul, a Argentina 

lidera a produção, seguida pelo Brasil (USGC, 2011). Na safra de 2010, o Brasil produziu 

1.505.093 t de sorgo (em grão). A região Centro-Oeste contribuiu com 952.648 t, seguida 

pelas regiões Sudeste com 395.744 t e Nordeste, com 101.438 t de sorgo. No Nordeste, a 

Bahia foi o maior produtor, com 92.207 t nesse período, seguida pelo Ceará, com 5.544 t de 

sorgo (IBGE. 2011). 

Para o Brasil, é estrategicamente importante ter uma área ocupada com sorgo, 

para a garantia do abastecimento de grãos. A produção brasileira de grãos depende quase que 

exclusivamente da precipitação pluviométrica. Em anos em que ocorrem condições 

desfavoráveis, normalmente há déficit na produção de grãos, e o sorgo, sendo uma cultura 

aclimatada a condições adversas de clima e solo, poderia reduzir o impacto desse fator no 

abastecimento de grãos. O investimento na promoção da produção e utilização do sorgo, no 

Brasil, se justifica dentro da política estabelecida pelo governo, que seria o aumento da 

eficiência, qualidade e competitividade dos produtores, e pelo conceito mundialmente aceito 

de agricultura sustentada. O sorgo pode substituir parcialmente o milho nas rações para aves e 

suínos e, totalmente, para ruminantes, com uma vantagem comparativa de menor custo de 

produção e valor de comercialização de 80% do preço do milho. Além disso, a cultura tem 

mostrado bom desempenho como alternativa para uso no sistema de integração 

lavoura/pecuária e para produção de biomassa, proporcionando maior proteção do solo contra 

a erosão, maior quantidade de matéria orgânica disponível e melhor capacidade de retenção 

de água no solo, além de propiciar condições para uso no plantio direto (MAGALHÃES; 

DURÃES; RODRIGUES, 2008). 
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1.6 JUSTIFICATIVA 

O sorgo é uma cultura forrageira especialmente importante no trópico semiárido 

por causa de sua tolerância à seca e ao calor. Recentemente, o sorgo foi identificado como 

uma espécie vegetal chave para as análises comparativas do genoma de gramíneas e como 

fonte de genes benéficos para a agricultura (MULLET et al., 2001). Sorghum bicolor e 

Sorghum sudanense são espécies com moderada tolerância à salinidade (TANJI; KIELEN, 

2002), característica de interesse para as pesquisas que visam o entendimento dos efeitos do 

estresse salino para as culturas de grãos agronomicamente importantes. Plantas de S. bicolor, 

genótipo CSF 20, submetidas à salinidade mostraram tolerância aos efeitos do sal através da 

eficiente retenção de Na
+
, principalmente no colmo, prevenindo o acúmulo deste íon nos 

tecidos foliares (AQUINO et al., 2007), e maior eficiência do sistema enzimático 

antioxidativo quando comparado ao genótipo CSF 18 (COSTA et al., 2005). Contudo, com 

relação ao S. sudanense, é raro ou inexistente o conhecimento dos efeitos do estresse salino 

sob sua fisiologia e bioquímica, embora tenha sido registrado pelo Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), em 2007, que a variedade IPA Sudan 4202, é considerada tolerante à 

salinidade. Diante do exposto, pretende-se identificar marcadores de tolerância ao estresse 

salino, por meio da análise de diversas variáveis fisiológicas e bioquímicas, através de um 

estudo comparativo, nessas duas espécies de sorgo. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1. Geral 

Avaliar algumas respostas fisiológicas e bioquímicas, como crescimento, trocas 

gasosas, teor relativo de clorofila (índice SPAD), teor relativo de água, solutos orgânicos e 

inorgânicos, atividade de enzimas do estresse oxidativo, peroxidação de membrana e 

atividade da ribonuclease (RNase) em duas espécies de sorgo (Sorghum bicolor e Sorghum 

sudanense) submetidas a diferentes condições de cultivo e níveis de salinidade, comparando 

os seus mecanismos de tolerância ao estresse salino. 

 

1.7.2.  Específicos 

 Estudar, em plantas de S. bicolor e S. sudanense, as respostas de crescimento, trocas 

gasosas e teor relativo de clorofila (índice SPAD), a contribuição de solutos orgânicos 

e inorgânicos no ajustamento osmótico, bem como avaliar a atividade do sistema 

enzimático antioxidativo, a peroxidação lipídica e a atividade da RNase, em função de 

diferentes níveis de estresse salino (Capítulo II). 

 Estudar as respostas de crescimento, trocas gasosas e teor relativo de clorofila (índice 

SPAD), o acúmulo de solutos orgânicos e inorgânicos e avaliar a atividade do sistema 

enzimático antioxidativo, a peroxidação lipídica e a atividade da RNase, em função da 

aplicação do estresse salino, em duas fases distintas do crescimento das plantas de S. 

bicolor e S. sudanense, sob cultivo em areia (Capítulo III). 
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1.8. ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL 

O presente trabalho foi dividido em dois experimentos independentes. O primeiro 

experimento teve como objetivo realizar um estudo comparativo entre duas espécies de sorgo 

forrageiro, Sorghum bicolor e Sorghum sudanense, avaliando diversas variáveis fisiológicas e 

bioquímicas em função de diferentes níveis de estresse salino. Este experimento também teve 

por finalidade caracterizar a espécie de S. sudanense quanto aos seus mecanismos 

bioquímicos de tolerância à salinidade, até hoje desconhecidos. O segundo experimento teve 

por objetivo avaliar as respostas fisiológicas e bioquímicas das duas espécies de sorgo 

submetidas ao estresse salino em duas fases distintas de desenvolvimento, visando determinar 

em qual delas essas espécies são mais resistentes aos efeitos deletérios da salinidade e quais 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos conferem maior tolerância ao estresse salino. 

Para o primeiro experimento foram utilizadas sementes de S. bicolor e S. 

sudanense, provenientes do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Recife-PE, as quais 

foram semeadas em copos plásticos contendo vermiculita umedecida com água destilada. Os 

tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, sob esquema fatorial 

2 × 5, composto por duas espécies (S. bicolor e S. sudanense) e cinco tratamentos (NaCl a 0, 

25, 50, 75 e 100 mM), com cinco repetições, onde cada parcela experimental (vaso) foi 

composta de duas plantas. Após sete dias da semeadura, as plântulas foram transferidas para 

bacias plásticas (15 plântulas/bacia), contendo 10 litros de solução nutritiva de Clark e foram 

deixadas por cinco dias para aclimatação. Em seguida, as plantas foram transferidas para 

vasos individuais de seis litros (duas plantas por vaso) e submetidas a cinco tratamentos 

(cultivo em solução nutritiva de Clark, contendo NaCl a 0, 25, 50, 75 e 100 mM). A aplicação 

dos tratamentos foi realizada de forma parcelada, adicionando-se 25 mM de NaCl por dia. As 

soluções foram aeradas e o nível da solução mantido diariamente pela adição de água 

destilada. A cada seis dias, foram feitas as trocas das soluções de cultivo. O pH foi 

monitorado diariamente e mantido a um valor próximo de 5,5 por adição de NaOH a 0,1 N ou 

HCl a 0,1 N. Durante o período experimental, os valores médios de temperatura e umidade 

relativa do ar foram registrados com um termohigrógrafo. Aos 20 dias após início da 

aplicação de NaCl, as plântulas foram coletadas e divididas em folhas, colmos e raízes, os 

quais foram apropriadamente acondicionados para as análises fisiológicas e bioquímicas. 

Os resultados desse primeiro experimento estão apresentados no Capítulo II desta 

tese, o qual intitula-se “Caracteres fisiológicos e bioquímicos de Sorgum bicolor e Sorgum 

sudanense submetidas a estresse salino, sob cultivo hidropônico”. 
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 No segundo experimento, analisou-se o efeito da salinidade nas plantas das duas 

espécies de sorgo forrageiro em dois períodos de aplicação do estresse salino. Sementes de S. 

bicolor e S. sudanense, provenientes do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Recife 

(PE), foram semeadas em vasos de 10 litros, contendo areia peneirada e lavada com água 

destilada. Foram semeadas seis sementes em cada vaso e, após sete dias da semeadura, foi 

feito um desbaste, deixando apenas duas plântulas por vaso. O delineamento foi o 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial (2 × 3 × 2), composto por duas espécies (S. 

bicolor e S. sudanense), três concentrações de sais na água de irrigação, correspondentes às 

condutividades elétricas (CEa) de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

, e dois períodos de aplicação do 

estresse salino às plantas [desde a semeadura até 25 dias depois (Fase I) e do 25º ao 50º dia 

após a semeadura (Fase II)], com cinco repetições. Os sais adicionados à água de irrigação 

foram NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O, na proporção 7:2:1. A água de irrigação era aplicada 

diariamente e a quantidade de água aplicada às plantas foi de acordo com o princípio de 

lisímetro de drenagem (BERNARDO et al., 2008), mantendo-se o solo na capacidade de 

campo e adicionando frações de lixiviação para prevenir o acúmulo excessivo de sais. A 

aplicação da água foi feita de modo localizada, de forma a prevenir o contato direto da mesma 

com as folhas. Na Fase I do desenvolvimento, as sementes ou plantas foram irrigadas 

diariamente com água nas CEa de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

 e, a cada cinco dias, as plantas foram 

irrigadas com solução nutritiva de Hoagland diluída (1:2). Após 25 dias da semeadura, as 

plantas foram coletadas e divididas em folhas, colmos e raízes, sendo esse material 

apropriadamente acondicionado para as análises fisiológicas e bioquímicas. Na Fase II, as 

plantas, inicialmente irrigadas com água destilada (desde a semeadura até o 25º dia de 

experimento), foram irrigadas diariamente do 25º ao 50º dia do experimento com água nas 

CEa de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

 e, a cada cinco dias, com a solução nutritiva referida 

anteriormente. No 50º dia após a semeadura (25 dias de estresse), as plantas foram coletadas e 

divididas em folhas, colmos e raízes, sendo esse material apropriadamente acondicionado para 

as análises fisiológicas e bioquímicas.  

Os resultados obtidos desse segundo experimento estão apresentados no Capítulo III 

desta tese, cujo título é “Caracteres fisiológicos e bioquímicos de Sorgum bicolor e Sorgum 

sudanense submetidas a estresse salino em duas fases de crescimento, sob cultivo em areia”. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERES FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE Sorghum bicolor E Sorghum 

sudanense SUBMETIDAS A ESTRESSE SALINO, SOB CULTIVO HIDROPÔNICO. 
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RESUMO 

O presente experimento teve por objetivo estudar, em plantas de S. bicolor e S. 

sudanense, as respostas de crescimento, as trocas gasosas, o teor relativo de clorofila (índice 

SPAD), a contribuição de solutos orgânicos e inorgânicos ao ajustamento osmótico, bem 

como avaliar a atividade do sistema enzimático antioxidativo, a peroxidação lipídica e a 

atividade da RNase, em função de diferentes níveis de estresse salino, sob cultivo 

hidropônico. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, sob 

esquema fatorial (2 × 5), composto por duas espécies (Sorghum bicolor e Sorghum 

sudanense) e cinco tratamentos (NaCl a 0, 25, 50, 75 e 100 mM), com cinco repetições, onde 

cada parcela experimental (vaso) foi composta de duas plantas. O estresse salino não alterou a 

fotossíntese, a condutância estomática, a relação da concentração interna e externa de CO2, 

nem o teor relativo de clorofila em ambas as espécies de sorgo. De acordo com os resultados 

de crescimento, sugere-se que S. bicolor apresenta uma tolerância à salinidade relativamente 

maior que S. sudanense. As espécies de sorgo estudadas neste trabalho foram capazes de 

reduzir o potencial osmótico foliar em concentrações elevadas de NaCl, o que pode ter 

contribuído para um melhor ajustamento osmótico. Dentre os solutos orgânicos, os 

carboidratos foram os que mais contribuíram para o ajustamento osmótico e dentre os 

inorgânicos, foram o K
+
 e o Cl

-
. As folhas de ambas as espécies demonstraram ser mais 

tolerantes aos efeitos do NaCl do que as raízes, quando se analisou as respostas das enzimas 

antioxidantes. A espécie S. bicolor parece ter um sistema antioxidante mais eficaz contra os 

efeitos da salinidade, em relação a S. sudanense. A ribonuclease de S. bicolor e S. sudanense, 

em folhas, pode exercer um papel protetor contra os efeitos deletérios da salinidade. 

 

Palavras-chave: Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, estresse salino, solutos orgânicos e 

inorgânicos, clorofila, crescimento, trocas gasosas, enzimas antioxidantes e RNase. 
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ABSTRACT  

The present experiment aimed to study plants of S. bicolor and S. sudanense, 

growth responses, the gas exchange, the relative chlorophyll content (SPAD index), the 

contribution of organic and inorganic solutes to osmotic adjustment, and to evaluate the 

activity of the antioxidant enzyme system, lipid peroxidation and activity of RNase, subjected 

to different levels of salt stress under hydroponic cultivation. The treatments were arranged in 

completely randomized design in a factorial 2×5, composed of two species (Sorghum bicolor 

and Sorghum sudanense) and five treatments (NaCl at 0, 25, 50, 75 and 100 mM), with five 

repetitions, where each experimental unit (pot) was composed of two plants. The salt stress 

did not alter the photosynthesis, the estomatic conductance, the stomatal conductance, the 

ratio of external and internal concentration of CO2, nor the relative chlorophyll content in both 

species of sorghum. According to the results, suggests that S. bicolor has a relatively higher 

salt tolerance than S. sudanense. Sorghum species studied in this work were able to reduce the 

leaf osmotic potential at high concentrations of NaCl, which may have contributed to a better 

osmotic adjustment. Among the organic solutes, carbohydrates were the main 

contributors to osmotic adjustment and from the inorganic solutes, were the K
+
 and Cl

-
. The 

leaves of both species proved to be more tolerant to the effects of NaCl than the roots, when 

we analyzed the responses of antioxidant enzymes. The species S. bicolor seems to have a 

more effective antioxidant system against the effects of salinity in relation to S. sudanense. 

The ribonuclease in S. bicolor and S. sudanense may play a protective role against the 

deleterious effects of salinity. 

Key-words: Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, salt stress, organic and inorganic solutes, 

chlorophyll, growth, gas exchange, antioxidant enzymes and RNase.
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2.1 INTRODUÇÃO 

Os problemas ocasionados pelo excesso de sais na agricultura estão relacionados 

com a utilização dos recursos de água e solo, alterados nos seus aspectos físicos e químicos 

pelo acúmulo de sais solúveis ou sódio em níveis capazes de prejudicar o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas ou alterar de forma negativa as propriedades do solo. Esses 

efeitos combinados contribuem para a redução da produtividade das culturas (GHEYI, 2007). 

O excesso de sais solúveis no ambiente radicular causa um estresse osmótico, que 

pode resultar em reduções no potencial hídrico da planta, na absorção e utilização de 

nutrientes essenciais e também em acúmulo de íons tóxicos. Como resultado destas 

mudanças, as atividades de várias enzimas e o metabolismo da planta são afetados 

(BERNSTEIN; SILK; LAUCHLI, 1995;. MUNNS, 2002; LACERDA et al., 2003).  

A redução do potencial hídrico dos tecidos causada pelo excesso de sais também 

provoca restrição no crescimento, uma vez que as taxas de elongação e de divisão celular 

dependem diretamente do processo de extensibilidade da parede celular. Dessa forma, o 

balanço osmótico é essencial para o crescimento dos vegetais em meio salino e qualquer falha 

nesse balanço resultará em danos semelhantes aos da seca, como a perda da turgescência e a 

redução do crescimento, resultando em plantas atrofiadas, desidratação e, finalmente, na 

morte das células (ASHRAF; HARRIS, 2004).  

As concentrações de sais que restringem o crescimento das plantas variam 

amplamente entre as espécies e dependem não apenas do tipo de sal, mas também do tempo 

de exposição ao estresse e do estádio de desenvolvimento da planta (SHANNON, 1992 apud 

COSTA et al., 2003). Enquanto as halófitas são capazes de crescer em solos com 

concentrações de sais de até 20%, as glicófitas, que compreendem a maioria das plantas 

cultivadas, têm seu crescimento inibido em concentrações da ordem de 0,3% a 0,5% 

(LEVITT, 1980 apud COSTA et al., 2003).  

Em condições de salinidade, as plantas se ajustam osmoticamente através da 

síntese de solutos orgânicos compatíveis no citosol e da compartimentalização de íons no 

vacúolo. Presumivelmente, os genótipos mais adaptados à salinidade regulam finamente a 

absorção de íons através da membrana plasmática, em uma taxa compatível com sua 

capacidade de compartimentalização vacuolar (BINZEL et al., 1998). As diferenças nos graus 

de tolerância das espécies ou cultivares dependem, portanto, da eficiência dos mecanismos 

morfológicos e fisiológicos que aumentam a capacidade das plantas enfrentarem a 

concentração elevada de sais no solo. Por exemplo, a tolerância à salinidade tem sido 

correlacionada com a manutenção de uma adequada nutrição potássica, podendo a relação 
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Na
+
/K

+
 ser utilizada como critério de seleção de materiais sensíveis e tolerantes ao estresse 

salino (AQUINO et al., 2007).  

Uma consequência comum do estresse salino é o aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), tais como os radicais livres superóxido (•O
-
2) e hidroxil 

(•OH), bem como o peróxido de hidrogênio (H2O2). Tais espécies são produtos tóxicos para 

vários processos metabólicos celulares, como a fotossíntese e a cadeia transportadora de 

elétrons mitocondrial (AGARWAL et al., 2005). As EROs podem causar danos a ácidos 

nucléicos, proteínas, lipídeos, clorofilas e outros constituintes celulares e esses efeitos 

citotóxicos são, de certa forma, eliminados ou aliviados por um conjunto de enzimas 

antioxidativas ou por um sistema não enzimático de defesa (ASADA, 1999). O sistema 

enzimático de remoção de EROs nas plantas inclui a dismutase do superóxido (SOD), a 

catalase (CAT), a peroxidase do guaiacol (GPX), a peroxidase do ascorbato (APX) e as outras 

enzimas do ciclo ascorbato-glutationa (redutase do monodesidroascorbato, MDHAR; redutase 

do desidroascorbato, DHAR; e a redutase da glutationa, GR). A atividade dessas enzimas é 

crucial para determinar os níveis do radical •O2
-
 e do H2O2 nas células. Por outro lado, o 

sistema não enzimático é formado por antioxidantes de baixa massa molecular, 

principalmente ascorbato e glutationa reduzida (APSE; BLUMWALD, 2002; 

CHINNUSAMY et al., 2005). 

As proteínas relacionadas à patogenicidade (PR-proteínas) são expressas não 

apenas em resposta a patógenos, mas também durante a exposição das plantas a estresses 

abióticos. As PR-proteínas podem ser classificadas em 17 famílias de proteínas PR, com base 

nos seus papéis biológicos (SELS et al., 2008). As proteínas que pertencem à família 10 das 

PR-proteínas (PR-10) são ativas no citosol e estão presentes em várias espécies de plantas. 

Alguns autores têm sugerido que essas proteínas podem ser RNases envolvidas na defesa das 

plantas, uma vez que algumas delas possuem atividade RNásica (SRIVASTAVA et al., 

2004). As ribonucleases (RNases) são definidas como enzimas capazes de hidrolisar o RNA 

(GREEN, 1994) e apresentam um papel-chave no desenvolvimento da planta devido a sua 

habilidade de modificar os níveis de RNA e portanto influenciar a síntese de proteínas 

(TVORUS, 1976).  

O sorgo é uma cultura especialmente importante no trópico semiárido por causa 

de sua tolerância à seca e ao calor. Recentemente, o sorgo foi identificado como uma espécie 

vegetal chave para análises comparativas do genoma de gramíneas e como fonte de genes 

benéficos para a agricultura (MULLET et al., 2001). Sorghum bicolor e Sorghum sudanense 

são consideradas espécies com moderada tolerância à salinidade (TANJI; KIELEN, 2002), 



49 
 

uma característica de interesse para as pesquisas que visam o entendimento dos efeitos do 

estresse salino nas culturas de grãos agronomicamente importantes. 

O presente experimento teve por objetivo estudar, em plantas de S. bicolor e S. 

sudanense, as respostas de crescimento, as trocas gasosas, o teor relativo de clorofila (índice 

SPAD), a contribuição de solutos orgânicos e inorgânicos ao ajustamento osmótico, bem 

como avaliar a atividade do sistema enzimático antioxidativo, a peroxidação lipídica e a 

atividade da RNase, em função de diferentes níveis de estresse salino, sob cultivo 

hidropônico. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1 Semeadura e condições de cultivo 

Foram utilizadas sementes de duas espécies de sorgo, Sorghum bicolor (genótipo 

CSF 20) e Sorghum sudanense (variedade IPA Sudan 4202). As sementes, provenientes do 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Recife-PE, foram semeadas em copos plásticos 

contendo vermiculita umedecida com água destilada. Após sete dias da semeadura, as 

plântulas foram transferidas para bacias plásticas (15 plântulas/bacia) contendo 10 litros de 

solução nutritiva de Clark (LACERDA, 2000) e foram deixadas por cinco dias para 

aclimatação. Em seguida, as plantas foram transferidas para vasos individuais de 6 litros (duas 

plantas por vaso) e submetidas a cinco tratamentos (cultivo em solução nutritiva de Clark 

contendo NaCl a 0, 25, 50, 75 e 100 mM). A aplicação dos tratamentos foi realizada de forma 

parcelada, adicionando 25 mM de NaCl por dia. As soluções foram aeradas e o nível da 

solução mantido diariamente pela adição de água destilada. A cada seis dias, foram feitas as 

trocas das soluções de cultivo. O pH foi monitorado diariamente e mantido a um valor 

próximo a 5,5 por adição de NaOH a 0,1 N ou HCl a 0,1 N. Durante o período experimental, 

os valores médios de temperatura e umidade relativa do ar foram registrados com um 

termohigrógrafo. A temperatura da casa de vegetação durante o dia foi de 35 ± 4,5°C e 

durante a noite foi de 31,5 ± 1,5°C. A umidade relativa do ar durante o dia foi de 73,0 ± 15% 

e durante a noite foi de 87,5 ± 2,5%. 

 

2.2.2 Trocas gasosas, teor relativo de clorofila e crescimento 

 No dia anterior à coleta foram medidas as taxas de trocas gasosas, utilizando-se 

um analisador portátil de gás no infravermelho (IRGA, mod. LCi, ADC, Hoddesdon, UK), 

portando uma fonte de luz artificial com intensidade de 1.500 µmol m
-2

 s
-1

 (ADC, Hoddesdon, 

UK). As medições foram realizadas nas duas primeiras folhas completamente expandidas de 

cada plântula e em condições ambientais de temperatura e umidade do ar. Os teores relativos 

de clorofila (índice SPAD) foram estimados nessas mesmas folhas, utilizando-se um medidor 

portátil de clorofila (Minolta SPAD-502, Osaka, Japão). Os resultados foram expressos em 

unidades de leituras dadas pelo aparelho (índice SPAD). Aos 20 dias após o início da 

aplicação de NaCl, as plantas foram coletadas e divididas em folhas, colmos e raízes. 

Determinaram-se a área foliar (AF), utilizando-se um medidor de área (LI-3100, Li-Cor, Inc. 

Lincoln, NE, USA), e as matérias secas das diversas partes das plantas, pela pesagem do 

material após secagem em estufa a 60°C até peso constante. Com os dados de matérias secas 

da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR), estimou-se a relação MSR/MSPA. 



51 
 

2.2.3 Determinação do teor relativo de água 

 Na ocasião da coleta, a segunda folha completamente expandida das plantas a 

partir do ápice foi utilizada para determinação do teor relativo de água (TRA). Para isso, 

foram coletados 10 discos com 1 cm de diâmetro. Após a pesagem dos discos, para a 

obtenção de sua massa fresca (MF), eles foram transferidos para um recipiente contendo água 

destilada, onde permaneceram por 4 h até atingirem a massa túrgida (MT), sendo novamente 

pesados, conforme o método de Čatský (1960). Em seguida, os discos foram secos em estufa 

a 70°C, por 72 h, para a obtenção da massa seca (MS). O TRA foi calculado pela fórmula: 

TRA (%) = [(MF-MS) (MT-MS)
-1

] x 100. 

 

2.2.4 Determinação do potencial osmótico 

 O potencial osmótico (Ψs) foi determinado utilizando-se o tecido foliar 

remanescente da segunda folha completamente expandida, que foi congelada e armazenada a -

25°C até sua utilização. Os sucos extraídos do material coletado foram obtidos macerando-se 

os tecidos foliares em almofariz, à temperatura ambiente, seguido de prensagem do macerado 

com o êmbolo de uma seringa descartável de 10 mL. O líquido obtido foi centrifugado a 

3.000 × g, por 10 minutos, sendo o sobrenadante utilizado para a determinação do potencial 

osmótico (s) e dos solutos orgânicos e inorgânicos. O s foi determinado com o auxílio de 

um micro-osmômetro de pressão de vapor (VAPRO 5520, Wescor, Logan Utah, USA), 

utilizando-se alíquotas de 10 μL. Os valores de s foram expressos em Mpa, e os solutos 

orgânicos e inorgânicos foram expressos em mM.  

 

2.2.5 Determinação dos solutos orgânicos 

2.2.5.1 Carboidratos solúveis 

Os carboidratos solúveis foram determinados de acordo com Dubois et al. (1956). 

A 0,5 mL do suco extraído das folhas, convenientemente diluídos, foram adicionados 0,5 mL 

de fenol a 5% e 2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado. A mistura foi agitada vigorosamente e 

deixada em repouso por 10 minutos para seu resfriamento. Em seguida, as amostras foram 

submetidas à quantificação dos carboidratos solúveis por meio de leituras de absorbância em 

490 nm. A curva padrão de carboidratos foi obtida utilizando-se a D(+) glicose anidra. 

 

2.2.5.2 Aminoácidos livres 

Os aminoácidos livres foram determinados de acordo com o método de Yemm & 

Cocking (1955). Em tubos de ensaio, foram adicionados 0,5 mL do suco extraído das folhas, 
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convenientemente diluídos, 0,25 mL de tampão citrato a 0,2 M (pH 5,0), 0,5 mL de KCN a 

0,2 mM em metilcelosolve a 100% e 0,1 mL de ninhidrina a 5% em metilcelosolve 100%. Em 

seguida, os tubos serão fechados, agitados vigorosamente e colocados em banho-maria a 

100ºC durante 20 min. A reação foi interrompida abruptamente colocando os tubos em banho 

de gelo e, após resfriamento, foram adicionados 0,65 mL de etanol a 60%. A concentração de 

aminoácidos livres foi estimada através de leituras de absorbância em 570 nm, com base em 

uma curva padrão ajustada a partir de concentrações crescentes de glicina.  

 

2.2.5.3 Prolina livre 

A concentração de prolina livre foi determinada de acordo com Bates et al. 

(1973). Em uma alíquota de 1,0 mL do suco extraído da folha, convenientemente diluído, 

foram adicionados 1,0 mL do reagente de ninhidrina ácida e 1,0 mL de ácido acético glacial. 

Para um total de 50 amostras, o reagente de ninhidrina ácida foi preparado dissolvendo-se 

1,25 g de ninhidrina em 30 mL de ácido acético e 20 mL de ácido fosfórico a 6 M. Os tubos 

de ensaio foram hermeticamente fechados e, após a homogeneização da mistura de reação, 

colocados em banho-maria a 100ºC por 1 h. A reação foi interrompida colocando-se os tubos 

de ensaio em banho de gelo. Após resfriamento, foram adicionados 2,0 mL de tolueno ao 

meio de reação. Após agitação vigorosa da solução, a fase superior menos densa (cromóforo + 

tolueno) foi aspirada com o auxílio de uma pipeta Pasteur e submetida à leitura de 

absorbância em 520 nm, sendo o tolueno utilizado como branco. A concentração de prolina 

livre foi estimada com base em uma curva padrão ajustada a partir de concentrações 

crescentes de prolina. 

 

2.2.6 Determinação dos íons inorgânicos 

As concentrações dos íons sódio e potássio no suco extraído dos tecidos foliares 

foram determinadas por fotometria de chama, segundo Malavolta et al. (1997). Cada repetição 

para determinação dos íons sódio e potássio constou de uma única leitura do extrato no 

fotômetro de chama. A concentração de cloreto foi determinada segundo o método de Gaines 

et al. (1984). Para isso, a 3 mL do suco foliar convenientemente diluído, foram adicionados 

0,5 mL do reagente formado por Hg(SCN)2 a 13,2 mM em metanol, e Fe(NO3)3 a 20,2%, na 

proporção 4:1. Após forte agitação e repouso por 15 min, foram feitas leituras em absorbância 

em 460nm. Cada repetição constou da dosagem do extrato em duplicata. 
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2.2.7 Contribuição dos solutos para o potencial osmótico 

O potencial osmótico de cada soluto foi calculado de acordo com a equação de 

van’t Hoff (s = - mRT), em que: 

m = concentração do soluto (mol L
-1

); 

R = constante universal dos gases (8,315 × 10
-3

 L MPa mol
-1

 K
-1

); 

T = temperatura absoluta (298 K). 

A contribuição de cada soluto foi estimada como um percentual em relação ao s 

foliar real, medido com o micro-osmômetro. 

 

2.2.8 Peroxidação de lipídeos e atividade das enzimas antioxidativas 

Os extratos para determinação da peroxidação dos lipídeos e das enzimas 

antioxidantes foram preparados pela homogeneização de 0,2 g do pó liofilizado de folhas e 

0,15 g do pó liofilizado de raízes com 4 mL de tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 7,0, 

contendo EDTA a 0,1 mM, em almofariz e pistilo. O homogenato foi filtrado em tela de 

nylon e centrifugado por 16.000 × g, a 4°C, por 15 min. A fração sobrenadante foi utilizada 

como extrato bruto para determinação da atividade das enzimas do estresse oxidativo e da 

peroxidação de lipídeos. 

 

2.2.8.1 Peroxidação de lipídeos 

A peroxidação dos lipídeos foi determinada de acordo com o método proposto por 

Heath e Packer (1968), através da medida da quantidade de malondialdeído (MDA) produzido 

pela reação do ácido tiobarbitúrico. Foi adicionado 100 µL do extrato bruto a 400 µL do 

tampão fosfato de potássio pH 7,0, 0,1 M e a essa mistura foi adicionado 500 µL de uma 

solução de ácido tiobarbitúrico 0,5% (p/v), contendo 20% (p/v) de ácido tricloroacético. A 

mistura foi aquecida a 95
o
C por 30 min e então rapidamente resfriado em banho de gelo. A 

mistura foi centrifugada a 3.000 g, por 5 min e a absorbância do sobrenadante medida a 532 e 

600 nm. A concentração de MDA foi determinada pela divisão da diferença de absorbância 

(A532 - A600) por seu coeficiente de extinção molar (155 mM
-1

.cm
-1

) e os resultados foram 

expressos como µmol.g
-1

 de massa seca (MS). 

 

2.2.8.2 Atividade da dismutase do superóxido (SOD) 

A atividade da SOD foi determinada através da redução fotoquímica do azul de p-

nitrotetrazólio (NBT), como descrito por Giannopolitis e Ries (1977). O ensaio consistiu em 

uma mistura contendo 50 µL de extrato bruto, tampão fosfato a 50 mM, pH 7,8, EDTA a 1 
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µM, metionina a 13 mM, NBT a 75 µM e riboflavina a 2 µM, em um volume total de 1,5 mL. 

A reação foi iniciada pela adição da riboflavina. Em seguida, os tubos foram agitados e 

deixados sob luz fluorescente (20 W). Após 15 min, a luz foi desligada e os tubos foram 

cobertos com uma capa preta. As absorbâncias das misturas de reação foram lidas a 560 nm. 

Por definição, uma unidade de SOD (U) correspondeu à quantidade de enzima requerida para 

inibir 50% da fotoredução do NBT. Os resultados foram expressos em U mg
-1

 de MS. 

 

2.2.8.3 Atividade da catalase (CAT) 

A atividade da CAT foi medida de acordo com o método de Beers e Sizer (1952), 

com algumas modificações. O ensaio consistiu em uma mistura contendo 50 µL do extrato 

bruto, tampão fosfato a 100 mM, pH 7,0, EDTA a 0,1 µM e H2O2 a 20 mM, em um volume 

total de 1,5 mL. O consumo de H2O2 foi monitorado através das leituras de absorbância a 240 

nm no momento da adição de H2O2 e após 1 min. A diferença em absorbância (ΔA240) foi 

dividida pelo coeficiente de extinção molar do H2O2 (36 M
-1

 cm
-1

) e a atividade enzimática foi 

expressa em µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 de MS. 

 

2.2.8.4 Atividade da peroxidase do ascorbato (APX) 

A atividade da APX foi avaliada de acordo com Nakano e Asada (1981). O ensaio 

consistiu em uma mistura contendo 50 µL do extrato enzimático, tampão fosfato a 50 mM, 

pH 6,0, EDTA a 0,1 µM, ascorbato a 0,5 mM e H2O2 a 1 mM, em um volume total de 1,5 mL. 

A oxidação do ascorbato foi monitorada pela leitura de absorbância a 290 nm no momento da 

adição do H2O2 e após 1 min. A diferença na absorbância (ΔA290) foi dividida pelo coeficiente 

de extinção molar do ascorbato (2,8 mM
-1

 cm
-1

) e a atividade enzimática foi expressa em 

µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 de MS, considerando-se que é necessário 2 moles de ascorbato para 

a redução de 1 mol de H2O2 (MCKERSIE; LESHEM, 1994). Os resultados foram expressos 

em µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 de MS. 

 

2.2.8.5 Atividade da peroxidase do guaiacol (GPX) 

A atividade da GPX foi determinada como descrito por Urbanek et al. (1991). O 

ensaio consistiu em uma mistura contendo 50 µL do extrato bruto, tampão fosfato a 100 mM,  

pH 7,0, EDTA a 0,1 µM, guaiacol a 5 mM e H2O2 a 15 mM, em um volume total de 2,0 mL. 

A oxidação do guaiacol (formação do tetraguaiacol) foi monitorada pela leitura da 

absorbância a 470 nm no momento da adição do H2O2 e após 1 min. A diferença de 

absorbância (ΔA470) foi dividida pelo coeficiente de extinção molar do tetraguaiacol (26,6 
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mM
-1

 cm
-1

) e a atividade enzimática foi expressa em µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 de MS, 

considerando-se que são necessários 4 mols de H2O2 para produzir 1 mol de tetraguaiacol 

(PLEWA et al., 1991). Os resultados foram expressos em µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 de MS. 

 

2.2.9 Determinação da atividade RNásica 

O extrato para determinar a atividade RNásica foi obtido através da 

homogeneização do pó liofilizado de folhas e raízes (0,1 g) em 3,5 mL tampão acetato a 0,1 

M, pH 5,8. Em seguida, o extrato foi deixado em repouso por 30 minutos e centrifugado a 

9.000 × g, a 4°C, por 20 min. O sobrenadante foi utilizado como extrato bruto, sendo todas as 

etapas do processo de extração realizadas a 4ºC.  

Para a reação, foi utilizada uma alíquota de 0,4 mL do extrato bruto, que foi 

adicionada a 0,6 mL de tampão de extração e 1,5 mL de RNA a 0,2%. A reação ocorreu a 

40ºC. Decorridos 5 e 35 min do início da reação, alíquotas de 0,5 mL foram retiradas, 

adicionadas a 0,1 mL de acetato de uranila a 0,75%, em ácido perclórico a 25% para cessar a 

reação, e mantidas em banho de gelo por 20 min. A mistura foi centrifugada a 12.000 × g, por 

5 min, à temperatura ambiente. O sobrenadante foi diluído na proporção de 1:25 e então as 

leituras de absorbância a 260nm (A260) foram feitas em espectrofotômetro. A atividade 

RNásica foi expressa em UA.h
-1

.g
-1

MS, sendo uma UA (unidade de atividade) correspondente 

a um ΔA260 igual a 0,01. 

 

2.2.10 Delineamento experimental e análise estatística – Os tratamentos foram dispostos 

em delineamento inteiramente casualizado, sob esquema fatorial (2 × 5), composto por duas 

espécies (S. bicolor e S. sudanense) e cinco tratamentos (NaCl a 0, 25, 50, 75 e 100 mM), 

com cinco repetições, onde cada parcela experimental foi composta de duas plantas por vaso. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância. O teste F e a análise de regressão 

polinomial foram realizados utilizando-se o programa Assistat.  
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2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Trocas gasosas 

A taxa fotossintética (A), medida em mmol m
-2

 s
-1

, não foi afetada com o aumento 

das doses de NaCl (Figura 2.1A) em ambas as espécies de sorgo, entretanto as duas espécies 

diferiram estatisticamente entre si (p < 0,01). O aumento da salinidade também não afetou a 

condutância estomática (gs), medida em mol m
-2

 s
-1

, e a relação entre a concentração interna e 

externa de CO2 (Ci/Ce), nas duas espécies. S. bicolor foi estatisticamente diferente (p < 0,01) 

de S. sudanense quando se mediu a gs em função da salinidade, entretanto as duas espécies 

não diferiram entre si quando se analisou a relação Ci/Ce (Figura 2.1B e C). A taxa de 

transpiração (E), medida em mmol m
-2

 s
-1

, aumentou em função da salinidade em S. bicolor, 

porém a salinidade não alterou a taxa de transpiração em S. sudanense. As duas espécies 

foram significativamente diferentes entre si (p < 0,05), quando a E foi analisada. Na espécie 

S. bicolor, a E teve um aumento de 0,28% por unidade de NaCl adicionado (Figura 2.1D). 

 

2.3.2 Teor relativo de clorofila 

 O índice SPAD não foi alterado, em ambas as espécies de sorgo, com o 

aumento da salinidade (Figura 2.2). S. sudanense apresentou, em média, maiores valores de 

índice SPAD, em relação a S. bicolor, em função do aumento da salinidade (p < 0,01). 

 

2.3.3 Medidas de crescimento 

A salinidade causou reduções de 0,78% por unidade de NaCl adicionado na área 

foliar de S. bicolor e de 77% na área foliar de S. sudanense, ao se comparar as plantas 

crescidas a 100 mM àquelas sem adição de NaCl (Figura 2.3A). As espécies diferiram entre si 

(p < 0,01), sendo S. bicolor a com maior AF média ao longo dos tratamentos salinos. A 

MSPA e a MSR também foram reduzidas com o aumento da salinidade. A redução da MSPA 

nas plantas de S. bicolor submetidas a NaCl a 100 mM foi de 0,38% em relação às plantas 

crescidas a 0 mM (Figura 2.3B). Por outro lado, em S. sudanense, foi observada uma redução 

foi de 36% na matéria seca quando se comparou plantas crescendo na maior dose de NaCl 

com plantas na ausência de NaCl. A média da MSPA em S. bicolor foi maior que em S. 

sudanense (p < 0,01). Os percentuais de redução da MSR, em S. bicolor e S. sudanense, em 

relação ao menor nível de NaCl (0 mM), foram de 32% e 31%, respectivamente (Figura 

2.3C). As média s da MSR nas duas espécies não foram significativamente diferentes ao nível 

de 5% de probabilidade pelo teste F.   
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Figura 2.1 Trocas gasosas em plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum bicolor 

(♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a cinco tratamentos salinos (NaCl). A – 

Fotossíntese (A); B – Condutância estomática (gs); C – Relação entre a concentração interna e 

externa de CO2 (Relação Ci/Ce);  D – Transpiração (E). (*) Significativo a 5% pelo teste F.  
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Figura 2.2 Teor relativo de clorofila (índice SPAD) em plantas de duas espécies de sorgo 

forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a cinco tratamentos 

salinos (NaCl). 
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Figura 2.3 Medidas de crescimento em plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum 

bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a cinco tratamentos salinos (NaCl). A – 

Área foliar (AF); B – Matéria seca parte aérea (MSPA); C – Matéria seca da raiz (MSR); D – 

Relação entre a matéria seca da raiz e da parte aérea (MSR/MSPA). (**) Significativo ao 

nível de 1% pelo teste F. (*) Significativo a 5% pelo teste F. 
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A relação MSR/MSPA não sofreu alterações com a salinidade em ambas as 

espécies, entretanto, S. sudanense apresentou média maior que a de S. bicolor ao nível de 1% 

de probabilidade pelo teste F (Figura 2.3D). 

 

2.3.4 Potencial osmótico e teor relativo de água 

O estresse salino acarretou uma redução significativa do Ψs foliar e isso ocorreu 

independentemente da espécie de sorgo estudada (Figura 2.4A). A redução média nessa 

variável foi de 0,60% por unidade de NaCl adicionado na solução nutritiva. Vale ressaltar que 

o Ψs foliar médio em S. sudanense foi significativamente maior do que em S. bicolor (p < 

0,05) (Figura 2.4A). As espécies de sorgo forrageiro mantiveram o TRA com o aumento dos 

níveis de NaCl, sendo que o S. bicolor apresentou um valor médio maior que S. sudanense (p 

< 0,05) (Figura 2.4B). 

 

2.3.5 Solutos orgânicos 

A concentração de carboidratos solúveis aumentou gradualmente nas duas 

espécies de sorgo à medida que o estresse salino intensificou-se (Figura 2.5A). Esses 

aumentos foram de 51%, em S. bicolor, e 133%, em S. sudanense, quando se comparou a 

concentração de carboidratos solúveis entre o menor e o maior nível de NaCl (0 e 100 mM, 

respectivamente). A salinidade também aumentou a concentração de prolina nas folhas das 

plantas de sorgo e, de modo geral, os valores dessa variável em S. sudanense foram maiores 

do que em S. bicolor (p < 0,01) (Figura 2.5B). Nesta espécie, a concentração de prolina entre 

os níveis de NaCl a 0 e 100 mM variaram 231%, enquanto naquela, houve uma variação de 

7,06% por unidade de NaCl adicionado. (Figura 2.5B). Quanto à concentração de 

aminoácidos livres, ela foi maior em S. sudanense do que em S. bicolor (p < 0,01). Ainda se 

comparando esses dois níveis de salinidade, a concentração de aminoácidos livres aumentou 

148%, em S. bicolor, e 112%, em S. sudanense (Figura 2.5C).  

 

2.3.6 Solutos inorgânicos 

O acréscimo médio na concentração de Cl
-
, em função da salinidade, foi de 0,87% 

por unidade de NaCl, em ambas as espécies, não havendo diferença significativa entre elas 

(Figura 2.6A). O estresse salino causou um acréscimo de 64% na concentração de K
+
 em S. 

sudanense, entre os níveis de NaCl a 0 e 100 mM, enquanto, em S. bicolor, não houve 

influência da salinidade sobre esse soluto (Figura 2.6B). O estresse salino promoveu um 

aumento médio nos níveis de Na
+
, em S. bicolor e S. sudanense, de 203% por unidade de  
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Figura 2.4 Potencial osmótico (Ψs) e teor relativo de água (TRA) de folhas em plantas de 

duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas 

a cinco tratamentos salinos (NaCl). A – Potencial osmótico; B – Teor relativo de água. (**) 

Significativo a 1% pelo teste F.  
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Figura 2.5 Solutos orgânicos em folhas de plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, 

Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a cinco tratamentos salinos 

(NaCl). A – Concentração de carboidratos solúveis; B – Concentração de prolina; C –

Concentração de aminoácidos livres. (*) Significativo a 5% pelo teste F. (**) Significativo a 

1% pelo teste F.  
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Figura 2.6 Solutos inorgânicos e relação Na
+
/K

+
 em folhas de plantas de duas espécies de 

sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a cinco 

tratamentos salinos (NaCl). A – Concentração de cloreto (Cl
-
); B – Concentração de potássio 

(K
+
); C – Concentração de sódio (Na

+
); D – Relação Na

+
/K

+
. (**) Significativo a 1% pelo 

teste F.  
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NaCl adicionado, e as espécies não diferiram entre si (Figura 2.6C). A relação Na
+
/K

+
 nos 

limbos foliares aumentou 200% por unidade de NaCl adicionado, em ambas as espécies, e não 

houve diferença significativa (p > 0,05) entre elas (Figura 2.6D). 

 

2.3.7 Contribuição dos solutos ao Ψs foliar  

Dentre os solutos orgânicos determinados neste trabalho, os que mais colaboraram 

para o ajustamento osmótico foram os carboidratos solúveis, cujo percentual médio de 

contribuição foi de 15,9%, em S. bicolor, e 15,2%, em S. sudanense (Tabela 2.1). Embora a 

prolina tenha aumentado consideravelmente com a salinidade, esse soluto foi o que menos 

contribuiu para o Ψs foliar (abaixo de 1%), em ambas as espécies. Os percentuais médios de 

contribuição dos aminoácidos livres para o Ψs foliar foram de 3,6%, para S. bicolor, e 4,1%, 

para S. sudanense. Com exceção da prolina, o aumento da salinidade pouco influenciou os 

percentuais de contribuição dos solutos orgânicos para Ψs foliar em ambas as espécies 

(Tabela 2.1).  

Em relação aos solutos inorgânicos, o K
+
 e o Cl

-
 foram os íons com maior 

contribuição para o potencial osmótico. Em S. bicolor, o K
+
 e o Cl

-
 contribuíram, em média, 

com 51,0% e 23,2%, respectivamente, do Ψs foliar, enquanto em S. sudanense, esses 

percentuais foram de 54,7% e 19,8%, respectivamente. Em ambas as espécies, houve uma 

tendência evidente de redução da contribuição do K
+
 e de aumento da contribuição de Na

+
 

para o Ψs foliar à medida que a salinidade aumentou. Em S. bicolor, a contribuição do K
+
 

para o Ψs foliar, na maior dose de NaCl (100 mM), foi 31% menor que aquela nas plantas 

controle; em S. sudanense, tal redução foi de 19%. A contribuição do Na
+
 para o Ψs foliar, na 

maior dose de NaCl, aumentou 552%, em média, em relação ao controle, para as duas 

espécies de sorgo. 

 

2.3.8 Enzimas antioxidativas e peroxidação de lipídeos 

Em S. bicolor, a atividade da APX nas folhas aumentou 133%, entre o menor 

nível de NaCl (0 mM) e o maior (100 mM) (Figura 2.7A). De modo contrário, a atividade da 

APX nas folhas de S. sudanense sofreu uma redução de 33% com o aumento da salinidade, 

entre esses mesmos níveis de NaCl. A peroxidase do guaiacol (GPX) apresentou um aumento 

em sua atividade em ambas as espécies. No S. bicolor teve um aumento de 170% e no S. 

sudanense teve um aumento de 177% em relação ao controle, com o aumento da salinidade 

(Figura 2.7B). Não foi possível encontrar um modelo de regressão que se ajustasse ao 

comportamento apresentado pela SOD nas folhas de S. bicolor, no entanto, em S. sudanense,  
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Figura 2.7 Atividade das enzimas antioxidantes e teores de malondialdeído em folhas de 

plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), 

submetidas a cinco tratamentos salinos (NaCl). A – Peroxidase do ascorbato (APX); B – 

Peroxidase do guaiacol (GPX); C – Dismutase do superóxido (SOD); D – Catalase (CAT); E 

– Teores de malondialdeído (MDA). (**) Significativo a 1% pelo teste F. (*) Significativo a 

5% pelo teste F.  
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a SOD apresentou um acréscimo de 62% na sua atividade no mais alto nível de salinidade em 

relação ao controle (Figura 2.7C). A catalase (CAT), em S. bicolor, apresentou uma redução 

de atividade de 0,69% por unidade de NaCl adicionada. Já em S. sudanense, a atividade da 

CAT não foi significativamente alterada pela salinidade (Figura 2.7D). A peroxidação de 

lipídeos, determinada pelo teor de MDA, não foi afetada pelos níveis de salinidade nas duas 

espécies de sorgo e não houve interação significativa (p > 0,05) entre esses dois fatores 

(Figura 2.7E).  

Nas raízes, não houve interação significativa entre espécie e salinidade (p > 0,05) 

quando se analisou a atividade da APX, a qual não variou significativamente com a salinidade 

(p > 0,05), em ambas as espécies estudadas (Figura 2.8A). Embora a atividade da GPX tenha 

sido maior em S. sudanense do que em S. bicolor (p < 0,05), para essa variável, também não 

houve interação significativa entre os fatores estudados, nem a salinidade foi capaz de alterá-

la significativamente (Figura 2.8B). Não foi possível detectar a atividade da CAT em ambas 

as espécies estudadas e em nenhum dos tratamentos aplicados (Resultados não apresentados). 

A SOD foi a única enzima cuja atividade variou em função da espécie e da salinidade nas 

raízes (Figura 2.8C). Em S. bicolor, a atividade da SOD nas plantas crescidas no mais elevado 

nível de NaCl (100 mM) foi 112% maior que naquelas sem adição de NaCl, enquanto que no 

S. sudanense, a atividade foi reduzida em 49%, nesse mesmo intervalo (Figura 2.8C). A 

salinidade não alterou os níveis de MDA nas espécies de sorgo forrageiro e não houve 

diferença significativa (p < 0,05) entre os dois fatores estudados (Figura 2.8D). 

 

2.3.9 Atividade RNásica  

A RNase nas folhas apresentou um aumento de atividade independentemente da 

espécie de sorgo, ao longo dos tratamentos salinos, o qual foi, em média, de 1,37% por cada 

unidade de NaCl adicionada (Figura 2.9A). Nas raízes, a RNase, em ambas espécies, sofreu 

decréscimos com o aumento da salinidade. Em S. bicolor, a atividade RNásica foi reduzida 

em 0,87% por unidade de NaCl, e em S. sudanense, a atividade foi reduzida em 0,38% por 

unidade de NaCl (Figura 2.9B).  
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Figura 2.8 Atividade das enzimas antioxidantes e teores de malondialdeído em raizes de 

plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), 

submetidas a cinco tratamentos salinos (NaCl). A – Peroxidase do ascorbato (APX); B – 

Peroxidase do guaiacol (GPX); C – Dismutase do superóxido (SOD); D – Teores de 

malondialdeído (MDA). (**) Significativo a 1% pelo teste F.  
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Figura 2.9 Atividade da RNase em folhas (A) e raízes (B) de plantas de duas espécies de 

sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a cinco 

tratamentos salinos (NaCl). (**) Significativo a 1% pelo teste F.  
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2.4 DISCUSSÃO 

O crescimento das plantas é resultado da integração de vários processos 

fisiológicos, sendo a fotossíntese um dos mais dominantes. Tanto a fotossíntese como o 

crescimento celular são processos primariamente afetados por estresses abióticos, como a seca 

e a salinidade (PARIDA; DAS, 2005).  Vários autores constataram a limitação dos parâmetros  

fotossintéticos em função do aumento da salinidade, como em pinhão-manso (SILVA et al., 

2011), citrus (LOPÉZ-CLIMENT et al., 2008), feijão-de-corda (ASSIS JUNIOR et al., 2007) 

e cajueiro anão-precoce (BEZERRA et al., 2003). No entanto, Amorim et al. (2010), da 

mesma forma que os resultados encontrados neste trabalho (Figura 2.1), também constataram 

que os parâmetros fotossintéticos não foram alterados pelo aumento da salinidade em plantas 

de cajueiro anão precoce. Esse resultado pode indicar que o efeito da salinidade em plantas de 

sorgo forrageiro, das espécies S. bicolor e S. sudanense, pode diferir ao longo da idade da 

planta ou tempo de exposição ao estresse, pois, enquanto no presente experimento, com 

plantas com 20 dias submetidas aos tratamentos salinos, a aplicação de solução salina não 

alterou os parâmetros fotossintéticos, Aquino et al., (2007) verificaram uma diminuição na 

taxa fotossintética em plantas de sorgo com 40 dias submetidas à salinidade. 

De acordo com Nogueira e Silva Junior (2001), a eficiência fotossintética está 

ligada ao teor de clorofila das plantas, afetando o crescimento e influenciando sua 

adaptabilidade aos diversos ambientes. O teor relativo de clorofila varia muito entre as 

espécies, os genótipos de uma mesma espécie e em função dos tipos, intensidade e duração 

dos estresses ambientais. As espécies S. bicolor e S. sudanense não apresentaram variação 

significativa em seus teores relativos de clorofila (índice SPAD) em função dos tratamentos 

salinos (Figura 2.2), apresentando possivelmente algum mecanismo de proteção do aparelho 

fotossintético e de tolerância ao estresse. Estes resultados diferem daqueles de Willadino et al. 

(2011) e Khan et al. (2009), que observaram reduções no teor de clorofila com o aumento da 

salinidade em plantas de cana-de-açúcar e trigo, respectivamente. Lima et al. (2004) 

observaram reduções do teor de clorofila em arroz, genótipo Agrisul, mas nos genótipos 

Bojurú e Formosa os teores de clorofila não foram afetados pela salinidade. 

Analogamente ao observado para a produção de matéria seca (Figura 2.3 B e C), a 

AF das duas espécies estudadas neste trabalho declinou em função dos aumentos nas 

concentrações de cloreto de sódio na solução nutritiva (Figura 2.3A). A redução no 

crescimento foliar representa um mecanismo de defesa das plantas sob condições de estresse 

hídrico e salino, reduzindo as perdas de água por transpiração (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Entretanto, também representa alterações na partição de fotoassimilados e redução na área 
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destinada ao processo fotossintético, o que pode resultar em perdas de produtividade 

(GOMES et al., 2011). 

Como o sorgo é considerado uma cultura moderadamente tolerante à salinidade 

(TANJI; KIELEN, 2002), o aumento da concentração de sais no meio radicular causa uma 

redução progressiva no seu crescimento. Em ambas as espécies, houve reduções na MSPA e 

na MSR, com o aumento dos níveis de NaCl (Figura 2.3 B e C). Segundo Richardson e 

McCree (1985), uma das explicações mais aceitas para a inibição do crescimento pelo sal é o 

desvio de energia do crescimento para a manutenção, isto é, a redução na MS pode refletir o 

custo energético do metabolismo, associado à adaptação à salinidade e redução no ganho de 

carbono. Aí, pode-se incluir a regulação do transporte e distribuição iônica em vários órgãos e 

dentro das células, a síntese de solutos orgânicos para a osmorregulação e/ou proteção de 

macromoléculas, e a manutenção da integridade das membranas (AZEVEDO NETO; 

TABOSA 2000).  

A relação raiz/parte aérea pode ser usada como critério para classificação de 

cultivares quanto à tolerância aos estresses hídrico e salino (LUTTS et al., 1996). Os 

resultados apresentados neste trabalho mostraram que não houve alterações nesta relação em 

função do aumento da salinidade (Figura 2.3 D). Segundo Azevedo Neto e Tabosa (2000), os 

dados da literatura sugerem que, em milho, as raízes parecem suportar melhor a salinidade 

que a parte aérea, fenômeno este que pode estar associado a um ajustamento osmótico mais 

rápido e a uma perda de turgor mais lenta das raízes, quando comparadas com a parte aérea. 

Consequentemente, o crescimento radicular pode ser menos sensível que o crescimento da 

parte aérea a uma redução no potencial osmótico (SHALHEVET et al., 1995).  

Rodrigues et al. (2005) demonstraram que a relação MSR/MSPA em arroz foi 

afetada pela salinidade. Entretanto, a parte mais afetada foi o sistema radicular, o qual foi 

menos tolerante ao estresse salino do que a parte aérea. Costa et al. (2003) avaliaram o 

crescimento em vários genótipos de feijão-de-corda e constataram que a relação MSR/MSPA 

variou em função da exposição ao estresse salino. Enquanto alguns genótipos aumentaram 

esta relação, em função de decréscimos mais acentuados na produção de matéria seca da parte 

aérea, em resposta ao estresse salino, outros não tiveram a relação MSR/ MSPA alterada 

significativamente.  

Durante o ajustamento osmótico, as plantas gastam uma quantidade significante 

de energia metabólica para o transporte e a compartimentalização intracelular de íons e para a 

biossíntese de solutos orgânicos compatíveis. Embora esse mecanismo seja essencial para a 

sobrevivência da planta em condições de seca e salinidade, alguns autores consideram que o 
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acúmulo de solutos orgânicos é uma consequência da menor utilização de fotoassimilados 

e/ou do menor crescimento, do que propriamente uma resposta adaptativa da planta para 

superar o estresse osmótico (MUNNS, 2008; SERRAJ; SINCLAIR, 2002). 

O TRA é uma medida apropriada do status hídrico da planta. Ele estima o 

conteúdo de água de uma amostra de tecido foliar em relação ao máximo de água que ele 

pode suportar, quando completamente túrgido. Logo, é uma medida capaz de avaliar o déficit 

hídrico na folha (ROBERTS, 1987). No presente experimento, observou-se que ambas as 

espécies de sorgo foram capazes de se ajustar osmoticamente, levando a uma manutenção do 

TRA (Figura 2.4). Portanto, o estresse salino não afetou negativamente o grau de hidratação 

das folhas. 

De acordo com Bray et al. (2000), embora o TRA varie em função do tipo de 

tecido e da espécie, os valores considerados críticos situam-se abaixo de 50%. Ainda segundo 

esses autores, as plantas que realizam ajustamento osmótico conseguem manter altos valores 

de TRA, associados a baixos valores de potencial hídrico foliar (LIMA, 2008). Távora et al. 

(2001) identificaram uma redução do TRA em folhas de goiabeira submetidas a estresse 

salino, o que reduziu a capacidade de absorção de água pelas plantas. Já Silva et al. (2009b) 

relataram um aumento do TRA em doses crescentes de sal em plantas de pinhão-manso, o que 

contribuiu para um efetivo ajustamento osmótico dessas plantas em condições de estresse 

salino. 

Neste experimento, dentre os solutos orgânicos, os carboidratos solúveis foram os 

responsáveis pela maior contribuição para o ajustamento osmótico (Tabela 2.1) e sua 

concentração aumentou nas duas espécies de sorgo em função do estresse salino (Figura 2.5 

A). Resultados similares foram encontrados por Amorim et al. (2010), em cajueiro anão-

precoce, porém Silva et al. (2009b), em pinhão-manso, observaram uma redução dos 

carboidratos solúveis com a salinidade. Não é possível, contudo, saber a real contribuição 

desses compostos no ajustamento osmótico durante o estresse salino sem o conhecimento da 

proporção entre monossacarídeos, dissacarídeos e oligossacarídeos (SILVA et al., 2009b). O 

acúmulo de carboidratos solúveis em condições de altas concentrações de sais pode ser 

resultado de sua menor utilização, ao invés de um aumento na sua biossíntese, para 

compensar as mudanças do Ψs durante o estresse salino (LACERDA et al., 2003).  
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A prolina foi o soluto orgânico que mais aumentou em S. bicolor e S. sudanense 

(Figura 2.5 B), em resposta ao estresse salino, entretanto a sua contribuição para o 

ajustamento osmótico foi a menor (Tabela 2.1), confirmando os resultados encontrados por 

Lacerda et al. (2003). Tais autores sugerem que esse soluto pode não desempenhar um papel 

no ajustamento osmótico em sorgo, pelo menos nas condições experimentais empregadas por 

eles. Resultados similares aos observados aqui também foram verificados em outras espécies, 

tais como cevada (HUANG; REDMANN, 1995), arroz (LUTTS; KINET; BOUHARMONT, 

1996) e algodão (MELONI et al., 2003).  

Os aminoácidos livres totais em S. sudanense foram maiores em S. sudanense do 

que em S. bicolor (Figura 2.5 C). Silva et al. (2009b) também observaram aumentos nos 

níveis de aminoácidos livres totais em pinhão-manso, em condições de estresse salino, 

diferentemente de Costa et al. (2003), que não observaram diferenças nos níveis de 

aminoácidos livres em cultivares de Vigna unguiculata, em resposta à salinidade. 

Os íons inorgânicos desempenham um importante papel na constituição do pool 

osmótico, portanto a presença de mecanismos que favorecem a absorção de íons tóxicos e a 

exclusão de Na
+
 e Cl

-
 dos tecidos metabolicamente ativos da parte aérea podem ser 

responsáveis pela tolerância das culturas ao estresse salino (AZEVEDO NETO; TABOSA 

2000). Foi observado um elevado acúmulo de Cl
-
 e Na

+
 nos tecidos foliares das duas espécies 

de sorgo, durante a exposição das plantas ao estresse salino (Figura 2.6A e C). Esse resultado 

pode ter representado um dos principais efeitos estressantes sobre o metabolismo das plantas 

e, consequentemente, contribuído com as reduções do crescimento, uma vez que esses íons, 

em níveis tóxicos, causam danos irreparáveis nas estruturas celulares, comprometendo as 

funções metabólicas. As plantas previnem o acúmulo em excesso de Na
+
 no citosol através de 

três mecanismos: primeiro, pela restrição da entrada de Na
+
 através do transporte de íons 

seletivos; segundo, pela compartimentalização de Na
+
 nos vacúolos; e terceiro, pela 

exportação do Na
+
 do citosol de volta para o espaço apoplástico (SHI et al., 2002). Segundo 

Lorenzen; Aberle; Plieth, (2004), o transporte de Cl
-
 em Arabidopsis pode ser 

termodinamicamente acoplado com o Na
+
 sob condições salinas. 

A concentração de K
+
 na espécie S. bicolor manteve-se constante ao longo dos 

tratamentos salinos e foi significativamente menor que em S. sudanense (Figura 2.6B). A 

salinidade praticamente não influenciou o acúmulo do íon K
+
 em feijão-de-corda (SOUSA, 

2006). Esse resultado pode estar relacionado com diversos fatores, incluindo manejo da 

cultura, variedade, tipo de salinidade, além da temperatura e da umidade relativa do ar 

(FLOWERS, 2004). 
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A duração do estresse e a idade da folha amostrada podem, também, produzir 

diferentes resultados e interpretações, que podem estar relacionadas às diferenças nas taxas de 

retranslocação de K
+
 entre os tratamentos. (LACERDA et al., 2006). 

A manutenção de altas concentrações de K
+
 nos tecidos da parte aérea é 

considerada como um fator de tolerância e/ou adaptação das plantas para a sobrevivência em 

ambientes salinos (ZHU, 2003). Portanto, um aumento na seletividade ao K
+
 pode representar 

um importante mecanismo para aumentar a tolerância de plantas de S. sudanense ao estresse 

salino, que deve ser considerado nos programas de melhoramento dessa cultura e no 

desenvolvimento de técnicas que amenizem os efeitos prejudiciais do NaCl. O acúmulo de K
+
 

na parte aérea das plantas, em função da salinidade, pode estar associado à redução na 

translocação desse íon em função da menor demanda para o crescimento das plantas 

submetidas a estresse salino (LACERDA et al., 2006). 

Em altas concentrações, o íon Na
+
 pode inibir a absorção de K

+
 pelas plantas por 

meio do antagonismo entre esses dois íons, evento que não foi observado em S. sudanense 

(Figura 2.6 B). Os teores de K
+
,
 
em outros casos, foram reduzidos em função do aumento das 

doses de NaCl, como observado em cultivares de milho (AZEVEDO NETO; TABOSA, 

2000), em pinhão-manso (SILVA et al., 2009a) e Vigna unguiculata (COSTA et al., 2003). A 

resistência à salinidade tem sido correlacionada com a manutenção de uma adequada nutrição 

potássica. Portanto, a relação Na
+
/K

+
 tem sido considerada como um parâmetro ou critério de 

seleção de genótipos mais resistentes à salinidade (ALVES et al., 2008). Neste trabalho, 

apesar do aumento da concentração de K
+
 nas folhas de S. sudanense e de sua inalterabilidade 

em S. bicolor, a relação Na
+
/K

+
 aumentou significativamente com o aumento da salinidade, 

porém não houve diferenças entre as espécies de sorgo (Figura 2.6D). As relações Na
+
/K

+
 

iguais ou menores que 0,6 são necessárias para uma ótima eficiência metabólica em não-

halófitas (GREENWAY; MUNNS, 1980). Portanto, diante dos resultados, as espécies de S. 

bicolor e S. sudanense apresentaram uma eficiência metabólica necessária para tolerarem os 

efeitos deletérios do estresse salino, visto que essa relação não atingiu valores maiores que 

0,24 (Figura 2.6D) 

Comparando-se os valores de Ψs foliar teórico (calculado pela equação de van’t 

Hoff) e Ψs foliar real (medido no micro-osmômetro), o primeiro foi 70% maior, em média, 

em S. bicolor, enquanto em S. sudanense, ele foi 64% maior (Tabela 2.1). Tais valores 

indicam que outros solutos (não determinados) também contribuem para o Ψs foliar e isso 

está de acordo com os resultados encontrados por Lacerda et al. (2003). 
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A indução do estresse oxidativo pela salinidade é bem documentada na literatura e 

o acúmulo excessivo de EROs é um mecanismo que promove danos nos tecidos das plantas. 

Em adição, os danos derivados das EROs nas membranas celulares, através da peroxidação de 

lipídeos e da produção de radicais, também agravam o estresse oxidativo (BERNSTEIN et al., 

2010).  

A peroxidase do ascorbato é uma das enzimas antioxidantes mais importantes nas 

plantas, removendo o H2O2 usando o ácido ascórbico como redutor. Diferentes isoformas da 

APX são ativas nos cloroplastos, citosol e microssomos. Em várias espécies de plantas, há um 

aumento na atividade da APX em resposta a estresses bióticos e abióticos (ASADA, 1999). 

Geralmente um maior incremento na atividade da APX é característico de variedades com 

maior tolerância ao NaCl, como constatado em Sesamum indicum (KOCA et al., 2007), Beta 

vulgaris (BOR et al., 2003), Lycopersicon ssp.(MITTOVA et al., 2002) e Vigna unguiculata 

(MAIA et al., 2010). No presente experimento, a APX em folhas de S. bicolor, teve sua 

atividade aumentada em função da salinidade, enquanto no S. sudanense a atividade dessa 

enzima diminuiu com a salinidade (Figura 2.7 A). Esse aumento na atividade da APX pode ter 

sido devido à ativação de uma APX pré-existente ou à síntese de uma nova APX, induzida 

pelo tratamento salino, o que, por sua vez, pode estar associado à desativação da catalase e à 

superprodução de H2O2 (LEE et al., 2001). 

A atividade da GPX tem sido utilizada com um indicador para estresses, como 

altas temperaturas, salinidade e seca (DASH; MOHANTY, 2002; LEE et al., 2001; 

HERNANDEZ et al, 2000; CHEESEMAN et al., 1997). No presente estudo, a GPX 

aumentou em atividade em folhas de ambas as espécies com o aumento da salinidade (Figura 

2.7 B). Este resultado pode sugerir que em folhas de plantas de S. bicolor e S. sudanense, a 

GPX atua, junto com a APX, como molécula removedora de EROs e tem importante papel 

para a tolerância ao estresse salino. Nas raízes, ao contrário, a atividade da GPX não 

apresentou este comportamento, não sendo alterada em função do aumento de NaCl (Figura 

2.8 B).  

A SOD é uma enzima que catalisa a dismutação do radical superóxido em 

oxigênio e H2O2. Embora não sejam conhecidos os removedores diretos do oxigênio singleto 

ou do radical hidroxila, acredita-se que a SOD desempenha uma função de eliminação dessas 

espécies por reação química (ALVAREZ, 2000). No presente experimento, a ação da SOD 

como defesa contra o estresse oxidativo, causado pelo estresse salino, foi eficaz em folhas de 

S. sudanense (Figura 2.7 C) e em raízes de S. bicolor (Figura 2.8 B). COSTA et al. (2005) 
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também relataram a indução da atividade da SOD em genótipos de S. bicolor, tanto em folhas 

como em raízes, sugerindo que a SOD pode atuar na remoção de EROs.  

A CAT é uma enzima que catalisa a dismutação do H2O2 em água e oxigênio. É 

abundante nos glioxissomos de tecidos de sementes que armazenam lipídeos, onde decompõe 

o H2O2 formado durante a β-oxidação dos ácidos graxos (FAZELI et al., 2007) e nos 

peroxissomos das folhas de plantas C3, onde remove o H2O2 produzido durante a 

fotorrespiração pela conversão de glicolato em glioxilato (FOYER; FLETCHER 2001; 

JAYAKUMAR et al. 2008). Isso também é devido ao fato de que durante os estresses há uma 

proliferação de peroxissomos, que podem ajudar na eliminação de H2O2, o qual pode se 

difundir do citosol (LOPEZ-HUERTAS et al., 2000). No presente experimento, a atividade da 

CAT foi reduzida pela salinidade nas folhas de S. bicolor, e não foi afetada nas folhas de S. 

sudanense (Figura 2.7 D). A perda na atividade da CAT devido ao estresse salino também foi 

verificada em algodão (GOSSETT et al., 1994), girassol (SANTOS et al., 2001) e arroz (LEE 

et al., 2001). 

O MDA, produto da peroxidação de lipídeos em plantas expostas a condições 

ambientais adversas, é um indicador confiável da formação de radicais livres nos tecidos 

vegetais. Nos resultados deste trabalho, o teor de MDA não variou com o aumento da 

concentração de NaCl, em ambas as espécies e nos dois órgãos analisados (Figura 2.7 E e 2.8 

E). Isso sugere que os danos oxidativos nas duas espécies de sorgo forrageiro, devido à 

salinidade, foram controlados pelas enzimas antioxidativas estudadas, evitando assim a 

peroxidação dos lipídeos durante o estresse salino. De acordo com Arbona et al. (2003), os 

teores de MDA também não foram aumentados em variedades tolerantes de citrus, o que 

ocorreu, de forma contrária, em variedades sensíveis, indicando que a produção de MDA 

pode ser um indicativo de sensibilidade à salinidade. Tounekti et al. (2011) também 

observaram a manutenção do teor de MDA em plantas de alecrim submetidas a NaCl a até 

100 mM. Em concentração superior, 150 mM, o teor de MDA foi aumentado com a 

salinidade. 

As ribonucleases (RNases) têm um papel fundamental no desenvolvimento da 

planta, devido a sua capacidade de modificar os níveis de RNA e assim influenciar a síntese 

de proteínas. A hidrólise e mobilização de RNA nos tecidos das sementes são passos 

importantes durante a germinação e o estabelecimento de plântulas. O nível celular de RNA é 

função do equilíbrio entre sua síntese e degradação e as plantas são conhecidas por alterar os 

níveis da atividade RNásica em resposta a estímulos endógenos ou exógenos, como injúrias 
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físicas, salinidade, estresse hídrico, frio e processos infecciosos (GOMES-FILHO et al., 

2008). 

No presente experimento, a atividade RNásica nas folhas apresentou um aumento 

em função dos incrementos na concentração de NaCl, em ambas espécies estudadas (Figura 

2.9 A). Gomes-Filho et al. (1996) descreveram um aumento da atividade ribonucleásica em 

folhas, raízes e caules de plantas de feijão-de-corda submetidas ao estresse salino. Assim, 

esses resultados sugerem que a ribonuclease de S. bicolor e S. sudanense, nas folhas, pode 

exercer um papel protetor contra os efeitos deletérios da salinidade. Nas raízes de S. bicolor e 

S. sudanense (Figura 2.9 B), ao contrário da resposta nas folhas, houve uma redução na 

atividade da RNase em condição de estresse salino. Outros tipos de estresse são responsáveis 

pela indução ou inibição da atividade da RNase. A atividade da RNase, em folhas de tabaco, 

também foi aumentada em função da inoculação com o vírus do mosaico do tabaco (LUSSO; 

KUC, 1995). Fennoy et al. (1997) relataram uma redução na atividade RNásica de folhas de 

milho em resposta à privação de O2. Em folhas de trigo, a atividade ribonucleásica foi 

reduzida devido à exposição ao choque térmico (CHANG; CALLIE, 1997). A toxicidade do 

níquel também foi um fator estressante para reduzir a atividade da RNase na parte aérea e nas 

raízes de plântulas de arroz (MAHESHWARI; DUBEY, 2007).  

A redução na atividade da RNase em plantas pode ser devida ao retardo na 

ativação desta enzima. Gomes-Filho et al. (2008) sugeriram que parte da ribonuclease em 

sementes quiescentes de Vigna unguiculata está sob a forma inativa, mas à medida que a 

absorção de água aumenta durante a germinação e o estabelecimento da plântula, a enzima é 

transformada em uma forma ativa. Quando as sementes são submetidas a uma concentração 

de NaCl a 100 mM há um atraso na absorção de água, e isso pode atrasar a ativação da 

enzima. Chang e Callie (1997) também sugeriram que modificações na enzima podem 

determinar sua compartimentalização subcelular ou sua associação com uma subunidade 

regulatória, explicando uma possível redução na atividade da ribonuclease.  

Sabe-se que as RNases estão envolvidas na hidrólise e mobilização de RNA em 

tecidos de sementes, importantes eventos para a germinação e estabelecimento da plântula. 

Quanto ao papel das ribonucleases como proteínas PR-10, elas parecem estar envolvidas com 

a proteção das células contra os efeitos deletérios dos estresses (GOMES-FILHO et al., 2008), 

entretanto os mecanismos de tolerância aos efeitos da salinidade mediados pelas PR-10 ainda 

não são elucidados e precisam ser investigados (SRIVASTAVA; FRISTENSKY; KAV, 

2004). 
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Srivastava et al. (2006) observaram que, em gel SDS-PAGE, as formas de 

proteínas recombinantes estudadas possuíam atividade RNásica. Assim, Gomes-Filho et al. 

(2008) consideraram que o papel da RNase durante a fase inicial de germinação e crescimento 

das plântulas pode ser diferente do papel da RNase em fases posteriores de estabelecimento 

da plântula. 
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2.5 CONCLUSÕES 

 O estresse salino não alterou os parâmetros fotossintéticos nem os teores de clorofila 

em ambas as espécies de sorgo; 

 O crescimento das plantas de S. bicolor e S. sudanense foi afetado pela salinidade com 

decréscimos na área foliar, matéria seca da parte aérea e matéria seca da raiz, 

entretanto, a relação MSR/MSPA não foi alterada com a salinidade em ambas as 

espécies; 

 De acordo com os dados de crescimento (AF, MSPA e MSR), a espécie S. bicolor se 

mostrou mais tolerante à salinidade do que S. sudanense; 

 As espécies de sorgo estudadas neste trabalho foram capazes de reduzir o potencial 

osmótico foliar em concentrações elevadas de NaCl, o que pode contribuir para um 

melhor ajustamento osmótico; 

 A inalterabilidade do TRA com o aumento da salinidade, em ambas as espécies de 

sorgo, sugere um mecanismo de manutenção do grau de hidratação das folhas; 

 Dentre os solutos orgânicos estudados, os carboidratos foram os mais importantes para 

o ajustamento osmótico em condições de salinidade; 

 Dentre os íons inorgânicos estudados, o K
+
 e o Cl

-
 foram os que mais contribuíram 

para o ajustamento osmótico das plantas de sorgo estressadas; 

 Plantas de S. bicolor e S. sudanense apresentam um sistema enzimático antioxidante 

capaz de minorar os danos oxidativos causados pelo estresse salino, sendo, portanto, 

espécies com moderada tolerância à salinidade; 

 As folhas de ambas as espécies demonstraram ser mais tolerantes aos efeitos do NaCl 

do que as raízes, quando se analisou as respostas das enzimas antioxidantes; 

 A espécie S. bicolor mostrou ter um sistema antioxidante mais eficaz contra os efeitos 

da salinidade, em relação a S. sudanense; 

 A ribonuclease de S. bicolor e S. sudanense, foi induzida pela salinidade apenas em 

folhas. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERES FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE Sorghum bicolor E Sorghum 

sudanense SUBMETIDAS A ESTRESSE SALINO EM DUAS FASES DE 

CRESCIMENTO, SOB CULTIVO EM AREIA. 
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RESUMO 

O presente experimento teve por objetivo estudar o crescimento, as trocas 

gasosas, os teores relativos de clorofila (índice SPAD), o acúmulo de solutos orgânicos e 

inorgânicos, a atividade do sistema enzimático antioxidativo, a peroxidação de lipídeos e a 

atividade da ribonuclease (RNase) em folhas de duas espécies de sorgo forrageiro submetidas 

ao estresse salino aplicado em duas fases distintas do desenvolvimento das plantas. Os 

tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, sob esquema fatorial 

2 × 3 × 2, composto por duas espécies (Sorghum bicolor e Sorghum sudanense), três 

concentrações de sais na água de irrigação (condutividades elétricas de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) e 

dois períodos de aplicação do estresse salino às plantas [desde a semeadura até 25 dias depois 

(Fase I) e do 25º ao 50º dia após a semeadura (Fase II)], com cinco repetições, onde cada 

parcela experimental foi composta de duas plantas por vaso. O crescimento das plantas de 

sorgo forrageiro, independentemente da espécie, foi mais afetado quando o estresse salino foi 

aplicado na Fase I, portanto, nos estádios iniciais do desenvolvimento. As variações nos 

teores de solutos orgânicos em ambas as espécies foram mais evidentes quando os sais foram 

aplicados na Fase I, na qual, também, a relação Na
+
/K

+
 atingiu níveis desfavoráveis ao 

metabolismo, contribuindo para que as plantas de sorgo fossem mais sensíveis nessa fase de 

crescimento. O estresse oxidativo, induzido pela salinidade, não estimulou o sistema de defesa 

enzimático antioxidativo na Fase II do crescimento, em ambas as espécies. Além disso, nesta 

fase, o aumento em atividade da RNase pode sugerir um envolvimento na proteção contra os 

efeitos deletérios da salinidade nessas espécies de sorgo 

 

Palavras-chave: Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, estresse salino, solutos orgânicos e 

inorgânicos, clorofila, crescimento, trocas gasosas, enzimas antioxidantes e RNase. 
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ABSTRACT 

This work aimed to study the growth, gas exchange, chlorophyll index (SPAD), 

the accumulation of organic and inorganic solutes, the activity of antioxidant enzyme system, 

lipid peroxidation and activity of ribonuclease (RNase) in leaves of two species of sorghum 

subjected to salt stress applied in two distinct phases of plant development. The treatments 

were arranged in completely randomized design in a factorial 2× 3×2, composed of two 

species (Sorghum bicolor and Sorghum sudanense), three concentrations of salts in irrigation 

water (electrical conductivities of 0.0, 4.0 and 8.0 dS m
-1

) and two periods of application of 

salt stress to plants [from sowing until 25 days later (Phase I) and from 25th to 50th day after 

sowing (Phase II)], with five repetitions, where each experimental plot was composed of two 

plants per pot. The growth of sorghum plants, regardless of species was more affected when 

the salt stress was applied in Phase I, so, in the early stages of development. The different 

concentrations of organic solutes in both species were more evident when the salts were 

applied in Phase I, in which also the Na
+
/K

+
 reached levels detrimental to metabolism, 

contributing to the sorghum plants were more sensitive in this growth phase. Oxidative stress 

induced by salinity, did not stimulate the enzymatic antioxidant defense system in Phase II of 

the growth in both species. Moreover, at this stage, the increase in RNase activity may 

suggest an involvement in protection against the deleterious effects of salinity in these species 

of sorghum. 

 

Keywords: Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, salt stress, organic and inorganic solutes, 

chlorophyll, growth, gas exchange, antioxidant enzymes and RNase.  
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3.1 INTRODUÇÃO 

O cultivo de grãos nas grandes áreas agrícolas no mundo é limitado por alguns 

fatores físico-químicos, incluindo a salinidade e a sodicidade do solo (RENGASAMY, 2002). 

As respostas à salinidade dependem do estádio de crescimento e desenvolvimento da planta, 

bem como do tempo e intensidade de exposição ao estresse (MUNNS;TESTER, 2008).  

O sorgo é uma cultura especialmente importante no trópico semiárido por causa 

de sua tolerância à seca e ao calor (MULLET et al., 2001). Recentemente, o sorgo foi 

identificado como uma espécie vegetal chave para análises comparativas do genoma de 

gramíneas e como fonte de genes benéficos para a agricultura (ARUMUGANATHAN; 

EARLE, 1991). Sorghum bicolor e Sorghum sudanense são espécies consideradas com 

tolerância moderada à salinidade (TANJI; KIELEN, 2002), uma característica de interesse 

para as pesquisas que visam o entendimento dos efeitos do estresse salino para as culturas de 

grãos agronomicamente importantes. 

A tolerância à salinidade em sorgo tem sido avaliada em diferentes estádios de 

desenvolvimento, por exemplo, durante a germinação (OLIVEIRA; GOMES-FILHO, 2009), 

no estágio inicial de plântula (10 a 15 dias após germinação) (SWAMIA et al., 2011), em 

plantas com 20 a 40 dias de idade (TRINDADE et al., 2006) e em estádios de maturidade 

fisiológica (JAFARI; KAFI; ASTARAIE, 2009). Em grão-de-bico, a fase de germinação é 

menos sensível à salinidade do que a fase de crescimento vegetativo (GARG; GUPTA, 1998; 

ZURAYK et al., 1998; SEKEROGLU et al., 1999; ALMUTATA, 2003 apud  SAMINEMI et 

al., 2011), e a fase reprodutiva é considerada mais sensível do que a fase vegetativa (VADEZ 

et al., 2007). Em feijão-de-corda, em contraste ao grão-de-bico, o estádio vegetativo é o mais 

sensível (MAAS; POSS, 1989). 

 O estresse sofrido pelas plantas em condições de salinidade inclui os danos 

causados pelo componente osmótico e aqueles específicos dos íons, por isso é difícil 

distinguir qual desses componentes está mais relacionado à redução no crescimento das 

plantas quando crescidas em substratos salinos (ZHAO et al., 2010). Munns (1988) formulou 

um modelo bifásico de crescimento das plantas em condições de estresse salino, no qual os 

efeitos do déficit hídrico predominam na primeira fase, enquanto os efeitos da toxicidade 

iônica predominam na segunda fase. Segundo Munns e Tester (2008), a primeira fase, 

denominada fase osmótica, tem início imediatamente após o aumento da concentração de sais 

no solo até níveis limitantes e a taxa de crescimento da parte aérea cai significativamente. A 

segunda fase, ou fase iônica, por sua vez, se desenvolve ao longo do tempo e ocorre devido à 
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combinação do acúmulo de íons com a incapacidade da planta em tolerar os íons que foram 

acumulados. 

As plantas, quando submetidas a estresses ambientais, entre eles, a salinidade, 

aumentam a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), tais como os radicais livres 

superóxido (•O2
-
) e hidroxil (•OH), bem como o peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(BERNSTEIN et al., 2010). As EROs são muito reativas e podem danificar macromoléculas 

celulares vitais, causando, por exemplo, a desnaturação de proteínas, mutações no DNA e 

peroxidação de lipídeos. Para diminuir o excesso dessas espécies, as plantas desenvolveram 

um sistema de defesa antioxidativo, que compreende componentes enzimáticos e não 

enzimáticos (MUNNS, 2005; MUNNS; TESTER, 2008). 

As enzimas antioxidativas, responsáveis pela eliminação das EROs, incluem a 

dismutase do superóxido (SOD), a catalase (CAT) e diversas peroxidases, tais como a 

peroxidase do ascorbato (APX). A SOD catalisa a dismutação do •O2
-
 em H2O2 e O2, sendo a 

primeira reação de desintoxicação das EROs. O H2O2 produzido é então eliminado pela CAT 

e por várias classes de peroxidases. A CAT, que é encontrada em peroxissomos, glioxissomos 

e organelas relacionadas, converte o H2O2 em H2O e O2 (BERNSTEIN et al., 2010). As 

peroxidases são distribuídas por toda a célula e também catalisam a reação de conversão do 

H2O2 em H2O. A APX tem uma alta especificidade pelo ácido ascórbico como substrato e 

uma afinidade pelo H2O2 maior do que a CAT, sendo a principal removedora de H2O2 no 

cloroplasto e citosol das células vegetais (DIONISIO-SESE; TOBITA, 1998).  

Sob forte condição de estresse, a produção de EROs pode exceder a sua 

capacidade de remoção e pode se acumular em níveis que podem danificar componentes 

celulares e causar, por exemplo, a peroxidação lipídica (GIROTTI, 1990). A extensão da 

peroxidação lipídica pode ser avaliada através da medição do conteúdo de malondialdeído 

(MDA), que é um produto secundário da peroxidação lipídica (BERNSTEIN et al., 2010).  

As ribonucleases (RNases) são definidas como enzimas capazes de hidrolisar o 

RNA (GREEN, 1994) e apresentam um papel-chave no desenvolvimento da planta, devido a 

sua habilidade de modificar os níveis desse ácido nucléico, e, portanto, influenciar a síntese de 

proteínas (TVORUS, 1976). A atividade RNásica é alterada em resposta a estímulos 

endógenos ou exógenos, como injúrias físicas, salinidade, estresse hídrico, frio e processos 

infecciosos (GOMES-FILHO et al., 2008). Além disso, essa enzima é importante durante a 

germinação e o estabelecimento de plântulas, sendo responsável pela hidrólise de RNA nos 

tecidos das sementes. Apesar da existência de diversos trabalhos com essa enzima durante a 

mobilização dessas reservas em condições de salinidade (GOMES-FILHO et al., 1996; 
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GOMES-FILHO et al., 2008), são raros ou inexistentes os estudos com as RNases em plantas 

na fase de crescimento vegetativo. 

Alguns autores têm sugerido que RNases podem ser classificadas como uma 

classe de proteínas PR (proteínas relacionadas à patogenicidade) e podem estar envolvidas na 

defesa das plantas, uma vez que algumas proteínas PR possuem atividade RNásica.  

(SRIVASTAVA et al., 2004). 

As proteínas relacionadas à patogenicidade (PR-proteínas) são expressas não 

apenas em resposta a patógenos, mas também durante a exposição das plantas a estresses 

abióticos. As PR-proteínas são classificadas em 17 famílias de proteínas PR, com base nos 

seus papéis biológicos. As RNases são classificadas como família 10 das PR-proteínas (PR-

10), as quais são ativas no citosol e estão presentes em várias espécies de plantas (SELS et al., 

2008).  

O presente experimento teve por objetivo estudar, em plantas de S. bicolor e S. 

sudanense, as respostas de crescimento, as trocas gasosas, o teor relativo de clorofila (índice 

SPAD), o acúmulo de solutos orgânicos e inorgânicos, a atividade do sistema enzimático 

antioxidativo, a peroxidação lipídica e a atividade da RNase, em função da aplicação do 

estresse salino, em duas fases distintas do crescimento, sob cultivo em areia. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Semeadura e condições de cultivo 

Sementes de S. bicolor (genótipo CSF 20) e S. sudanense (variedade IPA Sudan 

4202), provenientes do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Recife-PE, foram 

semeadas em vasos de 10 litros contendo areia peneirada e lavada com água destilada. Foram 

semeadas seis sementes em cada vaso e, após sete dias da semeadura, realizou-se o desbaste 

das plântulas com base no critério de uniformidade, deixando apenas duas delas por vaso. As 

plantas foram submetidas a três concentrações de sais na água de irrigação, correspondentes 

às condutividades elétricas (CEa) de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

, em duas fases distintas do seu 

desenvolvimento: desde a semeadura até 25 dias depois (Fase I) e do 25º ao 50º dia após a 

semeadura (Fase II). Os sais adicionados à água de irrigação foram NaCl, CaCl2.2H2O e 

MgCl2.6H2O, na proporção 7:2:1. A água de irrigação era aplicada diariamente e a quantidade 

de água aplicada às plantas foi de acordo com o princípio de lisímetro de drenagem 

(BERNARDO et al., 2008), mantendo-se o solo na capacidade de campo e adicionando 

frações de lixiviação para prevenir o acúmulo excessivo de sais. A aplicação da água foi feita 

de modo localizada, de forma a prevenir o contato direto da mesma com as folhas. Na Fase I 

do desenvolvimento, as sementes ou plantas foram irrigadas diariamente com água nas CEa 

de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

 e a cada cinco dias, as plantas foram irrigadas com solução nutritiva 

de Hoagland diluída (1:2). Após 25 dias da semeadura, as plantas foram coletadas e divididas 

em folhas, colmos e raízes, sendo esse material apropriadamente acondicionado para as 

análises fisiológicas e bioquímicas. Na Fase II, as plantas, inicialmente irrigadas com água 

destilada (desde a semeadura até o 25º dia de experimento), foram irrigadas diariamente do 

25º ao 50º dia do experimento com água nas CEa de 0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

 e a cada cinco dias, 

com a solução nutritiva referida anteriormente. No 50º dia após a semeadura (25 dias de 

estresse), as plantas foram coletadas e divididas em folhas, colmos e raízes, sendo esse 

material apropriadamente acondicionado para as análises fisiológicas e bioquímicas. Durante 

o período experimental, os valores médios de temperatura e umidade relativa do ar da casa de 

vegetação foram registrados com um termohigrógrafo. A temperatura média durante o dia foi 

de 36 ± 3,5°C e durante a noite foi de 30,5 ± 2,5°C. A umidade relativa do ar durante o dia foi 

de 75,0 ± 1,5% e durante a noite foi de 84,5 ± 4,5%. 
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3.2.2 Trocas gasosas, teor relativo de clorofila e crescimento 

Um dia antes de cada coleta, foram medidas as taxas de trocas gasosas das 

plantas, utilizando-se um analisador portátil de gás no infravermelho (IRGA, mod. LCi, ADC, 

Hoddesdon, UK), portando uma fonte de luz artificial com intensidade de 1.500 µmol m
-2

 s
-1

 

(ADC, Hoddesdon, UK). As medições foram realizadas nas duas primeiras folhas 

completamente expandidas de cada planta e em condições ambientais de temperatura e 

umidade do ar. Os teores relativos de clorofila foram estimados nessas mesmas folhas, 

utilizando-se um medidor portátil de clorofila (Minolta SPAD-502, Osaka, Japão). Os 

resultados foram expressos em unidades de leituras dadas pelo aparelho (índice SPAD). 

Determinaram-se a área foliar (AF), utilizando-se um medidor de área (LI-3100, Li-Cor, Inc. 

Lincoln, NE, USA), e as matérias secas das diversas partes das plantas, através da pesagem do 

material após secagem em estufa a 60°C até peso constante. A matéria seca da parte aérea 

(MSPA) foi representada pela soma das matérias secas das folhas e do colmo de cada planta. 

Com os dados de matérias secas da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR), estimou-se a 

relação MSR/MSPA. 

 

3.2.3 Solutos orgânicos e inorgânicos 

 Os extratos brutos para a determinação dos teores de solutos orgânicos e 

inorgânicos foram preparados como descrito por Cataldo et al. (1975), com pequenas 

modificações. Em tubos de ensaio, foram adicionados 5 mL de água desionizada a 50mg do 

pó liofilizado de folhas. As amostras foram agitadas e incubadas por 1 h em banho maria, a 

45°C, sendo os tubos agitados a cada 15 min. Em seguida, as amostras foram centrifugadas 

por 15 min a 3.000 × g, sendo o sobrenadante (extrato) coletado, filtrado em papel de filtro e 

armazenado em frascos de vidro, a 4°C. 

 

3.2.3.1 Determinação dos solutos orgânicos  

3.2.3.1.1 Carboidratos solúveis 

 Os carboidratos solúveis foram determinados de acordo com Dubois et al. 

(1956). A 0,5 mL dos extratos, convenientemente diluídos, foram adicionados 0,5 mL de 

fenol a 5% e 2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado. A mistura foi agitada vigorosamente e 

deixada em repouso por 10 minutos para seu resfriamento. Em seguida, as amostras foram 

submetidas à quantificação dos carboidratos solúveis por meio de leituras de absorbância em 

490 nm. A curva padrão de carboidratos foi obtida utilizando-se a D(+) glicose anidra. 
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3.2.3.1.2 Aminoácidos livres 

Os aminoácidos livres foram determinados de acordo com o método de Yemm & 

Cocking (1955). Em tubos de ensaio, foram adicionados 0,5 mL dos extratos, 

convenientemente diluídos, 0,25 mL de tampão citrato a 0,2 M (pH 5,0), 0,5 mL de KCN a 

0,2 mM em metilcelosolve a 100% e 0,1 mL de ninhidrina a 5% em metilcelosolve 100%. Em 

seguida, os tubos foram fechados, agitados vigorosamente e colocados em banho-maria a 

100ºC durante 20 min. A reação foi interrompida abruptamente colocando os tubos em banho 

de gelo e, após resfriamento, foram adicionados 0,65 mL de etanol a 60%. Os teores de 

aminoácidos livres foram estimados através de leituras de absorbância em 570 nm, com base 

em uma curva padrão ajustada a partir de concentrações crescentes de glicina.  

 

3.2.3.1.3 Prolina livre 

 Os teores de prolina livre foram determinados de acordo com Bates et al. 

(1973). Em uma alíquota de 1,0 mL do extrato, convenientemente diluído, foram adicionados 

1,0 mL do reagente de ninhidrina ácida e 1,0 mL de ácido acético glacial. Para um total de 50 

amostras, o reagente da ninhidrina ácida foi preparado dissolvendo-se 1,25 g de ninhidrina em 

30 mL de ácido acético e 20 mL de ácido fosfórico a 6 M. Os tubos de ensaio foram 

hermeticamente fechados e, após a homogeneização da mistura de reação, colocados em 

banho-maria a 100ºC por 1 h. A reação foi interrompida colocando-se os tubos de ensaio em 

banho de gelo. Após resfriamento, foram adicionados 2,0 mL de tolueno ao meio de reação. 

Após agitação vigorosa da solução, a fase superior menos densa (cromóforo + tolueno) foi 

aspirada com o auxílio de uma pipeta Pasteur e submetida à leitura de absorbância em 520 

nm, sendo o tolueno utilizado como branco. Os teores de prolina livre foram estimados com 

base em uma curva padrão ajustada a partir de concentrações crescentes de prolina. 

 

3.2.3.2 Determinação dos íons inorgânicos 

Os teores de sódio e potássio nos extratos foram determinados por fotometria de 

chama, segundo Malavolta et al. (1997). Cada repetição para determinação do sódio e 

potássio constou de uma única leitura do extrato no fotômetro de chama. Os teores de cloreto 

foram determinados segundo o método de Gaines et al. (1984). Para isso, a 3 mL do extrato 

convenientemente diluído, foram adicionados 0,5 mL do reagente formado por Hg(SCN)2 a 

13,2 mM em metanol, e Fe(NO3)3 a 20,2%, na proporção 4:1. Após forte agitação e repouso 

por 15 min, foram feitas leituras em absorbância em 460 nm. Cada repetição constou da 

dosagem do extrato em duplicata. 
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3.2.3.3 Peroxidação de lipídeos e atividade das enzimas antioxidativas 

Os extratos para determinação da peroxidação dos lipídeos e das enzimas 

antioxidantes foram preparados pela homogeneização de 0,2 g do pó liofilizado de folhas e 

0,15 g do pó liofilizado de raízes com 4 mL de tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 7,0, 

contendo EDTA a 0,1 mM, em almofariz e pistilo. O homogenato foi filtrado em tela de 

nylon e centrifugado por 16.000 × g, a 4°C, por 15 min. A fração sobrenadante foi utilizada 

como extrato bruto para determinação da atividade das enzimas do estresse oxidativo e da 

peroxidação de lipídeos. 

 

3.2.3.3.1 Peroxidação de lipídeos 

A peroxidação dos lipídeos foi determinada de acordo com o método proposto por 

Heath e Packer (1968), através da medida da quantidade de malondialdeído (MDA) produzido 

pela reação do ácido tiobarbitúrico. Foi adicionado 100 µL do extrato bruto a 400 µL do 

tampão fosfato de potássio pH 7,0, 0,1 M e a essa mistura foi adicionado 500 µL de uma 

solução de ácido tiobarbitúrico 0,5% (p/v), contendo 20% (p/v) de ácido tricloroacético. A 

mistura foi aquecida a 95
o
C por 30 min e então rapidamente resfriado em banho de gelo. A 

mistura foi centrifugada a 3.000 g, por 5 min e a absorbância do sobrenadante medida a 532 e 

600 nm. A concentração de MDA foi determinada pela divisão da diferença de absorbância 

(A532 - A600) por seu coeficiente de extinção molar (155 mM
-1

.cm
-1

) e os resultados foram 

expressos como µmol.g
-1

 de massa seca (MS). 

 

3.2.3.3.2 Atividade da dismutase do superóxido (SOD) 

A atividade da SOD foi determinada através da redução fotoquímica do azul de p-

nitrotetrazólio (NBT), como descrito por Giannopolitis e Ries (1977). O ensaio consistiu em 

50 µL de extrato bruto, tampão fosfato a 50 mM, pH 7,8, EDTA a 1 µM, metionina a 13 mM, 

NBT a 75 µM e riboflavina a 2 µM, em um volume total de 1,5 mL. A reação foi iniciada pela 

adição da riboflavina. Em seguida, os tubos foram agitados e deixados sob luz fluorescente 

(20 W). Após 15 min, a luz foi desligada e os tubos foram cobertos com uma capa preta. As 

absorbâncias das misturas de reação foram lidas a 560 nm. Por definição, uma unidade de 

SOD (U) correspondeu à quantidade de enzima requerida para inibir 50% da fotorredução do 

NBT. Os resultados foram expressos em U mg
-1

 MS 

. 
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3.2.3.3.3 Atividade da catalase (CAT) 

A atividade da CAT foi medida de acordo com o método de Beers e Sizer (1952), 

com algumas modificações. O ensaio consistiu em 50 µL do extrato bruto, tampão fosfato a 

100 mM, pH 7,0, EDTA a 0,1 µM e H2O2 a 20 mM, em um volume total de 1,5 mL. O 

consumo de H2O2 foi monitorado através das leituras de absorbância a 240 nm no momento 

da adição de H2O2 e após 1 min. A diferença em absorbância (ΔA240) foi dividida pelo 

coeficiente de extinção molar do H2O2 (36 M
-1

 cm
-1

) e a atividade enzimática foi expressa em 

µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 MS. 

 

3.2.3.3.4 Atividade da peroxidase do ascorbato (APX) 

A atividade da APX foi avaliada de acordo com Nakano e Asada (1981). O ensaio 

consistiu em uma mistura de 50 µL do extrato enzimático, tampão fosfato a 50 mM, pH 6,0, 

EDTA a 0,1 µM, ascorbato a 0,5 mM e H2O2 a 1 mM, em um volume total de 1,5 mL. A 

oxidação do ascorbato foi monitorada pela leitura de absorbância a 290 nm no momento da 

adição do H2O2 e após 1 min. A diferença na absorbância (ΔA290) foi dividida pelo coeficiente 

de extinção molar do ascorbato (2,8 mM
-1

 cm
-1

) e a atividade enzimática foi expressa em 

µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 de proteína, considerando-se que é necessário 2 moles de ascorbato 

para a redução de 1 mol de H2O2 (MCKERSIE; LESHEM, 1994). Os resultados foram 

expressos em mmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 MS. 

 

3.2.3.3.5 Atividade da peroxidase do guaiacol (GPX) 

A atividade da GPX foi determinada como descrito por Urbanek et al. (1991). O 

ensaio consistiu em uma mistura de 50 µL do extrato bruto, tampão fosfato a 100 mM,  pH 

7,0, EDTA a 0,1 µM, guaiacol a 5 mM e H2O2 a 15 mM, em um volume total de 2,0 mL. A 

oxidação do guaiacol (formação do tetraguaiacol) foi monitorada pela leitura da absorbância a 

470 nm no momento da adição do H2O2 e após 1 min. A diferença na absorbância (ΔA470) foi 

dividida pelo coeficiente de extinção molar do tetraguaiacol (26,6 mM
-1

 cm
-1

) e a atividade 

enzimática foi expressa em µmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 de proteína, considerando-se que são 

necessários 4 mols de H2O2 para produzir 1 mol de tetraguaiacol (PLEWA et al., 1991). Os 

resultados foram expressos em mmol de H2O2 min
-1

 mg
-1

 MS. 

 

3.2.3.4 Determinação da atividade RNásica 

O extrato para determinar a atividade RNásica foi obtido através da 

homogeneização do pó liofilizado de folhas e raízes (0,1 g) em 3,5 mL tampão acetato a 0,1 
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M, pH 5,8.  Em seguida, o extrato foi deixado em repouso por 30 min e centrifugado a 9.000 

× g, a 4°C, por 20 min. O sobrenadante foi utilizado como extrato bruto.  

Para a reação, foi utilizada uma alíquota de 0,4 mL do extrato bruto, que foi 

adicionada a 0,6 mL de tampão de extração e 1,5 mL de RNA a 0,2%. A reação ocorreu a 

40°C. Decorridos 5 e 35 min do início da reação, alíquotas de 0,5 mL foram retiradas, 

adicionadas a 0,1 mL de acetato de uranila a 0,75%, em ácido perclórico a 25%, e mantidas 

em banho de gelo por 20 min. A mistura foi centrifugada a 12.000 × g, por 5 min, à 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi diluído na proporção de 1:25 e então as leituras de 

absorbância a 260 nm (A260) foram feitas em espectrofotômetro. A atividade RNásica foi 

expressa em UA h
-1

 g
-1

 MS, sendo uma UA (unidade de atividade) correspondente a um Δ260 

igual a 0,01. 

 

3.2.3.5 Delineamento experimental e análise estatística 

O delineamento foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 × 3 × 2, 

composto por duas espécies (S. bicolor e S. sudanense), três concentrações de sais na água de 

irrigação (CEa de 0,0; 4,0 ou 8,0 dS m
-1

) e dois períodos de aplicação do estresse salino às 

plantas (na Fase I e na Fase II), com cinco repetições. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância e as médias em cada fase do desenvolvimento foram comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa Assistat. 
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3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Trocas gasosas 

A taxa fotossintética (A) das plantas de S. bicolor e S. sudanense não foi afetada 

pela salinidade na Fase I do desenvolvimento (Figura 3.1A). Nessa mesma fase, a condutância 

estomática (gs) foi reduzida significativamente com o aumento da salinidade, em ambas as 

espécies, as quais não diferiram significativamente entre si (Figura 1B). Na maior CEa (8,0 dS 

m
-1

), a gs reduziu 53%, em S. bicolor, e 60%, em S. sudanense, em relação ao controle (Figura 

3.1B). A relação entre a concentração interna e externa de CO2 (Ci/Ce), nas plantas na Fase I 

do desenvolvimento, foi reduzida significativamente com o aumento da salinidade, em 33 e 

32%, respectivamente, em S. bicolor e em S. sudanense, não havendo diferença significativa 

entre as plantas submetidas a 4,0 e 8,0 dS m
-1

 (Figura 3.1C). Além disso, a Ci/Ce, nessa fase 

do desenvolvimento das plantas, também não diferiu significativamente entre as espécies 

estudadas. Ainda na Fase I, a transpiração (E) não foi alterada em função da salinidade em S. 

bicolor, porém apresentou uma redução de 34%, em relação ao controle, em S. sudanense 

(Figura 3.1D). Assim como os demais parâmetros de trocas gasosas das plantas na Fase I, a E 

também não diferiu entre S. bicolor e S. sudanense. 

A salinidade reduziu a A das plantas de S. bicolor na Fase II do desenvolvimento, 

contudo essa redução foi semelhante seja nas plantas submetidas a 4,0 dS m
-1

, seja naquelas a 

8,0 dS m
-1

 (Figura 3.2A). Essa redução foi de 15% entre o controle e o nível salino mais 

elevado. Em S. sudanense, por sua vez, a A manteve-se inalterada nas plantas a 8,0 dS m
-1

, em 

comparação ao controle (Figura 3.2A). A gs das plantas na Fase II, a 8,0 dS m
-1

, não diferiu 

estatisticamente daquela do controle, em ambas as espécies (Figura 3.2B). Já a Ci/Ce, nessa 

mesma fase, foi maior em S. bicolor do que em S. sudanense, nas plantas a 0,0 e 8,0 dS m
-1

 

(Figura 3.2C). A salinidade não afetou a E das plantas das duas espécies de sorgo, na Fase II 

do desenvolvimento, no entanto, nos tratamentos salinos, esse parâmetro foi maior em S. 

sudanense do que em S. bicolor (Figura 3.2D). 

 

3.3.2 Teor relativo de clorofila 

O teor relativo de clorofila (índice SPAD) não foi alterado pela salinidade nas 

plantas de S. bicolor nas duas fases do desenvolvimento (Figura 3.3). Em S. sudanense, houve 

acréscimos decorrentes da salinidade nessa variável apenas nas plantas na Fase I do 

desenvolvimento (Figura 3.3A). Esse acréscimo no teor relativo de clorofila foi de 15% entre 

o nível controle e de 8,0 dS.m
-1

 de CEa.  
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Figura 3.1 Trocas gasosas em plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum bicolor 

(■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) 

aplicados desde a semeadura até 25 dias depois (Fase I). A – Fotossíntese (A); B – 

Condutância estomática (gs); C – Relação entre a concentração interna e externa de CO2 

(Ci/Ce);  D – Transpiração (E). Médias seguidas da mesma letra minúscula, para espécies, e 

maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 3.2 Trocas gasosas em plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum bicolor 

(■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) 

aplicados do 25º ao 50º dia após a semeadura (Fase II). A – Fotossíntese (A); B – Condutância 

estomática (gs); C – Relação entre a concentração interna e externa de CO2 (Ci/Ce);  D – 

Transpiração (E). Médias seguidas da mesma letra minúscula, para espécies, e maiúscula, 

para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. 
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Figura 3.3 Teor relativo de clorofila (índice SPAD) em plantas de duas espécies de sorgo 

forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos 

salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

), aplicados desde a semeadura até 25 dias depois (A, Fase I) e do 

25º até 50º dia após a semeadura (B, Fase II). Médias seguidas da mesma letra minúscula, 

para espécies, e maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Nas plantas na Fase II do desenvolvimento, os valores do índice SPAD das 

plantas de S. sudanense foram maiores do que os de S. bicolor (Figura 3.3B). 

 

3.3.3 Medidas de crescimento 

A área foliar (AF) das plantas na Fase I apresentou fortes reduções com a 

salinidade, em ambas as espécies, principalmente a 8,0 dS m
-1

 (diminuições de 73%, em S. 

bicolor, e 62%, em S. sudanense) (Figura 3.4A). Os valores médios da AF em S. bicolor 

foram significativamente maiores do que as de S. sudanense no controle e no tratamento 

salino a 4,0 dS m
-1

 (Figura 3.4A). Na Fase I do desenvolvimento, as matérias secas das folhas 

(MSF), dos colmos (MSC) e das raízes (MSR) foram reduzidas com o aumento da salinidade 

em ambas as espécies estudadas (Figura 3.4B-D). Nessa mesma fase, a MSF das plantas a 8,0 

dS m
-1

 foi reduzida em 67 e 63%, em relação ao controle, em S. bicolor e S. sudanense, 

respectivamente. As espécies diferiram sob condições controle e na dose correspondendo a 

4,0 dS m
-1

 de NaCl, sendo a MSF de S. bicolor maior que a de S. sudanense (Figura 3.4B). 

Ainda na Fase I, a MSC foi reduzida em 72 e 66%, em relação ao controle, em S. bicolor e S. 

sudanense, respectivamente, na maior dose de sais, e as espécies só diferiram entre si no 

grupo controle (Figura 3.4C). A MSR das plantas a 8,0 dS m
-1

, na Fase I do desenvolvimento, 

foi reduzida em 72 e 70%, em relação ao controle, nas espécies S. bicolor e S. sudanense, 

respectivamente, que diferiram entre si apenas no grupo controle (Figura 3.4D).  

O aumento da salinidade, na Fase II do desenvolvimento, não afetou a AF das 

plantas de ambas as espécies (Figura 3.5 A), contudo as matérias secas das diferentes partes 

da planta foram reduzidas progressivamente à medida que a salinidade aumentou (Figura 3.5 

C e D). Nessa fase do desenvolvimento, a MSF das plantas de S. bicolor e S. sudanense a 8,0 

dS m
-1

 reduziu 33% e 41%, respectivamente, em relação ao controle. No controle e na dose de 

4,0 dS m
-1

 de CEa, S. sudanense apresentou maiores valores de MSF, em relação a S. bicolor 

(Figura 3.5B). A redução da MSC na dose de 8,0 dS m
-1

, por sua vez, foi de 24 e 39% para S. 

bicolor e S. sudanense, respectivamente, e as espécies diferiram estatisticamente entre si 

apenas no controle e na primeira dose de sais (Figura 3.5C). O aumento da salinidade, na Fase 

II do desenvolvimento das plantas, levou a reduções de 24 e 39%, em relação ao controle, na 

MSR de S. bicolor e S. sudanense, respectivamente, e em relação a essa variável, as espécies 

diferiram entre si apenas no tratamento de 4,0 dS m
-1

 de CEa (Figura 3.5D).  

A relação entre a matéria seca da raiz e a da parte aérea (MSR/MSPA) não foi 

alterada com o aumento da salinidade na Fase I do desenvolvimento (3.6A), em ambas as 

espécies.  
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Figura 3.4 Medidas de crescimento em plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum 

bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS 

m
-1

) aplicados desde a semeadura até 25 dias depois (Fase I). A – Área foliar (AF); B – 

Matéria seca da folha (MSF); C – Matéria seca do colmo (MSC); D – Matéria seca da raiz 

(MSR). Médias seguidas da mesma letra minúscula, para espécies, e maiúscula, para 

tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. 
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Figura 3.5 Medidas de crescimento em plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum 

bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS 

m
-1

) aplicados do 25º ao 50º dia após a semeadura (Fase II). A – Área foliar (AF); B – Matéria 

seca da folha (MSF); C – Matéria seca do colmo (MSC); D – Matéria seca da raiz (MSR). 

Médias seguidas da mesma letra minúscula, para espécies, e maiúscula, para tratamentos 

salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Figura 3.6 Relação entre a matéria seca da raiz e da parte aérea (MSR/MSPA) em plantas de 

duas espécies de sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas 

a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) aplicados desde a semeadura até 25 dias 

depois (A, Fase I) e do 25º até 50º dia após a semeadura (B, Fase II). Médias seguidas da 

mesma letra minúscula, para espécies, e maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Na Fase II, essa relação foi reduzida com o aumento da salinidade apenas no S. 

bicolor, cuja redução foi de 20% nas plantas a 8,0 dS m
-1

, em relação ao controle. Não houve 

diferenças significativas para os valores médios de MSR/MSPA entre as duas espécies de 

sorgo forrageiro (Figura 3.6B). 

 

3.3.4 Solutos orgânicos 

Os solutos orgânicos, de forma geral, variaram fortemente em função da fase de 

desenvolvimento das plantas, dos níveis de salinidade e da espécie. Nas plantas na Fase I do 

desenvolvimento, os teores de carboidratos em S. bicolor aumentaram 118% com a salinidade 

a 8,0 dS m
-1

, em relação ao controle, mas não foram alterados em S. sudanense (Figura 3.7A). 

Os teores de prolina aumentaram 34% em S. bicolor e foram reduzidos em 82% em S. 

sudanense, quando se comparou o controle com o nível mais alto de salinidade (Figura 3.7B). 

A salinidade não afetou os teores de aminoácidos livres em S. bicolor, mas causou reduções 

de 33% em S. sudanense, quando o tratamento salino mais elevado foi comparado ao grupo 

controle (Figura 3.7C). 

Nas plantas na Fase II do desenvolvimento, os teores de carboidratos não foram 

alterados com a salinidade em S. bicolor, mas, em S. sudanense, foram reduzidos em 30%, em 

média, em relação ao grupo controle, nas plantas submetidas a 4,0 e 8,0 dS m
-1

 (Figura 3.8A). 

Os teores de prolina nas plantas de S. bicolor a 4,0 e 8,0 dS m
-1

 sofreram reduções médias de 

18%, em relação ao controle, enquanto em S. sudanense, o maior nível de salinidade (8,0 dS 

m
-1

) promoveu o aumento desses teores (em torno de 60%) (Figura 3.8B). Os teores de 

aminoácidos livres aumentaram cerca de 13% e 52% em S. bicolor e S. sudanense, 

respectivamente, na maior dose de NaCl em relação ao controle (Figura 3.8C). 

 

3.3.5 Solutos inorgânicos 

Na Fase I do desenvolvimento, os teores de Na
+
 foram aumentados em 80 e 57%, 

em relação ao controle, nas plantas de S. bicolor e S. sudanense submetidas a 8,0 dS m
-1

, 

respectivamente (Figura 3.9A). Os teores de K
+
 sofreram reduções de 45 e 37% pela 

salinidade a 8,0 dS m
-1

, em S. bicolor e S. sudanense, respectivamente (Figura 3.9B). Os 

teores de Cl
-
 foram os que mais aumentaram com a salinidade. Em S. bicolor, esse aumento 

foi de 212% e, em S. sudanense, de 101%, comparando-se a maior dose de sais com o 

controle (Figura 3.9C).  
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Figura 3.7 Solutos orgânicos em folhas de plantas de duas espécies de sorgo, Sorghum 

bicolor (■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS 

m
-1

) aplicados desde a semeadura até 25 dias depois (Fase I). A – Teores de carboidratos; B – 

Teores de prolina; C – – Teores de aminoácidos livres. Médias seguidas da mesma letra 

minúscula, para espécies, e maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Barra de erro em cada coluna 

representa a média do desvio padrão. 
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Figura 3.8 Solutos orgânicos em folhas de plantas de duas espécies de sorgo, Sorghum 

bicolor (■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS 

m
-1

) aplicados do 25º ao 50º dia após a semeadura (Fase II). A – Teores de carboidratos; B – 

Teores de prolina; C – Teores de aminoácidos livres. Médias seguidas da mesma letra 

minúscula, para espécies, e maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Barra de erro em cada coluna 

representa a média do desvio padrão. 
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Figura 3.9 Solutos inorgânicos em folhas de plantas de duas espécies de sorgo 

forrageiro, Sorghum bicolor (■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três 

tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) aplicados desde a semeadura até 25 dias 

depois (Fase I). A – Teores de Na
+
; B – Teores de K

+
; C – Teores de Cl

-
; D – Relação 

Na
+
/K

+
. Médias seguidas da mesma letra minúscula, para espécies, e maiúscula, para 

tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 
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A relação Na
+
/K

+
 aumentou com a salinidade em ambas as espécies; houve um 

aumento de 212% nas plantas de S. bicolor a 8,0 dS m
-1

, em relação ao controle, e de 168% 

em S. sudanense, nesse mesmo nível de sais (Figura 3.9D).  

Os teores de Na
+
 das plantas na Fase II do desenvolvimento, diferentemente dos 

observados na Fase I, sofreram reduções de 19% em S. bicolor em relação ao controle, com a 

aplicação do estresse salino a 8,0 dS m
-1

 (Figura 3.10A). Já em S. sudanense, os teores de Na
+
 

não foram alterados com a salinidade. Os teores de K
+
 também foram reduzidos, similarmente 

ao observado nas plantas na Fase I, entretanto as reduções foram menores nessa fase do 

desenvolvimento (Figura 3.10B). Em S. bicolor, o teor de K
+
 das plantas a 8,0 dS m

-1
 foi 

reduzido em 29%, em relação ao tratamento controle, e em torno de 15%, em S. sudanense. 

Os teores de Cl
-
 das plantas na Fase II foram aumentados fortemente em ambas as espécies. 

Em S. bicolor, foram observados aumentos de 650% em relação ao tratamento controle e, em 

S. sudanense, esses incrementos foram de 630%, no tratamento salino a 8,0 dS m
-1

 (Figura 

3.10C). A relação Na
+
/K

+
, em ambas as espécies, não foi alterada com o aumento da 

salinidade (Figura 3.10D). 

 

3.3.6 Enzimas antioxidativas e peroxidação de lipídeos 

A atividade da APX nas folhas das plantas de sorgo forrageiro na Fase I do 

desenvolvimento não foi afetada pelo estresse salino (Figura 3.11 A), independentemente da 

espécie estudada. Contudo, nessa mesma fase, nos tratamentos salinos a 4,0 e 8,0 dS m
-1

 essa 

atividade enzimática foi maior em S. sudanense do que em S. bicolor. A atividade da GPX nas 

plantas na Fase I do desenvolvimento foi detectada apenas na espécie S. bicolor, cuja 

atividade não foi afetada pela salinidade (Figura 3.11B). Na Fase I do desenvolvimento, a 

atividade da SOD nas plantas de S. bicolor submetidas a 4,0 e 8,0 dS m
-1

 aumentou 25%, em 

média, em relação ao tratamento controle, mas, em S. sudanense, essa atividade não foi 

alterada pela salinidade (Figura 3.11C). Ainda na Fase I, a atividade da CAT em S. bicolor foi 

reduzida em 44% nas plantas submetidas a 4,0 dS m
-1

, mas retornou a níveis comparáveis ao 

controle nas plantas a 8,0 dS m
-1

 (Figura 3.11D). Já em S. sudanense, a CAT, cuja atividade 

nessa espécie, nos tratamentos controle e a 4,0 dS m
-1

, foi significativamente menor do que 

em S. bicolor, teve sua atividade aumentada em 415% no último tratamento salino, em 

comparação ao controle (Figura 3.11D). 

Na Fase II do desenvolvimento, a atividade da APX nas plantas de S. bicolor não 

foi influenciada pela salinidade, ao passo que, em S. sudanense, houve um aumento dessa 

atividade enzimática apenas nas plantas submetidas a 4,0 dS m
-1

 (Figura 3.12A).  
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Figura 3.10 Solutos inorgânicos em folhas de plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, 

Sorghum bicolor (■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 

e 8,0 dS m
-1

) aplicados do 25º ao 50º dia após a semeadura (Fase II). A – Teores de Na
+
; B – 

Teores de K
+
; C – Teores de Cl

-
; D – Relação Na

+
/K

+
. Médias seguidas da mesma letra 

minúscula, para espécies, e maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 3.11 Atividade das enzimas antioxidativas em folhas de plantas de duas espécies de 

sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três 

tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) aplicados desde a semeadura até 25 dias depois 

(Fase I). A – Peroxidase do ascorbato (APX); B – Peroxidase do guaiacol (GPX); C – 

Dismutase do superóxido (SOD); D – Catalase (CAT). Médias seguidas da mesma letra 

minúscula, para espécies, e maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 3.12 Atividade das enzimas antioxidativas em folhas de plantas de duas espécies de 

sorgo forrageiro, Sorghum bicolor (■) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três 

tratamentos salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

) aplicados do 25º ao 50º dia após a semeadura (Fase 

II). A – Peroxidase do ascorbato (APX); B – Peroxidase do guaiacol (GPX); C – Dismutase 

do superóxido (SOD). Médias seguidas da mesma letra minúscula, para espécies, e maiúscula, 

para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. 
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Apesar de a atividade da GPX, nessa mesma fase de desenvolvimento, ter sido 

significativamente maior nas plantas de S. bicolor do que nas de S. sudanense, ela não variou 

em função do estresse salino, em ambas as espécies estudadas (Figura 3.12B). A atividade da 

SOD nas plantas de S. bicolor reduziu gradativamente à medida que a salinidade aumentou; 

nessas plantas, houve uma redução de 62%, em comparação ao tratamento controle, na mais 

elevada CEa empregada (Figura 3.12C). Em S. sudanense, a SOD teve sua atividade 

aumentada nas plantas a 4,0 dS m
-1

, mas retornou a níveis comparáveis ao controle naquelas a 

8,0 dS m
-1

 (Figura 3.12C). Além disso, a atividade da SOD nessa espécie foi 

significativamente menor do que em S. bicolor nas plantas dos tratamentos controle e a 4,0 dS 

m
-1

 (Figura 3.12C). A atividade da CAT não foi detectada em níveis significantes, em 

nenhuma das espécies de sorgo, tanto no tratamento controle quanto nos salinos (Figura 

3.12D). 

Os teores de MDA nas plantas na Fase I do desenvolvimento aumentaram 10% 

em S. bicolor, na mais elevada CEa empregada, mas não foram alterados pela salinidade em 

S. sudanense (Figura 3.13A). Além disso, nesta espécie, os teores de MDA foram 

significativamente menores do que em S. bicolor, em ambos os tratamentos salinos (Figura 

3.13A). Já na Fase II, os teores de MDA, em ambas as espécies, diferiram significativamente 

do controle apenas a 8,0 dS m
-1

, em cujo tratamento eles aumentaram 22% e 12% nas plantas 

de S. bicolor e S. sudanense, respectivamente (Figura 3.13B).  

 

3.3.7 Atividade RNásica  

A atividade da RNase nas plantas na Fase I do desenvolvimento foi reduzida pela 

salinidade em ambas as espécies. Em S. sudanense, essa redução ocorreu já na menor dose de 

sais (4,0 dS m
-1

), diferentemente de S. bicolor, em que essa redução ocorreu somente nas 

plantas a 8,0 dS m
-1

 (Figura 3.14A). Ainda nessa fase de desenvolvimento, as reduções da 

atividade RNásica no maior tratamento salino foram de 72%, em relação ao controle, em 

ambas as espécies (Figura 3.14A). Nas plantas na Fase II do desenvolvimento, a atividade da 

RNase, em ambas as espécies, aumentou significativamente apenas no tratamento a 8,0 dS m
-

1
, no qual essa enzima teve sua atividade acrescida em 137%, em S. bicolor,  e 118%, em S. 

sudanense, em relação ao controle (Figura 3.14B). Além disso, as plantas de S. sudanense 

foram as que tiveram maior atividade RNásica, em todos os tratamentos. 
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Figura 3.13 Teores de malondialdeído (MDA) em folhas de plantas de duas espécies de sorgo 

forrageiro, Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos 

salinos (0,0; 4,0 e 8,0 dS m
-1

), aplicados desde a semeadura até 25 dias depois (A, Fase I) e do 

25º até 50º dia após a semeadura (B, Fase II). Médias seguidas da mesma letra minúscula, 

para espécies, e maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 4 8

M
D

A
 (

m
m

o
l g

-1
 M

S)
 

Condutividade elétrica (dS m-1) 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 4 8

M
D

A
 (

m
m

o
l g

-1
 M

S)
 

Condutividade elétrica (dS m-1) 

A B 
aB aA 

aAB aA 
bA 

bA aB 
aB 

bB 
aAB aA aA 



121 
 

 

 

 

 

   

Figura 3.14 Atividade da RNase em folhas de plantas de duas espécies de sorgo forrageiro, 

Sorghum bicolor (♦) e Sorghum sudanense (■), submetidas a três tratamentos salinos (0,0; 4,0 

e 8,0 dS m
-1

), aplicados desde a semeadura até 25 dias depois (A, Fase I) e do 25º até 50º dia 

após a semeadura (B, Fase II). Médias seguidas da mesma letra minúscula, para espécies, e 

maiúscula, para tratamentos salinos, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

0 4 8

R
N

as
e 

(U
A

 h
-1

.g
-1

 M
S)

 

Condutividade elétrica (dS m-1) 

0

5

10

15

20

25

30

0 4 8
R

N
as

e 
(U

A
 h

-1
.g

-1
 M

S)
 

Condutividade elétrica (dS m-1) 

A B 

bA 

aA 

aA 

bB aB 
aB bB 

aB 

bB 

aB bA 

aA 



122 
 

3.4 DISCUSSÃO 

O crescimento das plantas é resultado da integração de vários processos 

fisiológicos, sendo a fotossíntese um dos mais dominantes (PARIDA; DAS, 2005). No 

presente experimento, na Fase I do desenvolvimento, a taxa fotossintética não foi alterada, 

mesmo com as reduções na gs, na relação Ci/Ce e na E, esta apenas para S. sudanense (Figura 

3.1). Amorim et al. (2010) constataram que os parâmetros fotossintéticos de plantas adultas 

de cajueiro anão-precoce não foram alterados pelo aumento da salinidade, da mesma forma 

que os resultados observados no presente experimento, nas plantas de sorgo na Fase II do 

desenvolvimento (Figura 3.2). Apenas S. bicolor, na Fase II, apresentou uma redução na taxa 

fotossintética em função do aumento dos sais, e possivelmente essa resposta não foi causada 

por limitações estomáticas. A redução da taxa fotossintética pode ser causada por limitações 

estomáticas, não-estomáticas ou por ambas as limitações, havendo fechamento estomático em 

baixas concentrações de sais nos tecidos e distúrbios na atividade de enzimas fotossintéticas 

em altas concentrações de sais (ASHRAF, 2004). Os resultados do presente experimento 

indicam que o efeito da salinidade em plantas de sorgo, das espécies S. bicolor e S. 

sudanense, pode diferir dependendo da fase de desenvolvimento em que o estresse é aplicado, 

bem como da dose de sais empregada. Na Fase I, as espécies de sorgo não diferiram entre si 

em nenhum dos parâmetros de trocas gasosas estudados, entretanto, na Fase II do 

desenvolvimento, na qual o estresse foi aplicado em plantas de idade mais avançada, S. 

sudanense mostrou ser mais tolerante à salinidade do que S. bicolor. Assim, a aplicação dos 

sais às plantas de sorgo na fase inicial de crescimento das plantas é mais prejudicial que em 

fases mais avançadas.  

A salinidade reduz as taxas líquidas fotossintéticas, a transpiração e a condutância 

estomática em diversas espécies de plantas, tais como, pinhão-manso (SILVA et al., 2011), 

citrus (LOPÉZ-CLIMENT et al., 2008), feijão-de-corda (ASSIS JUNIOR et al., 2007) e 

cajueiro anão-precoce (BEZERRA et al., 2003). Além disso, ela aumenta o teor de clorofila, 

quando o estresse é de baixa intensidade, podendo até mesmo diminuí-lo, em níveis elevados 

de estresse (ASHRAF, 2004).  

De acordo com Lee (1988) apud Nogueira e Silva Jr (2001), o teor relativo de 

clorofila varia muito entre as espécies e os genótipos de uma mesma espécie e em função dos 

tipos, intensidade e duração dos estresses ambientais. Nas plantas na Fase I do 

desenvolvimento, S. sudanense apresentou um aumento de 15%, em relação ao controle, no 

valor do índice SPAD, resultado que não foi encontrado em S. bicolor (Figura 3.3A). Segundo 

Munns (1993), o teor de clorofila aumenta com os níveis de salinidade em espécies tolerantes 
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e diminui em espécies sensíveis. Paulus et al. (2010), da mesma forma que no presente 

estudo, observaram aumentos de clorofila em cultivares de alface nos níveis mais elevados de 

salinidade. Nas plantas de ambas as espécies de sorgo, na Fase II do desenvolvimento, não 

houve alterações no valor do índice SPAD com a aplicação dos tratamentos salinos (Figura 

3.3B), diferentemente do observado por Willadino et al. (2011) e Khan et al. (2009), que 

relataram reduções no teor de clorofila com o aumento da salinidade em plantas de cana-de-

açúcar e trigo, respectivamente. Lima et al. (2004) também observaram reduções dos teores 

de clorofila em arroz (genótipo Agrisul) devido à salinidade, mas nos genótipos Bojurú e 

Formosa esses teores não foram afetados. 

As reduções na AF das plantas de ambas as espécies foram muito severas na Fase 

I do desenvolvimento (Figura 3.4A). A redução no crescimento foliar representa um 

mecanismo de defesa das plantas sob condições de estresse hídrico e salino, reduzindo as 

perdas de água por transpiração (TAIZ; ZEIGER, 2009). Entretanto, também representa 

alterações na partição de fotoassimilados e redução na área destinada ao processo 

fotossintético, o que pode resultar em perdas de produtividade (GOMES et al., 2011). Nas 

plantas de S. bicolor na Fase II do desenvolvimento, a AF não foi afetada pela salinidade 

(Figura 3.5A). Costa et al. (2008) também observaram resultados similares em cultivares de 

amaranto. A redução da AF das plantas de S. sudanense na Fase II, causada pela salinidade, 

foi mais suave do que quando comparada com a da Fase I (Figura 3.4A e 3.5A). Segundo Tal 

(1985) apud Azevedo Neto e Tabosa (2000), a menor redução no crescimento em genótipos 

tolerantes pode estar associada, entre outros fatores, a um menor custo energético para a 

osmorregulação, o qual pode ser conseguido através da acumulação e da 

compartimentalização de solutos inorgânicos no vacúolo e solutos orgânicos no citosol. 

Conforme os resultados de AF em ambas as fases, sugere-se que S. bicolor apresenta uma 

maior tolerância à salinidade do que S. sudanense. 

Na Fase I, as reduções acentuadas na AF (Figura 3.4A) não podem ser 

correlacionadas com as taxas fotossintéticas em ambas as espécies, uma vez que estas taxas 

não foram alteradas com a aplicação do estresse salino (Figura 3.1A). Na Fase II, a 

manutenção ou leve redução das medidas de AF (Figura 3.5A) podem ter contribuído para os 

resultados das taxas fotossintéticas, em S. bicolor e S. sudanense (Figura 3.2A). 

Assim como para a AF, as reduções nas MSPA e MSR foram mais severas na 

Fase I do que na Fase II do desenvolvimento, em ambas as espécies (Figuras 3.4 e 3.5), 

sugerindo que as plantas nos estádios iniciais de desenvolvimento são mais sensíveis à 

salinidade. Na Fase I, de modo geral, S. sudanense foi mais tolerante à salinidade que S. 
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bicolor, mas, em contraste, na Fase II, S. bicolor foi a espécie mais tolerante à salinidade. 

Segundo Richardson e McCree (1985), uma das explicações mais aceitas para a inibição do 

crescimento pelo sal é o desvio de energia do crescimento para a manutenção. Dessa forma, a 

redução na MS pode refletir o custo metabólico de energia associado à adaptação à salinidade 

e a redução no ganho de carbono, tal como na regulação do transporte e distribuição iônica em 

vários órgãos e dentro das células, na síntese de solutos orgânicos para a osmorregulação e/ou 

proteção de macromoléculas e na manutenção da integridade das membranas (AZEVEDO 

NETO; TABOSA, 2000).  

A relação MSR/MSPA pode ser usada como critério para classificação de 

cultivares quanto à tolerância aos estresses hídrico e salino (LUTTS et al., 1996). Os 

resultados apresentados neste trabalho mostram que, na Fase I do desenvolvimento, não 

houve alterações nessa relação em ambas as espécies, em função do aumento da salinidade 

(Figura 3.6A). Costa et al. (2003) avaliaram o crescimento de vários genótipos de feijão-de-

corda e constataram que a relação MSR/MSPA variou com o estresse salino. Enquanto em 

alguns deles essa relação aumentou, em função de decréscimos mais acentuados na MSPA em 

resposta ao estresse salino, outros não tiveram essa relação alterada significativamente.  

No presente estudo, o estresse salino reduziu a relação MSR/MSPA nas plantas de 

sorgo na Fase II do desenvolvimento, somente no S. bicolor (Figura 3.6B), indicando que o 

efeito da salinidade foi mais evidente nas raízes do que na parte aérea, nessa espécie. Isso 

pode estar relacionado ao efeito mais prejudicial da salinidade sobre as raízes, decorrente da 

menor tolerância do sistema radicular das duas espécies de sorgo, uma vez que essa parte da 

planta permanece em contato direto com os sais. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Rodrigues et al. (2005) em plantas de arroz. Já em milho, as raízes parecem suportar melhor a 

salinidade do que a parte aérea, fenômeno que pode estar associado a um ajustamento 

osmótico mais rápido e a uma perda de turgescência mais lenta das raízes, quando 

comparados com a parte aérea (AZEVEDO NETO; TABOSA, 2000).  

No presente experimento, observou-se o aumento nos teores de carboidratos 

solúveis pela salinidade em S. bicolor apenas nas folhas das plantas na Fase I do 

desenvolvimento (Figura 3.7A e 3.8A), na qual as plantas foram mais sensíveis aos efeitos 

deletérios da salinidade. Segundo Lacerda et al. (2003a), o acúmulo de carboidratos solúveis 

em condições de altas concentrações de salinidade pode ser resultado de sua menor utilização 

ao invés de um aumento na sua biossíntese para compensar as mudanças do Ψs durante o 

estresse salino. Os carboidratos possuem um papel biológico importante na proteção das 

membranas e proteínas em células expostas ao estresse salino (GARCIA et al., 1997) e seu 
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acúmulo em plantas foi relatado como uma resposta à salinidade, mesmo com reduções 

significativas nas taxas líquidas de assimilação de CO2 (MURAKEOZY et al., 2003). S. 

sudanense apresentou uma redução nos teores de carboidratos solúveis nas folhas das plantas 

na Fase II (Figura 3.8A). Silva et al. (2009) também observaram redução dos açúcares 

solúveis com a salinidade, em pinhão-manso. Tal redução deve estar relacionada à maior taxa 

de migração desses compostos via floema para outras partes da planta (TAIZ; ZEIGER, 

2009). 

Em S. bicolor, a prolina foi aumentada nas plantas na Fase I e reduzida na Fase II 

do desenvolvimento. Já a espécie S. sudanense teve a resposta inversa; seus teores de prolina 

foram reduzidos na Fase I, mas aumentados na Fase II (Figuras 3.7B e 3.8B, 

respectivamente). Esses resultados podem indicar que os níveis de prolina não foram alterados 

especificamente como mecanismo de tolerância à salinidade, mas como uma resposta 

fisiológica das espécies de sorgo estudadas ao estresse salino. De acordo com Ashraf e Harris 

(2004), a prolina ocorre vastamente nas plantas superiores e se acumula em concentrações 

muito maiores do que os outros aminoácidos nas plantas sob estresse salino. A prolina regula 

o acúmulo de nitrogênio utilizável e é osmoticamente muito ativa (ASHRAF, 1994), 

contribuindo também para a estabilidade da membrana celular (GADALLAH, 1999), 

entretanto seu papel na osmorregulação e na tolerância à salinidade tem sido questionado 

(ASHRAF; HARRIS, 2004). Lutts et al. (1996) observaram que a prolina não participou do 

ajustamento osmótico em plantas de arroz estressadas pelo excesso de sais e seu acúmulo 

pareceu mais um sintoma de injúrias do que um indicador de tolerância à salinidade. Costa et 

al. (2003) também sugeriram que a prolina, em cultivares de Vigna unguiculata também não 

contribui para o ajustamento osmótico.  

O teor de aminoácidos livres em S. bicolor não foi alterado significativamente 

entre os níveis 0 e 8,0 dSm
-1 

de CEes, na Fase I de desenvolvimento (Figura 3.7C), resultado 

similar ao encontrado por Costa et al. (2003), que não observaram diferenças nos níveis 

desses osmólitos em cultivares de Vigna unguiculata, em resposta à salinidade. Em S. 

sudanense, o aumento nos teores de aminoácidos livres pela salinidade foi observado apenas 

nas folhas das plantas na Fase II (Figura 3.8C), resultado também observado por Silva et al. 

(2009) em pinhão-manso sob condições de estresse salino. 

Os íons inorgânicos desempenham um importante papel na preservação do 

potencial hídrico, portanto, mecanismos em plantas que levam à exclusão de Na
+
 e Cl

-
 de 

tecidos metabolicamente ativos da parte aérea podem ser responsáveis pela tolerância das 

culturas ao estresse salino (AZEVEDO NETO; TABOSA 2000). Nas plantas na Fase I, os 
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resultados mostrados na Figura 9A,C sugerem não ter havido mecanismos de exclusão de íons 

tóxicos (Na
+ 

e Cl
-
), resultando em acúmulos na parte aérea, com surgimento até mesmo de 

clorose e necrose nas folhas (observações visuais não mostradas). Os elevados níveis de Na
+
 e 

Cl
-
 nos tecidos foliares das duas espécies de sorgo na Fase I do desenvolvimento, durante a 

exposição das plantas ao estresse salino, podem ter representado um dos principais efeitos 

estressantes sobre o metabolismo das plantas, e consequentemente contribuído com as 

reduções de crescimento, uma vez que estes íons em níveis tóxicos causam danos irreparáveis 

nas estruturas celulares, comprometendo as funções metabólicas. 

Em contraste com o que aconteceu na Fase I, as plantas de S. bicolor na Fase II do 

desenvolvimento apresentaram reduções nos teores de Na
+
, enquanto o S. sudanense no maior 

nível salino (8,0 dS.m
-1

) não diferiu do controle em seus teores de Na
+
 (Figura 3.10A). Tais 

resultados sugerem que essas plantas apresentam algum mecanismo que previne o excesso de 

Na
+
 nas folhas, que pode ser através da restrição da entrada de Na

+
 através do transporte de 

íons seletivos, da compartimentalização de Na
+
 nos vacúolos ou ainda através da exportação 

do Na
+
 do citosol de volta para o espaço apoplástico (SHI et al., 2002). O fato do aumento 

exorbitante no teor de Cl
-
, em ambas as espécies, na Fase II, em função da salinidade (Figura 

3.10C), pode ser explicado pela elevada proporção de Cl
-
 presente na água de irrigação. 

Os teores de K
+
 nas folhas das plantas, nas duas fases do desenvolvimento 

estudadas, foram reduzidos com a salinidade, entretanto essas reduções foram maiores na 

Fase I (Figuras 3.9C e 3.10C). Esse efeito pode ter sido em função da alta concentração de 

Na
+
, que pode inibir a absorção de K

+
 pelas plantas por meio do antagonismo entre esses dois 

íons, os quais competem pelos mesmos sítios ativos no sistema de absorção nas membranas 

plasmática das células radiculares (MARSCHNER, 1995 apud LACERDA et al., 2003b). 

Portanto, um aumento na seletividade ao K
+
 pode representar um importante mecanismo para 

aumentar a tolerância das plantas ao estresse salino. Os teores de K
+
,
 
de forma similar, foram 

reduzidos em função do aumento das doses de NaCl em cultivares de milho (AZEVEDO 

NETO; TABOSA, 2000), em pinhão-manso (SILVA et al., 2009) e em Vigna unguiculata 

(COSTA et al., 2003).  

No presente experimento, a relação Na
+
/K

+
 foi aumentada na Fase I do 

desenvolvimento (Figura 3.9D), mas na Fase II (Figura 3.10D), ela não foi alterada com o 

aumento da salinidade, em ambas as espécies. Essa relação pode ser importante na avaliação 

do grau de tolerância da planta à salinidade, isso porque o Na
+
 inibe muitas enzimas que 

requerem o K
+
 como cofator (GREENWAY; MUNNS, 1980). Segundo esses autores, as 

relações Na
+
/K

+
 iguais ou menores que 0,6 são necessárias para uma ótima eficiência 
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metabólica em não-halófitas. Assim, as espécies de sorgo, S. bicolor e S. sudanense, na Fase 

II (Figura 3.10C), apresentaram relações Na
+
/K

+
 menores que 0,6, que pode conferir melhor 

eficiência metabólica às plantas em condições de estresse salino. 

A indução do estresse oxidativo pela salinidade é bem documentada na literatura e 

a peroxidação de lipídeos tem sido usada como um indicador de estresse oxidativo em plantas 

submetidas a elevados níveis de estresse (DAT et al., 2000; PARIDA; DAS, 2005; 

BERNSTEIN et al., 2010). Apesar das plantas de sorgo terem sido mais afetadas pela 

salinidade quando o estresse salino foi aplicado nas plantas na Fase I do desenvolvimento 

(Figuras 3.4 e 3.5), as variações na atividade do sistema enzimático antioxidativo não foram 

muito condizentes com esse fato (Figuras 3.11 e 3.12). Na Fase I, com exceção da CAT nas 

plantas de S. sudanense, cuja atividade foi fortemente estimulada (Figura 3.11 D), as 

atividades da APX e da SOD, em ambas as espécies, e a da GPX, em S. bicolor, foram pouco 

afetadas pela salinidade (Figura 3.11A,C) Tais resultados sugerem que os danos oxidativos 

gerados pela salinidade, especialmente em S. bicolor, foram relativamente moderados, como 

demonstrado pelos teores de MDA, que pouco variaram com a salinidade (Figura 3.13A). No 

entanto, os dados sugerem que a CAT foi a enzima mais importante na defesa contra as EROs 

nessa fase do desenvolvimento, pelo menos no caso de S. sudanense. Shalata e Tal (1998) 

também observaram aumento na atividade da CAT com a salinidade. Essa enzima é 

abundante nos glioxissomos de tecidos de sementes que armazenam lipídeos, onde decompõe 

o H2O2 formado durante a β-oxidação dos ácidos graxos (FAZELI et al., 2007), e nos 

peroxissomos das folhas de plantas C3, onde remove o H2O2 produzido durante a 

fotorrespiração pela conversão de glicolato em glioxilato (FOYER; FLETCHER 2001; 

JAYAKUMAR et al., 2008). Isso também é devido ao fato de que durante os estresses há 

uma proliferação de peroxissomos, que podem ajudar na eliminação de H2O2, o qual pode se 

difundir para o citosol (LOPEZ-HUERTAS et al., 2000). De modo contrário, perdas na 

atividade da CAT devidas ao estresse salino foram verificadas em algodão (GOSSETT et al., 

1994), girassol (SANTOS et al., 2001) e arroz (LEE et al., 2001). 

Ainda em relação à Fase I do desenvolvimento, é possível que a SOD, apenas para 

o caso de S. bicolor, também tenha desempenhado um papel importante na proteção contra os 

danos oxidativos, visto que sua atividade aumentou 25%, em ambos os tratamentos salinos 

(Figura 3.11C). A SOD é a enzima que catalisa a dismutação do radical superóxido em O2 e 

H2O2. Embora não sejam conhecidos os removedores diretos do oxigênio singleto ou do 

radical hidroxil, acredita-se que a SOD desempenha uma função de eliminação dessas 

espécies (ALVAREZ, 2000). Aumentos na atividade da SOD pelo estresse salino também 
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foram relatados em capim-arroz e capim verde (KIM et al., 2004), arroz (LEE et al., 2001), 

tomate (SHATALA; TAL, 1998) e algodão (GOSSET et al., 1994). Confirmando o presente 

estudo, Costa et al. (2005) também relataram a indução da atividade da SOD pela salinidade 

em genótipos de S. bicolor, tanto em folhas como em raízes, sugerindo que essa enzima pode 

atuar na remoção de EROs. 

Na Fase II do desenvolvimento, merece destaque a forte redução na atividade da 

SOD nas plantas de S. bicolor pela salinidade (Figura 3.12C) e ausência total da atividade da 

CAT nas plantas das duas espécies (Figura 3.12D). Tais resultados sugerem que o estresse 

salino, quando aplicado às plantas na Fase II do desenvolvimento, não causou um estresse 

oxidativo marcante, de modo a estimular o sistema de defesa enzimático antioxidativo. Nesse 

caso, podem ter atuado os antioxidantes não enzimáticos, tais como ascorbato (vitamina C), α-

tocoferol (vitamina E), carotenóides, glutationa e polióis, os quais também estão envolvidos 

nos mecanismos de proteção contra os efeitos deletérios do estresse oxidativo induzido pela 

salinidade (NOCTOR; FOYER, 1998). Corroborando a idéia de que o estresse oxidativo foi 

moderado, os teores de MDA em plantas nessa fase de desenvolvimento foram pouco 

afetados pela salinidade (Figura 13B). Como citado anteriormente, há casos na literatura em 

que a atividade de algumas enzimas de proteção contra os danos oxidativos não se 

correlacionam com a salinidade, enquanto, em outros, isso ocorre. Portanto, é possível, dentre 

outros fatores, que tais discrepâncias com relação à atividade dessas enzimas antioxidativas 

ocorram em função do estádio de desenvolvimento em que as plantas são submetidas ao 

estresse salino. 

O MDA, produto da peroxidação de lipídeos em plantas expostas a condições 

ambientais adversas, é um indicador confiável da formação de radicais livres nos tecidos 

vegetais (BERNSTEIN et al., 2010). Neste trabalho, na Fase I do desenvolvimento, o teor de 

MDA em S. sudanense não foi alterado em relação ao controle (Figura 3.13A). Isso sugere 

que os danos oxidativos devido à salinidade nessa espécie podem ter sido controlados pela 

ação da CAT, enzima que apresentou um elevado aumento na sua atividade com o aumento 

da salinidade (Figura 3.11D). Arbona et al. (2003) também observaram que os teores de MDA 

não foram aumentados pela salinidade em variedades tolerantes de citrus, o que ocorreu em 

variedades sensíveis, indicando que o MDA pode ser um indicador de tolerância à salinidade. 

Tounekti et al. (2011) também observaram a manutenção dos teores de MDA em plantas de 

alecrim submetidas a NaCl a até 100 mM, porém, em concentração superior (150 mM), o teor 

de MDA foi aumentado com a salinidade. 
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No presente experimento, a atividade RNásica nas folhas das plantas na Fase I do 

desenvolvimento apresentou severas reduções em função dos incrementos na concentração 

salina, em ambas as espécies estudadas (Figura 3.14A). Outros tipos de estresse também são 

capazes de reduzir a atividade dessa enzima. Fennoy et al. (1997) relataram uma redução na 

atividade RNásica de folhas de milho em resposta à privação de O2. Em folhas de trigo, a 

atividade ribonucleásica foi reduzida devido à exposição ao choque térmico (CHANG; 

CALLIE, 1997). A toxicidade do níquel também foi responsável pela redução na atividade 

dessa enzima na parte aérea e nas raízes de plântulas de arroz (MAHESHWARI; DUBEY, 

2007).  

No Capítulo II, observou-se que a atividade RNásica nas folhas das plantas de 

sorgo aumentou linearmente em função de concentrações crescentes de NaCl no meio de 

crescimento (Figura 2.9A), resultado que contrasta com o que foi observado nas plantas na 

Fase I do desenvolvimento (Figura 3.14A). Isso pode ter ocorrido devido às diferenças na 

aplicação do estresse: naquele experimento, o estresse salino foi aplicado somente quando as 

plântulas tinham 12 dias de idade, enquanto neste, ele foi imposto desde a semeadura (Fase I). 

Sabe-se que a redução na atividade da RNase em plantas pode ser devido ao retardo na 

ativação ou na síntese de novo dessa enzima. Gomes-Filho et al. (2008) mostraram que a 

ribonuclease em cotilédones de sementes quiescentes de feijão-de-corda existe em uma forma 

inativa, mas quando elas são submetidas a uma concentração de NaCl a 100 mM, há um 

atraso na absorção de água e isso pode atrasar a ativação da RNase. Chang e Callie (1997) 

também sugeriram que modificações na enzima podem determinar sua compartimentalização 

subcelular ou sua associação com uma subunidade regulatória, explicando uma possível 

redução na atividade da ribonuclease.  

Nas folhas das plantas na Fase II do desenvolvimento, foram observados fortes 

acréscimos na atividade RNásica, em ambas as espécies, devido à salinidade (Figura 3.14B). 

Gomes-Filho et al. (1996) também relataram aumentos na atividade ribonucleásica em folhas, 

caules e raízes de plantas de feijão-de-corda submetidas ao estresse salino, entretanto esses 

dados não permitiram concluir se esse aumento na atividade enzimática ocorreu devido a uma 

ativação da enzima ou à síntese de novo. O que se pode sugerir é que a ribonuclease em S. 

bicolor e S. sudanense, nessa fase de desenvolvimento, pode exercer um papel protetor contra 

os efeitos deletérios da salinidade, uma vez que algumas RNases são PR-proteínas. Assim, as 

diferentes respostas dessa enzima no presente experimento podem ser função dos diferentes 

papéis que ela pode assumir nas diferentes fases de desenvolvimento da planta. 
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3.5 CONCLUSÕES 

 O crescimento das plantas de sorgo foi mais afetado quando o estresse salino foi 

aplicado nos estádios iniciais do desenvolvimento, não tendo sido observadas, 

contudo, diferenças marcantes quanto à tolerância à salinidade em S. bicolor e S. 

sudanense; 

 As variações nos teores de solutos orgânicos foram mais evidentes quando os sais 

foram aplicados na Fase I do desenvolvimento, destacando-se a grande redução nos 

teores de prolina nas folhas de plantas de S. sudanense, desde a dose mais baixa de 

sais. Em contraste, S. bicolor apresentou aumento nos teores de prolina com a 

salinidade; 

 Houve menor acúmulo de Na
+
 nas plantas da Fase II do desenvolvimento em relação 

àquelas da Fase I, principalmente no maior nível salino.  

 Na Fase I do desenvolvimento, a CAT foi a enzima que mais contribuiu para a 

atenuação do estresse oxidativo nas folhas de S. sudanense, enquanto em S. bicolor, 

esse papel foi exercido pela SOD; na Fase II, o estresse oxidativo causado pela 

salinidade parece não ter sido suficiente para estimular o sistema de defesa enzimático 

antioxidativo, em ambas as espécies, uma vez que houve pouca variação nos teores de 

MDA nessas plantas; 

 A atividade ribonucleásica em S. bicolor e S. sudanense foi induzida pela salinidade 

somente na Fase II do desenvolvimento. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No primeiro experimento (Capítulo II), foi possível explorar algumas 

características fisiológicas e bioquímicas das espécies de sorgo, Sorghum bicolor e Sorghum 

sudanense. A comparação entre as respostas dessas espécies a doses crescentes de NaCl 

mostrou que ambas apresentam sistemas que toleram os efeitos deletérios do estresse salino. 

De modo geral, baseando-se nos parâmetros de crescimento e na atividade do sistema 

enzimático antioxidativo, S. bicolor foi um pouco mais tolerante à salinidade do que S. 

sudanense. A maquinaria fotossintética e os teores relativos de clorofila (índice SPAD) não 

foram afetados pela salinidade, em ambas as espécies, sugerindo a existência de mecanismos 

de proteção do aparelho fotossintético, que podem ter sido atingidos através do ajustamento 

osmótico ou da remoção de espécies reativas de oxigênio por ação das enzimas antioxidativas. 

Quanto ao aumento na atividade da RNase, nas folhas de ambas as espécies, pode-se 

especular que essa enzima está envolvida na defesa contra o estresse salino nesse órgão da 

planta.  

Com os resultados observados nesse trabalho, foi possível fornecer novos dados, 

ainda não encontrados na literatura, sobre as respostas fisiológicas e bioquímicas de S. 

sudanense à salinidade. S. bicolor e S. sudanense, portanto, apresentam características 

favoráveis para serem modelos agronômicos em programas de melhoramento vegetal visando 

manutenção da produtividade em condições adversas, como a salinidade.  

No segundo experimento (Capítulo III) foi possível conhecer os efeitos do 

estresse salino em duas fases de desenvolvimento das plantas de sorgo, através de análises 

fisiológicas e bioquímicas, identificando a fase de desenvolvimento mais sensível à 

salinidade. Sabe-se que as respostas à salinidade diferem quanto ao estádio de crescimento e 

desenvolvimento das plantas, bem como dependem do tempo de exposição e da intensidade 

do estresse. De acordo com os resultados de trocas gasosas e de crescimento, as plantas na 

Fase I do desenvolvimento foram mais sensíveis aos efeitos do estresse salino do que na Fase 

II. O menor acúmulo de solutos orgânicos e o maior, de íons tóxicos, observado na Fase I do 

desenvolvimento das plantas de sorgo, também confirmam que essa fase foi mais sensível à 

salinidade do que a Fase II. O sistema enzimático antioxidativo foi mais ativo na Fase I, 

possivelmente, em função da maior sensibilidade à salinidade, funcionando como um 

mecanismo para minorar os efeitos desse estresse às plantas. O aumento da atividade 

ribonucleásica na Fase II do desenvolvimento, nas duas espécies, confirma o melhor 

desempenho das plantas nessa fase e, assim como no primeiro experimento, leva a crer no 

possível papel protetor dessa enzima contra os efeitos deletérios da salinidade.  
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De modo geral, não houve diferenças marcantes na tolerância das plantas de S. 

bicolor e S. sudanense à salinidade nas duas fases do desenvolvimento estudadas. 


