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RESUMO 

O influxo de K+ na faixa de alta afinidade é controlado por transportadores dos 
tipos canal e carreador, os quais diferem na sua sensibilidade ao íon NH4

+. A atividade 
de ambos os componentes, não-sensível (canal) e sensível (carreador) ao íon NH4

+ 
dependem da enzima de membrana plasmática, H+-ATPase. Objetivou-se a 
caracterização fisiológica e molecular da absorção de K+ de alta afinidade em sorgo 
forrageiro [Sorghum bicolor (L.) Moench] sob a influência do estado nutricional da 
planta e de diferentes fontes de nitrogênio inorgânico na solução de crescimento. 
Sementes do genótipo CSF20 foram germinadas e cultivadas em soluções nutritivas 
contendo dois níveis de K+ (0,2 e 1,4 mM) e três diferentes regimes de nitrogênio 
inorgânico (NO3

- e NH4
+ a 4 mM, e a mistura NO3

-/NH4
+, ambos a 2 mM). Após 15 dias 

de cultivo (t0) em soluções nutritivas completas, as plantas foram submetidas à 
deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. No t0, os teores de K+ da parte aérea 
foram reduzidos significativamente pela presença do íon NH4

+, enquanto que, nas raízes 
a redução foi significativa apenas nos cultivos com 0,2 mM de K+. Conforme o aumento 
do período de deficiência, os teores de K+ nas raízes e na parte aérea tenderam a 
diminuir em razão da diluição provocada pelo crescimento da planta. Em plantas 
cultivadas com 0,2 mM de K+ e com NO3

- e NO3
-/NH4

+, as eficiências de absorção de 
K+ foram similares. Entretanto, a presença do íon NH4

+ como única fonte de nitrogênio, 
afetou severamente esse parâmetro. O efeito do íon NH4

+ na eficiência de absorção foi 
mais ameno quando as plantas foram cultivadas a 1,4 mM de K+. A eficiência de 
transporte de K+ não diferiu em nenhum dos tratamentos testados. As curvas de 
depleção de K+ mostraram que as plantas cultivadas com NO3

-/NH4
+ e NH4

+ 
apresentaram maior capacidade para esgotar o K+ (100 µM) da solução de depleção 
quando comparadas àquelas crescidas com NO3

-. No t2, maiores taxas de Imax foram 
observadas nas plantas cultivadas com NH4

+ como única fonte de nitrogênio. O Km para 
o K+, das plantas provindas dos cultivos com 0,2 e 1,4 mM de K+, apresentou valores 
menores nas plantas tratadas com NH4

+ e NO3
-/NH4

+. A indução da absorção de alta 
afinidade de K+ foi influenciada pelo conteúdo de K+ dos tecidos aéreos. Ensaios com 
inibidores mostraram que o influxo de K+ foi significativamente inibido pelo íon NH4

+ a 
1 mM em plantas cultivadas com NO3

- como única fonte de nitrogênio. Entretanto, a 
capacidade de absorção de K+ foi reduzida pela presença de TEA nas plantas cultivadas 
em soluções contendo o íon NH4

+ como única fonte de nitrogênio. Esses resultados 
sugerem que em plantas de sorgo sob deficiência de K+ e na presença do íon NH4

+ no 
meio de crescimento, canais de K+ podem contribuir significativamente para o influxo 
de K+. Por outro lado, na ausência do íon NH4

+ durante o crescimento, um sistema de 
transporte mediado por carreadores de K+ seria a via principal para o influxo desse 
nutriente. A atividade de transporte de H+ da H+-ATPase de membrana plasmática 
isolada de raízes mostrou que a deficiência de K+ (t2) estimulou a capacidade de 
formação do gradiente de H+ em presença do íon NH4

+ nas plantas provindas dos 
cultivos com 1,4 mM de K+, enquanto que naquelas provindas dos cultivos com 0,2 mM 
de K+, o íon NH4

+ teve efeito na velocidade inicial do transporte de H+ e na hidrólise do 
ATP. A deficiência de K+ na presença do NO3

- não estimulou as atividades da bomba de 
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H+. Imunodetecção com anticorpos específicos contra H+-ATPases de membrana 
plasmática de plantas mostrou a indução de duas isoformas nas membranas plasmáticas 
oriundas de plantas cultivadas com 0,2 mM de K+, independentemente da fonte de 
nitrogênio e dos períodos de deficiência. Seqüencias gênicas correspondentes a genes de 
H+-ATPases de membrana plasmática (SBA1 e SBA2), canais (SbAKT1) e carreadores 
de K+ (SbHAK1) foram selecionadas no genoma do sorgo e seus níveis de expressão em 
raízes analisados por PCR em tempo real. Os genes SBA1 e SBA2 pertencem, 
respectivamente, aos grupos II e I da família das H+-ATPases. Em raízes provindas dos 
cultivos com 0,2 mM de K+ e na presença do íon NH4

+ os níveis dos transcritos de 
SBA1 e SBA2 foram significativamente expressos a partir do tempo t2 de deficiência de 
K+, enquanto que na presença do íon NO3

- eles foram reduzidos conforme o aumento do 
tempo de deficiência. Na dose mais alta de K+, os transcritos de SBA1 tiveram sua 
expressão incrementada pela deficiência de K+ em presença do íon NH4

+ como única 
fonte de nitrogênio. Ambos os genes tiveram um incremento transitório dos níveis dos 
transcritos no t1 de deficiência de K+ na presença do íon NO3

-. Transcritos dos genes 
SbAKT1 e SbHAK1 não foram detectados. Análises filogenéticas mostraram que 
SbAKT é um canal de K+ da família Shaker, compartilhando origem evolutiva comum 
com vários canais de K+ de gramíneas. Os resultados sugerem que a homeostase iônica 
do K+ é alterada pelo íon NH4

+ em plantas de sorgo. No entanto, a adaptação das plantas 
à presença do íon NH4

+ envolve a indução de um sistema altamente eficiente para a 
aquisição de K+, com a participação de canais de K+ e da H+-ATPase de membrana 
plasmática. 
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ABSTRACT 

K+ influx in the range of high affinity is mediated by K+ carriers and channels, 
which can be distinguished by its differential sensibility to NH4

+. The activity of the 
NH4

+-sensitive component (carrier) and NH4
+-insensitive component (channel) depend 

upon plasma membrane H+-ATPase. This work aimed the physiological and molecular 
characterization of system mediating K+ uptake in the high-affinity range of 
concentration in sorghum [(Sorghum bicolor (L.) Moench)]. The effect of K+ starvation 
and nitrogen inorganic source of the growth solution on high-affinity K+ uptake was 
also studied. Seeds of sorghum, genotype CSF20, were germinated and placed in 
modified one-fourth Hoagland solutions, which were formulated to contain 0,2 and 1,4 
mM K+ and three nitrogen inorganic source, NO3

- and NH4
+ (4 mM) and NO3

-/NH4
+ in 

combination (2mM/2mM). Plants were grown for 15 days (t0) in complete nutritive 
solutions and then incubated in a K+-free solutions for one (t1), two (t2) and three (t3) 
days. At t0, K+ content of shoot was significantly decreased in plants grown in the 
presence of NH4

+. In roots, the presence of NH4
+ did altered the K+ content only of 

plants cultivated in solutions with lowest K+ concentration. The K+ content of the plant 
tissues was progressively reduced according to increasing of starvation period and 
increasing of dry matter (dilution). The highest reductions were observed in K+ content 
of the shoot. At the lowest level of K+ (0,2 mM), plants grown in solutions containing 
NO3

- and NO3
-/NH4

+ showed similar uptake efficiency of K+. Whereas, the presence of 
NH4

+ as sole nitrogen source, reduced severely the absorption rates of K+. The effect of 
NH4

+ on uptake efficiency of K+ was alleviated by increasing the external K+ 
concentration to 1,4 mM K+. At both levels of K+, the translocation rate of K+ was not 
altered by the presence of NH4

+ and by K+ starvation. Assays of depletion in the 
external medium of K+ (100 µM) showed that plants growing in the presence of NO3

-

/NH4
+ and NH4

+ were more efficient to deplete external K+ than plants grown with NO3
-

, as sole nitrogen source. Kinetic parameters were significantly different at second day 
(t2) of deprivation. In the presence of NH4

+, as sole nitrogen source, Imax values were 
higher than those of plants grown in NO3

-/NH4
+ and NO3

-. On the other hand, Km values 
were lower in plants from solutions containing NH4

+ and NO3
-/NH4

+ than those 
cultivated in NO3

-, as sole nitrogen source. High-affinity uptake of K+ responded to 
changes in plant K+ status, mainly to K+ content of aerial parts. K+ uptake by plants 
growing in NO3

- was significantly inhibited by inclusion of NH4
+ at 1 mM in depletion 

solution, whereas it was not inhibited in plants grown with NH4
+, as sole nitrogen 

source. TEA (tetraethylammonium) inhibited the K+ influx of plants cultivated in 
solution containing NH4

+, as sole nitrogen source. The results suggest that factors such 
as presence of K+ or NH4

+ during plant growth determine the relative contribution of 
each component to high-affinity uptake system of K+. In K+-starved plants grown in the 
presence of NH4

+, K+ channel could contribute to K+ uptake in the range of high-affinity 
concentration. On the other hand, in K+-starved plants grown without NH4

+, K+ carrier 
could constitute the principal route for K+ uptake. Active H+-transport driven by plasma 
membrane H+-ATPase of sorghum roots was stimulated by K+ deficiency and NH4

+ in 
plants from solutions with high K+ level. However, these factors affected the initial rate 
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of H+-pumping and hydrolytic activity of ATP, but not H+-gradient formation, in plants 
from solutions containing 0,2 mM K+. These activities were not changed when plants 
were cultivated in growth solutions containing NO3

- and submitted to K+-starvation. 
Two specific isoforms of PM H+-ATPase by immuno-detection were detected, 
independent of the nitrogen source and deficiency period. No change in enzyme activity 
was observed in NO3

--grown. cDNA sequences corresponding to plasma membrane H+-
ATPase (SBA1 and SBA2), K+ channels (SbAKT) and K+ carrier (SbHAK1) from 
sorghum genome were identified. The expression level of these genes was analyzed by 
real-time PCR. SBA1 and SBA2 genes were included at subfamily II and I of plasma 
membrane H+-ATPase, respectively. In plants cultivated in solutions containing 0,2 mM 
K+ and with NH4

+, the accumulation of SBA1 and SBA2 transcripts was observed after 
48 h (t2) of K+ deficiency. Whereas, the expression level of these genes was reduced in 
plants cultivated with NO3

-. In roots came from solutions containing 1,4 mM K+ level, 
the accumulation of SBA1 transcripts was only observed in the presence of NH4

+ and 
after 48 h (t2) of K+ deficiency. The transcript level of both genes increased only at t1 in 
roots cultivated in solution containing NO3

-, as sole nitrogen source. Transcipts of 
SbAKT and SbHAK1 were not detectable by real-time PCR. Phylogenetic analysis 
revealed that SbAKT belongs to Shaker channel family of plants and is also closely 
related to members of other gramineous species. The results suggest that K+ 
homeostasis in NH4

+-grown sorghum plants may be regulated by a high capacity for K+ 
uptake, which is dependent upon the H+-pumping activity of PM H+-ATPase and K+ 
channels. 
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GLOSSÁRIO 

 

Árvores filogenéticas 

Representação que mostra as relações evolutivas entre organismos, seqüências gênicas 
e/ou de proteínas. 

Canais de K+ 

Proteínas que conduzem seletivamente íons K+ através da membrana celular em favor 
do seu gradiente eletroquímico. O fluxo de K+ através dos canais é direcionado por 
potencias de membrana negativos.       

Carreadores de K+ 

Proteínas que usam o gradiente de H+ transmembranar para transportar o K+ contra seu 
gradiente eletroquímico. Após a ligação do K+, os carreadores sofrem mudança 
conformacional e liberam o soluto do outro lado da membrana.   

Constante de afinidade (Ki) 

Constante usada para definir a afinidade de ligação de um determinado soluto ao seu 
sistema de transporte e corresponde à concentração do soluto que dá metade da 
velocidade máxima de transporte.   

Curvas de depleção 

Gráficos que mostram a velocidade de esgotamento de um soluto presente na solução 
externa como resultado da sua absorção mediada pelo sistema radicular.    

Eficiência de absorção 

Capacidade para transportar nutrientes através da membrana plasmática de células de 
raízes. É definida também com a capacidade da planta para mobilizar ou tornar solúveis 
nutrientes que são pobremente disponíveis às plantas.  

Eficiência de transporte 

Capacidade da planta para transportar Mede a quantidade transportada para os tecidos 
aéreos da planta de um determinado soluto, sendo expresso em relação à quantidade 
total acumulada na planta inteira  

Fração microssomal 

Uma das frações em que os componentes celulares são separados após centrifugação 
diferencial. É composta de uma mistura de vesículas de membranas plasmática e 
vacuolar, e de membranas do retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos.  
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Genes ortólogos 

São seqüências que se encontram em diferentes espécies e que são altamente similares 
devido a que se originaram a partir de um ancestral comum. Seus produtos protéicos 
têm funções similares em ambos as espécies. 

PCR quantitativo (qPCR) 

Chamada também de PCR em tempo-real é a técnica que mede o nível de expressão de 
um gene-alvo através do processo da PCR, combinando a amplificação e detecção em 
um único passo. Isto é alcançado usando uma variedade de diferentes substâncias 
fluorescentes que correlacionam a concentração dos produtos da PCR à intensidade da 
fluorescência.   

Sistema de absorção de alta afinidade 

Sistema de transporte envolvido na aquisição de concentrações micromolares de um 
determinado nutriente presente na solução de crescimento. Este sistema exibe valores de 
Km pequenos, da ordem micromolar.  

Sistema de absorção de baixa afinidade 

Sistema de transporte envolvido na aquisição de concentrações miliomolares de um 
determinado nutriente presente na solução de crescimento. Sua Km tem valores altos, da 
ordem milimolar. 

Transporte ativo 

Transporte no qual moléculas específicas são transportadas da região onde estão em 
baixa concentração para onde estão em alta concentração, isto é, contra seus gradientes 
de concentração. Esse processo endergônico deve ser acoplado a um processo 
suficientemente exergônico que o torne favorável.    

Transporte passivo 

Transporte no qual uma molécula específica flui da região onde está em alta 
concentração para onde está em baixa concentração, de modo a equilibrar seu gradiente 
de concentração. 

Velocidade máxima de absorção (Imax) 

Constante cinética que indica a taxa máxima de influxo de um nutriente mediada por 
seu respectivo sistema de absorção.  

Vesículas de membrana plasmática inside out 

Vesículas caracterizadas por apresentar uma orientação na qual o lado citoplasmático da 
membrana plasmática está localizado na superfície externa. 
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Western blot 

Técnica para a detecção de uma proteína de interesse separada por eletroforese em gel, 
baseada na sua reação com um anticorpo específico contra a mesma. Chamada também 
de immunoblot.  
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ABREVIATURAS 

 

AKT – Arabidopsis potassium transporter 

ATP – adenosina trifosfato 

Brij 58 – 20 cetil éter 

BSA – albumina de soro bovino 

CCD – cromatografia em camada delgada 

dNTPs – desoxinucleotídeos trifosfato 

DTT – ditiotreitol 

EA – eficiência de absorção 

EDTA – ácido etilenodiamino tetraacético 

EGTA – ácido etileneglicol aminoetiltetraacético 

ET – eficiência de transporte 

G – gramicidina 

HKT – high affinity potassium transporter 

I – índice de latência 

Imax – taxa de máxima absorção 

Km – constante de afinidade 

MES – ácido 2-N morfolinoetanosulfônico 

MS – massa seca 

MSPA/MSR – relação entre a massa seca da parte aérea e das raízes 

OA – alaranjado de acridina 

PMSF – fenilmetilsulfonilfluoreto 

PVP-40 – polivinilpirrolidona 

SDS – dodecil sulfato de sódio 

SDS/PAGE – eletroforese desnaturante em gel de poliacrilamida 

T-DNA – Segmento T-DNA do plasmídeo Ti 
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TEA - tetraetilamônio 

Tris – tris(hidroximetil)amino metano 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo dos mecanismos envolvidos na absorção de nutrientes é um dos 

principais focos de atenção das pesquisas em nutrição mineral de plantas. Nas últimas 

duas décadas, a aplicação de técnicas moleculares, bioquímicas e eletrofisiológicas tem 

permitido um entendimento mais detalhado da estrutura e funcionamento dos sistemas 

de absorção de nutrientes e dos mecanismos que os regulam. Atualmente, dispõe-se de 

vasta informação a respeito das seqüências gênicas e aminoacídicas de transportadores 

de membrana (canais e carreadores) para vários dos nutrientes minerais, das suas 

propriedades cinéticas e seletivas e das cascatas de sinalização que participam nas 

respostas ao estresse nutricional.  

 

Entre os diferentes aspectos abordados, existe um evidente interesse pelo estudo 

do sistema encarregado da absorção de nutrientes quando presentes em baixas 

concentrações na solução do solo. Tal mecanismo de absorção, chamado de sistema de 

alta afinidade, permite o transporte de íons contra gradientes de concentração (planta-

solo) da ordem de mil vezes. Sua importância é fundamental para manter uma 

concentração iônica tecidual estável e, em conseqüência, uma velocidade de 

crescimento máxima. Assim, a caracterização fisiológica e molecular de sistemas de alta 

afinidade é essencial para os programas de pesquisa que visam a seleção de cultivares 

com maior capacidade para crescer em solos com baixa disponibilidade de nutrientes, 

reduzindo dessa forma, o emprego de fertilizantes químicos requeridos para sua 

produção. Todavia, a absorção mais eficiente e seletiva é considerada um componente 

integral dos mecanismos de tolerância a estresses ambientais, tais como a salinidade. 

Em particular, a absorção mais eficiente do potássio e do nitrato caracteriza o 

desempenho e a tolerância das plantas quando submetidas ao estresse salino. 

 

Para a obtenção de culturas com elevadas produtividades, uma das principais 

estratégias tem sido a seleção de variedades que mostram respostas favoráveis à 

aplicação excessiva de fertilizantes. Contudo, é atualmente aceito que, com a elevação 

dos custos dos fertilizantes, esta estratégia pode, em termos globais, ser a principal 

restrição ao aumento na produção de alimentos. É, portanto, uma necessidade imperiosa 

que o trabalho de fisiologistas e melhoristas vegetais esteja orientado para seleção de 
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cultivares que usem de maneira mais eficiente os recursos disponíveis no solo.  

Algumas espécies vegetais e genótipos dentro de espécies têm a capacidade de crescer e 

produzir bem em solos com baixa disponibilidade de nutrientes. Estas espécies ou 

genótipos são considerados tolerantes à deficiência nutricional e possuem mecanismos 

fisiológicos específicos que lhes permitem ter acesso a quantidades baixas de um 

nutriente em particular (alta eficiência de absorção) e/ou a utilizar eficientemente o 

nutriente absorvido (alta eficiência de utilização). Estas características de absorção e 

eficiência de uso são importantes para a agricultura moderna, porque elas podem 

contribuir para incrementar a produção agrícola em solos com propriedades físicas e 

químicas que podem limitar a disponibilidade de nutrientes às plantas. Além disso, a 

procura por espécies ou genótipos com essas características fisiológicas teria também 

um impacto positivo sobre o meio ambiente, desde que conduziria a uma redução da 

aplicação de fertilizantes químicos no solo e da degradação de terras de cultivo. 

  

Embora se trate de uma área de sumo interesse, o estudo da absorção de 

nutrientes tem sido restrito às plantas-modelo Arabidopsis thaliana, Hordeum vulgare, 

Zea mays, entre outras. Levando em conta a importância de serem analisadas outras 

espécies vegetais, o presente trabalho visa utilizar plantas de sorgo [Sorghum bicolor 

(L.) Moench] como modelo experimental no estudo de absorção de potássio pelo 

sistema de alta afinidade, tendo em vista sua extraordinária capacidade para exaurir esse 

nutriente quando presente em baixas concentrações no meio externo. A integração dos 

aspectos fisiológicos da absorção de K+ ao conhecimento bioquímico e molecular dos 

transportadores envolvidos na sua absorção pode fornecer um conhecimento mais 

preciso acerca do desempenho das plantas em solos com baixa disponibilidade de K+. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O K+ e o surgimento do seres vivos 

 

 Idéias atuais sobre as características do cenário químico primordial, que deu 

surgimento às primeiras moléculas precursoras bióticas, há 3,3 bilhões de anos, 

salientam a preponderância do íon potássio (K+) na composição desse ambiente. Essa 

nova visão contrapõe-se à hipótese que afirma que a evolução dos seres vivos ocorreu 

em um ambiente rico em sais, chamado de “mar primitivo” (VOET; VOET, 2006). 

       

Estudos recentes propõem que os primeiros componentes orgânicos das células, 

tais como moléculas informacionais e a maquinaria para a síntese de proteínas e 

reprodução, evoluíram em um ambiente com características físicas e químicas muito 

semelhantes às encontradas no interior de células modernas (GRIFFITHS, 2007). 

Provavelmente, a composição iônica destas células, ricas em K+, reflete as 

características químicas do ambiente onde as primeiras células evoluíram. Se isto for 

verdadeiro, afirma Griffiths (2007), o ambiente onde a química inicial evoluiu poderia 

ter sido muito mais próximo da água doce do que da água marinha, como muito outros 

autores têm proposto. Em apoio a esta hipótese, dados paleogeoquímicos têm 

confirmado a prevalência de K+ na composição de rochas sedimentárias da era 

proterozóica (NATOCHIN; AKHMEDOV, 2005), a qual registra a natureza dos 

principais elementos que compunham as proto-células. As alterações na composição 

iônica que se seguiram na superfície terrestre, caracterizadas principalmente pelo 

aumento nos níveis do íon sódio, representaram uma pressão seletiva forte, que 

determinou a evolução de estruturas celulares que fossem responsáveis pela manutenção 

de um ambiente interno com condições semelhantes ao ambiente onde a vida surgiu.  

 

A seleção prematura do K+ como o principal cátion inorgânico determinou que a 

maioria dos processos químicos nas células “modernas” dependesse desse elemento 

como um importante fator de regulação (RODRÍGUEZ-NAVARRO, 2000). Nenhum 

outro cátion é capaz de substituir as funções bioquímicas do K+ nas células, nem mesmo 

aqueles pertencentes ao grupo dos cátions alcalinos (Na+, Cs+, Rb+ e Li+) com os quais o 

K+ compartilha muitas propriedades físicas e químicas (PAGE; DI CERA, 2006). O 
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requerimento de K+ para o crescimento e desenvolvimento dos seres vivos, e em 

especial das plantas, tornou-se absoluto quando se iniciou a colonização dos ambientes 

terrestres na era cambriana. A evolução das espécies vegetais, desde as briófitas até as 

plantas com flores, em ambientes com disponibilidade limitada de K+ propiciou o 

surgimento de uma grande diversidade de transportadores responsáveis por um controle 

mais eficiente da sua absorção e transporte na planta. 

 

2.2 O K+ no solo 

  

O K+ é um elemento mineral relativamente abundante no solo (MAATHUIS, 

2009). Na maioria dos solos brasileiros, por exemplo, há quantidade suficiente de K+, 

em concentrações entre 1.780 e 14.200 ppm. Somente uma sexta parte dos solos tem 

quantidades insuficientes desse elemento (PRIMAVESI, 2009). De acordo com a sua 

disponibilidade às plantas, o K+ está distribuído em quatro frações principais 

(ASHLEY; GRANT; GRABOV, 2006; RENGEL; DAMON, 2008). A primeira fração 

constitui parte estrutural dos minerais primários e secundários que compõem a matriz 

do solo, tais como, os feldspatos e as micas. A segunda fração, chamada fração não-

trocável ou fixada, é retida entre as camadas tetraédricas de minerais de argila, as quais 

provêm da intemperização dos minerais primários. Estas duas frações contêm juntas 

entre 90 a 99% do conteúdo total de K+ presente no solo. A fração do K+ trocável está 

ligada aos sítios de adsorção presentes nas superfícies negativamente carregadas da 

matéria orgânica e de partículas coloidais de argila. O K+ presente nesta fração pode ser 

rapidamente liberado dos sítios de troca para reabastecer o K+ presente na fase líquida 

do solo ou solução do solo. Apenas o K+ presente nesta última fração está prontamente 

disponível para ser absorvido pelas raízes (RENGEL; DAMON, 2008). Nessa fase, as 

concentrações de K+ variam numa faixa ampla que vai desde 0,1 até 6,0 mM 

(MÄSSER; GIERTH; SCHROEDER, 2002; SHABALA, 2003).  

 

A fertilidade do solo depende da natureza e tamanho das partículas minerais que 

o compõem e da velocidade com que o K+ é liberado das diferentes frações para a 

solução do solo (PAL; GILKES; WONG, 2002). Nesta última, o K+ está em equilíbrio 

dinâmico com o K+ da fração trocável, e em menor extensão com o da fração não-

trocável (RENGEL; DAMON, 2008). O K+ trocável é normalmente reposto pelas 
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reservas de K+ presente nas frações não-trocável e estrutural, as quais constituem 

reservas de médio e longo prazo para as plantas (MELO et al., 2003). Em determinadas 

situações, a quantidade de K+ extraída pelas plantas provém em grande medida da 

fração não-trocável, cujos níveis têm sido estimados ser suficientes, até mesmo, para 

manter a produtividade das plantas. Este fato, observado também em alguns solos 

brasileiros, pode significar que a aplicação de fertilizantes potássicos não tenha um 

impacto positivo na produtividade das culturas, e sim, represente um aumento nos 

custos de produção e deterioração do meio ambiente (PRIMAVESI, 2009; MELO et al., 

2003). A liberação do K+ estrutural na solução do solo é um processo que só é 

conseguido após a intemperização dos minerais de argila, sendo, portanto, 

extremamente lento e sem nenhum efeito imediato sobre um único ciclo de produção 

das culturas (PAL; GILKES; WONG, 2002).        

 

O K+ é um nutriente altamente móvel no solo e pode atingir a superfície da raiz 

através de três mecanismos: intercepção radicular, fluxo de massa e difusão (ASHLEY; 

GRANT; GRABOV, 2006; OLIVEIRA; ROSOLEM; TRIGUEIRO, 2004). Embora 

desconsiderado como mecanismo de transporte relevante (RUIZ; MIRANDA; 

CONCEIÇÃO, 1999), a intercepção radicular é resultado da captura do nutriente 

durante o crescimento da raiz, contribuindo com menos do que 1-2% do total de K+ 

absorvido pela planta (COSTA et al., 1988). Por outro lado, a difusão resulta do 

gradiente de K+ gerado durante a absorção desse nutriente, enquanto que o fluxo de 

massa está associado ao gradiente de potencial hídrico gerado durante a absorção de 

água pelas plantas (ROSELEM et al., 2003, VETTERLEIN; JAHN, 2004). A difusão é 

o mecanismo dominante no transporte de K+ do solo para a superfície da raiz (RUIZ; 

MIRANDA; CONCEIÇÃO, 1999; ROSELEM et al., 2003) e constitui entre 72-96% do 

total do K+ absorvido pela raízes de plantas (OLIVEIRA; ROSOLEM; TRIGUEIRO, 

2004). Entretanto, o suprimento de K+ por fluxo de massa é de relativa importância 

quando as concentrações de K+ no solo são altas (OLIVEIRA; ROSOLEM; 

TRIGUEIRO, 2004; VETTERLEIN; JAHN, 2004). Quando o processo dominante do 

transporte de K+ através do solo é a difusão, a concentração desse nutriente na rizosfera 

é baixa, enquanto que, quando o fluxo de massa é o processo dominante, a concentração 

de K+ na rizosfera tende a ser mais homogênea (VETTERLEIN; JAHN, 2004). 
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A ampla heterogeneidade em relação à concentração de K+ observada ao longo 

do perfil do solo resulta, portanto, da natureza química das partículas e dos processos de 

formação do solo, da presença e velocidade de decomposição da matéria orgânica e, da 

atividade absortiva do sistema radicular que gera zonas de depleção (DAVENPORT, 

2007). Apesar dessa variabilidade, as plantas podem acumular grandes quantidades 

desse elemento, podendo alcançar até 6% do seu peso seco total (LEIGH; WYN 

JONES, 1984). 

 

2.3 Função e distribuição do K+ na célula vegetal 

 

Após absorvido, o K+ é distribuído principalmente entre os compartimentos do 

citosol e do vacúolo, acumulando-se particularmente em tecidos com alta taxa de 

crescimento e órgãos reprodutivos (KARLEY; WHITE, 2009). O pool presente no 

citosol participa principalmente das reações do metabolismo e do balanço osmótico 

celular, entretanto o K+ acumulado no vacúolo está envolvido no abaixamento do 

potencial osmótico do suco vacuolar, gerando assim, a turgescência necessária para o 

crescimento da célula (LEIGH; WYN JONES, 1984; WALKER; LEIGH; MILLER, 

1996). As concentrações de K+ em ambos os compartimentos respondem de forma 

diferente à disponibilidade desse nutriente no solo e no tecido da planta. Walker; Leigh 

e Miller (1996) mostraram que à medida que a concentração de K+ nas raízes inteiras 

das plantas decrescia, reduções proporcionais no conteúdo de K+ nos vacúolos das 

células epidérmicas e corticais das raízes ocorriam. Entretanto, as concentrações de K+ 

no citosol permaneciam relativamente constantes, até o tecido atingir uma concentração 

menor que 25 mM de K+, a partir da qual, a homeostase citosólica chega a ser alterada. 

 

Leigh e Wyn Jones (1984) propuseram uma hipótese para explicar em termos da 

concentração e dinâmica do K+ nos compartimentos celulares, a redução do crescimento 

da planta em condições de deficiência. De acordo com estes autores, o declínio da 

concentração citosólica de K+ para valores menores que aqueles considerados ótimos 

para o crescimento (100-150 mM) conduz a um decréscimo na velocidade dos processos 

metabólicos dependentes de K+, principalmente a síntese de proteínas. Por outro lado, as 

alterações na concentração de K+ no vacúolo provocadas durante a deficiência de K+ 

não comprometem o crescimento da planta, desde que o papel osmorregulador do K+ 
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pode ser rapidamente substituído pelo acúmulo de solutos inorgânicos tais como sais de 

sódio ou de solutos orgânicos como açúcares e aminoácidos. Portanto, é a alteração do 

pool de K+ citosólico, o fator responsável pela redução do crescimento da planta. 

 

Medidas eletrofisiológicas e de síntese de proteínas em células com deficiência 

em K+ permitiram Walker; Black e Miller (1998) confirmar a hipótese de Leigh e Wyn 

Jones. Entretanto, a redução na concentração de K+ no citosol, de acordo com estes 

autores, não seria o único fator responsável pela inibição do crescimento. Estes autores 

observaram que, paralelamente à redução do K+ no citosol, uma acidificação desse 

compartimento celular ocorria durante a deficiência de K+. Essa resposta teria também 

um papel preponderante na inibição da síntese de proteínas e, conseqüentemente, na 

redução do crescimento da planta. Embora tenha sido proposto que o acúmulo de H+ é 

uma resposta adaptativa que tende à manutenção da eletroneutralidade nas células 

vegetais (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000), as implicações sobre a síntese de proteínas 

seriam maiores. 

 

A atividade de muitas enzimas é dependente da presença do K+, em virtude do 

efeito que este cátion tem sobre a energia de ativação, no reconhecimento e catálise do 

substrato e durante as transições conformacionais da enzima no ciclo catalítico (PAGE; 

DI CERA, 2006). A primeira enzima identificada a requerer o K+ para sua atividade 

catalítica ótima foi a quinase do piruvato, uma enzima da via glicolítica. A quinase do 

piruvato é uma enzima alostérica bastante sensível às mudanças relativamente pequenas 

na concentração de K+ citoplasmático. O K+ incrementa o acoplamento eletrostático 

entre o substrato da enzima, o fosfoglicerato, e os resíduos básicos do sítio ativo e cria 

as condições favoráveis para a transferência do grupo fosfato ao ADP (PAGE; DI 

CERA, 2006). A atividade desta enzima é severamente inibida em células de raízes 

deficientes em K+, resultando em um incremento nos níveis de açúcares e decréscimo 

nos níveis de piruvato e outros ácidos orgânicos (ARMENGAUD et al., 2009). A 

inibição da piruvato quinase é tida, portanto, como o alvo primário do déficit de K+ nos 

tecidos da planta e pode comprometer outros processos do metabolismo como o fluxo 

de carbono no ciclo dos ácidos tricarboxílicos e o metabolismo do nitrogênio 

(AMTMANN; ARMENGAUD, 2009). 
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Outros exemplos de enzimas que exibem requerimento absoluto por K+ são a 

frutose 1-6 bifosfatase, a sintase da S-adenosilmetionina, as chaperonas, as 

fosfotransferases, as enzimas do metabolismo dos ácidos nucléicos, dentre outras 

(PAGE; DI CERA, 2006).    

   

 2.4 Efeitos da deficiência de K+ nas plantas 

 

2.4.1 Crescimento e desenvolvimento 

 

A deficiência severa ou a baixa disponibilidade de K+ promovem alterações na 

morfologia e no crescimento da planta. É bastante aceito que as respostas das plantas à 

deficiência de nutrientes tendem a maximizar a aquisição dos mesmos, através da 

alocação de maiores recursos ao órgão diretamente envolvido com essa função 

(JORDAN-MEILLE; PELLERIN, 2008). No entanto, esse princípio parece não ser 

aplicável para nutrientes tais como o K+. Experimentos com Arabidopsis thaliana 

cultivadas em substratos com deficiência de K+ mostraram uma alteração no padrão de 

alocação da biomassa, caracterizado pelo aumento da relação entre as massas secas da 

parte aérea e das raízes (HERMANS et al., 2006). De acordo com alguns autores, tal 

resposta pode resultar da redução nos teores de K+ na parte aérea, os quais podem 

limitar a velocidade com que os fotoassimilados são transportados para as raízes via 

floema (VÉRY; SENTENAC, 2003). Segundo Hermans et al. (2006), o aumento da 

massa do sistema radicular para explorar um maior volume do solo pode não trazer 

conseqüências importantes para a adaptação das plantas à deficiência de K+, pois este é 

um elemento com alta capacidade de difusão através da matriz do solo. 

   

Outra resposta típica do crescimento radicular à deficiência de K+ é a redução da 

proliferação de raízes laterais como observado em plantas de Hordeum vulgare (DREW, 

1975) e Arabidopsis thaliana (ARMENGAUD; BREITLING; AMTMANN, 2004). 

Experimentos realizados por Shin e Schachtman (2004) destacaram o papel do etileno 

como hormônio sinalizador para a indução dessa resposta, desde que genes envolvidos 

na biossíntese desse hormônio têm a sua expressão aumentada em condições de 

deficiência de K+. Este hormônio e seu precursor o ACC (ácido carboxílico 

aminociclopropano) têm papeis reguladores em relação ao crescimento e proliferação de 
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raízes laterais, em condições de deficiência de nutrientes (RUBIO et al., 2009). As 

raízes de plantas crescidas em meios com baixa disponibilidade de K+ podem sofrer 

também mudanças no seu comportamento à gravidade (gravitropismo), o que tem sido 

proposto ser uma resposta adaptativa a fim de evitar zonas com deficiência de K+ 

(VICENTE-AGULLO et al., 2004). 

 

Na parte aérea das plantas, a deficiência de K+ provoca também alterações no 

crescimento e na velocidade de elongação da folha (JORDAN-MEILLE; PELLERIN, 

2008). Em Gossypium hirsutum, por exemplo, os níveis sub-ótimos de K+ reduzem a 

extensão da área foliar e o comprimento dos entrenós, sendo este último efeito maior 

nas ramificações da planta do que no eixo caulinar (GERARDEAUX et al., 2010). Em 

folhas, tem sido descritos aumentos do peso específico como resultado principalmente 

do acúmulo de carboidratos nesses órgãos, o qual é um dos fatores chaves nas mudanças 

morfológicas observadas durante a deficiência de K+ (GERARDEAUX et al., 2010). A 

redução de área foliar disponível para a fotossíntese e a redução de taxa fotossintética 

por unidade de área foliar resultam, portanto, numa redução na quantidade de 

assimilados fotossintéticos disponíveis para o crescimento (PETTIGREW, 2008). 

  

A intensidade da demanda por K+ nas diferentes fases de crescimento e 

desenvolvimento da planta varia, consideravelmente, de acordo com a espécie vegetal.  

Em uma revisão sobre a influência do K+ no crescimento de milho, trigo, soja e algodão 

Pettigrew (2008) mostrou que os requerimentos de K+ em milho e trigo são maiores 

durante as fases de crescimento da parte aérea e de enchimento dos grãos; entretanto, a 

soja e o algodão têm maior demanda por esse nutriente, principalmente, durante o 

crescimento reprodutivo. Quando o K+ encontra-se em quantidades limitadas no solo, o 

conteúdo de proteínas e o peso seco dos grãos de Zea mays e Triticum aestivum são 

bastante afetados (PETTIGREW,2008). No entanto, em algumas espécies, tais como 

Sorghum bicolor, a deficiência de K+ reduz principalmente o número de sementes por 

panícula, mantendo relativamente constante o peso da semente (BENECH ARNOLD; 

FENNER; EDWARDS,1995). Neste estudo, também foi demonstrado que a 

disponibilidade de K+ no solo pode ser um fator ambiental importante na 

germinabilidade precoce de sementes em desenvolvimento.  
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Apesar das numerosas evidências mostrando o papel negativo da deficiência de 

K+ no crescimento e desenvolvimento da planta, outras espécies mostram-se menos 

sensíveis a tais condições. Helianthus annuus e a leguminosa Trifolium repens não 

tiveram afetada a produção de matéria seca total pela baixa disponibilidade de K+ no 

solo (FOURNIER et al., 2005; HØGH-JENSEN, 2003). 

 

2.4.2 Homeostase iônica e absorção de nutrientes 

 

 O déficit de K+ no solo provoca uma rápida redução de sua concentração nos 

tecidos da planta, mais nas raízes do que na parte aérea (NIEVES-CORDONES et al., 

2007; WANG et al., 1998). Plantas supridas com baixo nível de K+ compensam a 

deficiência tecidual absorvendo maiores quantidade de outros cátions como Na+, Mg+2 e 

Ca+2 (JORDAN-MEILLE; PELLERIN, 2008). Em Trifolium repens, o Na+ substituiu 

em até 50% o conteúdo de K+ das raízes, e por mais de 25% os conteúdos de K+ da 

parte aérea e de nódulos radiculares (HØGH-JENSEN, 2003). Em plantas de Gossipium 

hirsutum, Gerardeaux et al. (2009) observaram que os níveis foliares de Ca+2, Mg+2 e 

Na+ foram significativamente superiores em plantas deficientes em K+, os quais 

contribuíram de forma significativa para o aumento da osmolaridade foliar quando 

comparada àquela de plantas controle. Tal aumento no conteúdo de cátions, porém, 

pode não ser evidente quando os solos têm alto conteúdo de nitrogênio amoniacal 

(PRIMAVESI, 2009)  

  

Amtmann e Armengaud (2009) observaram que reduções no conteúdo de nitrato 

ocorriam em folhas e raízes de plantas com deficiência de K+. Estudos também têm 

verificado que a absorção de NO3
- é severamente reduzida quando os níveis de K+ no 

solo são baixos (MARSCHNER, 1995; MENGEL; KIRKBY, 1987). Estas respostas à 

deficiência de K+, porém, não têm sido interpretadas como causa direta da baixa 

disponibilidade de K+ no solo, e sim, como respostas adaptativas que buscam ajustar o 

metabolismo do vegetal às mudanças nos níveis de metabólitos, principalmente de 

esqueletos de carbono produzidos durante o ciclo dos ácidos tricarboxílicos 

(AMTMANN; ARMENGAUD, 2009). Apesar disso, análises de composição mineral 

em espécies tais como Gossipium hirsutum e Trifolium repens mostraram que a 
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deficiência de K+ não prejudica o conteúdo de nitrogênio total e de fósforo nos tecidos 

da planta (BEDNARZ; OOSTERHUIS; EVANS, 1998). 

 

2.4.3 Estado hídrico da planta 

 

Níveis inadequados de K+ podem alterar severamente as relações hídricas nos 

tecidos da planta (PETTIGREW, 2008). De modo geral, as alterações no estado hídrico 

promovidas pela deficiência de K+ resultam dos efeitos desse nutriente sobre 

características envolvidas na regulação do transporte de água através da planta, tais 

como, a condutividade hidráulica da raiz e a condutância estomática foliar (FOURNIER 

et al., 2005). No entanto, o grau de variabilidade na resposta da planta ao déficit de K+ 

pode ser diferente dependendo das condições de cultivo (se naturais ou em sistemas 

hidropônicos), da espécie em estudo, ou da intensidade e tempo de deficiência aos quais 

as plantas são submetidas.  

 

Experimentos realizados com cultivares de Gossypium hirsutum mostraram o 

efeito positivo que os maiores níveis de adubação potássica aplicados no solo têm sobre 

o estado hídrico da planta, evidenciado pelo decréscimo gradual dos potenciais hídrico e 

osmótico e pelo aumento do potencial de pressão (PERVEZ; ASHRAF; MAKHDUM, 

2004). A deficiência de K+ reduziu também significativamente o conteúdo de água em 

Zea mays, sendo esse efeito mais pronunciado na parte aérea do que nas raízes 

(JORDAN-MEILLE; PELLERIN, 2008). Entretanto, outros experimentos têm mostrado 

a insensibilidade das plantas em relação ao conteúdo de água foliar, tanto em condições 

de deficiência de K+ quanto em condições controle (GERARDEAUX et al., 2009).  

 

Fournier et al. (2005), em experimentos realizados com Helianthus annuus, 

demonstraram que a deficiência moderada de K+ estimulou a capacidade de absorção e 

a eficiência no uso da água. De acordo com os autores, essas respostas estariam 

influenciadas pelo aumento nos níveis do ácido abscísico (ABA), os quais promovem 

uma maior absorção de água através das raízes e limita sua perda através dos estômatos. 

A melhor eficiência no uso de água induzida pelo aumento na fertilização potássica foi 

também observada em experimentos com diferentes cultivares de Gossypium hirsutum 

(PERVEZ; ASHRAF; MAKHDUM, 2004). O controle estomático, como demonstrado 
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nos trabalhos pioneiros de Fischer e Hsiao (1968), depende, em grande medida, do 

fluxo reversível de K+ através das membranas celulares para regular a abertura e 

fechamento dos estômatos. Investigações posteriores revelaram que, além do K+, a 

sacarose estaria também envolvida nesse processo de regulação, sendo o papel osmótico 

do K+ evidente durante o início da manhã, e o da sacarose, durante a tarde (TALBOTT; 

ZEIGER, 1996). 

 

2.4.4 Fotossíntese e metabolismo do carbono 

 

O déficit de K+ provoca reduções na taxa fotossintética como resultado das 

alterações na fisiologia dos estômatos, que podem limitar o acesso do CO2 à câmara 

sub-estomática, ou da inibição de reações enzimáticas, muitas das quais dependem do 

K+ como cofator (BEDNARZ; OOSTERHUIS; EVANS, 1998). As últimas manifestam-

se particularmente, quando a deficiência chega a ser severa.  

 

Estudos realizados por Maury; Huber e Moreland (1981) e Wu e Berkowitz 

(1991) mostraram a importância do K+ e da manutenção de níveis adequados desse 

nutriente para as reações fotoquímicas nos cloroplastos. Experimentos realizados com 

preparações dessa organela, isoladas de Spinacea oleraceae (L.), mostraram que a 

adição externa de K+ conduz ao incremento nos níveis de K+ endógeno que, por sua vez, 

reverte à acidificação do estroma e a inibição da evolução do O2 fotossintético induzidas 

por cátions divalentes, como magnésio, cálcio e manganês. Tais experimentos deixaram 

claro que a capacidade fotossintética mostra ser sensível ao fluxo de K+ através do 

envelope do cloroplasto. Alguns dos componentes protéicos que participam da 

regulação do movimento de K+ através da membrana interna do cloroplasto foram 

estudados por Wu e Berkowitz (1991) e Berkowitz e Peters (1993), chegando-se à 

conclusão que uma ATPase estimulada por K+, e um canal específico de K+ contribuem 

para a regulação das concentrações de K+ e do pH no estroma do cloroplasto. A 

significância da atividade destas proteínas do envelope plastidial, estimuladas por K+, é 

salientada pelo fato de que a fixação fotossintética de CO2 não seria possível sem a sua 

ação.  
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Na folha, a deficiência de K+ afeta a atividade de enzimas-chave envolvidas na 

síntese de açúcares e na sua exportação para tecidos-dreno. Estudos realizados por 

Huber (1984) com Glicine max mostraram que a deficiência de K+ em folhas estimula a 

atividade da enzima invertase ácida, responsável pela hidrólise da sacarose e reduz a 

atividade da enzima sintase da sacarose fosfato (SPS), envolvida na síntese de sacarose. 

O resultado dessa regulação seria o acúmulo de açúcares (hexoses) para manutenção do 

potencial osmótico em folhas com deficiência de K+. Todavia, estudos realizados em 

plantas de Gossypium hirsutum (ZHAO; OOSTERHUIS; BEDNARZ, 2001) com taxas 

fotossintéticas reduzida pela deficiência de K+ mostraram acúmulos significativos de 

grânulos de amido nos cloroplastos e aumentos nos teores de sacarose e glicose, o que 

sugere que estes compostos podem atuar inibindo a assimilação do carbono, através de 

mecanismos de regulação do tipo feedback negativo. O aumento de sacarose nas folhas 

desta espécie sugere, também, que os processos enzimáticos envolvidos durante a sua 

síntese não são afetados pela deficiência de K+, mas sim, haveria um efeito sobre os 

passos de carregamento desse carboidrato no floema. 

 

Além dos efeitos descritos anteriormente sobre a fisiologia dos cloroplastos, a 

deficiência de K+ pode afetar a fotossíntese através da redução do conteúdo de clorofila, 

do aumento da resistência do mesofilo, e por alterações na quantidade e estrutura dos 

centros de reação fotossintética (ZHAO; OOSTERHUIS; BEDNARZ, 2001). O déficit 

de K+ pode, também, reduzir a capacidade de utilização de fótons para a assimilação de 

CO2 em conseqüência da inibição da atividade da Rubisco  (WENG et al., 2007; 

JORDAN-MEILLE; PELLERIN, 2008). Sob condições de alta luminosidade, estas 

respostas podem trazer conseqüências negativas para as plantas deficientes em K+, 

desde que o excesso de energia pode promover danos oxidativos ao aparato 

fotossintético. Apesar das evidências que mostram os efeitos negativos do déficit de K+ 

sobre a fotossíntese, experimentos realizados com a leguminosa Trifolium repens têm 

mostrado que a taxa fotossintética pode ser até estimulada em plantas cultivadas sob 

doses baixas de K+ (HØGH-JENSEN, 2003). 

 

 

 

 



37 
 

2.4.5 Suscetibilidade a estresses ambientais  

  

A deficiência de K+ nos tecidos da planta promove a suscetibilidade a um 

conjunto de fatores ambientais estressantes, tais como salinidade, seca, doenças e 

pestes. A visão atual é que altas concentrações de K+ podem reduzir a incidência de 

pestes e doenças, no entanto, em algumas situações esse efeito não é observado. Nesse 

sentido, dados apresentados em uma revisão feita por Amtmann; Troufflard; 

Armengaud (2008) indicaram que os efeitos do K+ sobre a redução da incidência de 

doenças provocadas por fungos e bactérias foram observados em 70% dos estudos. Em 

contraste, as infecções virais foram mais freqüentes, mesmo em plantas com ótimo 

estado nutricional de K+, com apenas 41% dos estudos mostrando uma redução das 

doenças e 51% reportando um incremento da ocorrência. 

 

Como explicado anteriormente, o K+ tem efeitos sobre vários processos 

fisiológicos, bioquímicos e hormonais, porém uma correlação direta entre estes e o 

aumento da tolerância ao estresse biótico não tem sido estabelecida com precisão. 

Marschner (1995) indicou que a alta suscetibilidade às doenças em plantas com 

deficiência de K+ pode ser atribuída à redução da síntese de compostos de massa 

molecular elevada como proteínas e carboidratos e ao aumento do acúmulo dos 

monômeros que os constituem. Muitas evidências sugerem que o acúmulo de açúcares 

solúveis, ácidos orgânicos e aminoácidos tende a aumentar em plantas com baixos 

teores de K+, favorecendo o crescimento e desenvolvimento de patógenos e ataque de 

pestes (AMTMANN; TROUFFLARD; ARMENGAUD, 2008). A inter-relação entre a 

nutrição potássica e os mecanismos de defesa em plantas pode ser inferida a partir dos 

estudos que mostraram a supra-regulação de transcritos relacionados à síntese do ácido 

jasmônico, do etileno e de proteínas relacionadas à defesa em plantas crescidas em 

meios com baixas concentrações de K+ (ARMENGAUD; BREITLING; AMTMANN, 

2004; SHIN; SCHACHTMAN, 2004; AMTMANN et al., 2006). Ambos os hormônios 

têm um papel importante na sinalização dos eventos desencadeados após ataque por 

patógenos e pestes.           
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2.5 Absorção de K+ em plantas 

  

O K+ é absorvido preferencialmente nas raízes e acumulado majoritariamente em 

caules e folhas (SHABALA, 2003). Os trabalhos pioneiros de Epstein; Rains e Elzam 

(1963), com plantas de cevada (Hordeum vulgare L.) cultivadas em soluções com 

concentrações variáveis de K+, demonstraram que a cinética de absorção desse nutriente 

segue um padrão bifásico, constituído por um componente saturável e outro linear, 

funcionais em baixa e alta concentração de K+, respectivamente. Com base nesses 

resultados, os autores propuseram que a absorção de K+ é controlada por dois sistemas 

de absorção presentes na membrana plasmática da célula vegetal, os quais diferem na 

afinidade, velocidade de transporte do K+ e sensibilidade a íons competidores. Tais 

sistemas de absorção, nomeados de sistemas de alta e de baixa afinidade, permitem às 

plantas se adaptarem à variabilidade espacial e temporal com que o K+ ocorre na 

solução do solo, mantendo concentrações adequadas de K+ aos processos fisiológicos e 

bioquímicos e ao crescimento do vegetal (SANTA-MARÍA; DANNA; CZIBENER, 

2000). A concentração de K+ no meio de crescimento que determina a transição entre 

um sistema e outro tem sido estabelecida em torno de 1,0 mM (BRITTO; 

KRONZUCKER, 2006; SZCZERBA; BRITTO; KRONZUCKER, 2009).  

  

2.5.1 Sistema de absorção de alta afinidade 

 

A absorção de K+ de alta afinidade constitui a rota mais importante para a 

aquisição de K+ por plantas que crescem em solos com concentrações muito baixas 

desse nutriente (CLARKSON, 1985). Estudos feitos com diferentes espécies vegetais, 

visando a caracterização dos parâmetros cinéticos desse sistema, observaram que a 

constante de afinidade (Km) e a velocidade máxima de absorção (Imax) têm valores 

médios de 13 µM e 8,2 µmol.g-1.h-1, respectivamente (EPSTEIN; RAINS; ELZAM, 

1963; VALE; JACKSON; VOLK, 1987; SANTA-MARÍA; DANNA; CZIBENER, 

2000; BAÑUELOS et al., 2002; MARTÍNEZ-CORDERO, MATÍNEZ; RUBIO, 2005). 

O sistema de alta afinidade é altamente seletivo para o K+, bem como para seu análogo 

o Rb+, enquanto que, sua afinidade pelo Na+ é menor. Tais propriedades seletivas do 

sistema de alta afinidade dependem da presença do Ca2+ (MAATHUIS; SANDERS, 
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1996). O sistema de alta afinidade pode ser inibido por modificação química com o 

reagente sulfidrílico, N-etilmaleimide (NEM) (KOCHIAN; LUCAS, 1982). 

 

O sistema de absorção de alta afinidade controla o influxo de K+ contra seu 

gradiente eletroquímico. Tem sido mostrado que a energização do transporte de K+ se 

dá através do acoplamento ao influxo passivo de prótons (H+) ou de íons sódio. Os 

trabalhos de Maathuis e Sanders (1994) demonstraram que as variações no gradiente de 

pH através da membrana tinha um efeito marcante sobre o influxo de K+ em 

protoplastos de Arabidopsis thaliana. Essa absorção, de acordo com os autores, seria 

controlada por um transportador tipo simporte K+/H+, capaz de manter relativamente 

constante a concentração citosólica de K+, mesmo em meios de crescimento com 

concentrações relativamente baixas desse nutriente. Entretanto, novas explicações para 

o controle da absorção ativa de K+ em plantas surgiram após a identificação da proteína 

simporte HKT em plantas de Triticum aestivum, a mesma que realiza o cotransporte do 

K+ e do Na+ (SCHACHTMAN; SCHROEDER, 1994). A caracterização biofísica deste 

transportador realizada por Rubio; Gassmann e Schroeder (1995) revelou que a 

absorção de K+ é estimulada pelo aumento na concentração de Na+ e é insensível às 

variações de pH externo. O mecanismo de energização mediado por Na+ parece 

contribuir muito pouco para a absorção de K+ em Arabidopsis thaliana e em gramíneas, 

tais como, Triticum aestivum, Zea mays e Hordeum vulgare, porém em outras espécies 

(principalmente aquáticas), como Elodea, Egeria e Vallisneria, ele pode ser relevante 

(RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; MÄSSER et al., 2001). Outros estudos mostram, 

também, que ambas as classes de transportadores podem coexistir na mesma espécie 

vegetal, desde que são observados aumentos na velocidade de transporte de K+ quando 

são incrementados os gradientes eletroquímicos de H+ e Na+ (SPALDING et al., 1999).       

  

O influxo de K+ de alta afinidade e seu acúmulo nos tecidos da planta são 

notavelmente reduzidos pela presença de NH4
+ (SANTA-MARÍA; DANNA; 

CZIBENER, 2000; BRITTO; KRONZUCKER, 2008), os quais são tidos como 

sintomas característicos da toxicidade causada por este íon. O mecanismo pelo qual o 

íon NH4
+ inibe o sistema de transporte de alta afinidade não está ainda elucidado. 

Contudo, sugere-se que tal inibição é causada pela ligação competitiva do íon NH4
+ aos 

sítios específicos para o K+ nos seus respectivos transportadores (SPALDING et al., 
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1999) ou do seu efeito negativo sobre o potencial elétrico de membrana (EPSTEIN; 

BLOOM, 1997). 

 

O modelo cinético que descreve o influxo de K+ através do sistema de alta 

afinidade é análogo ao modelo de cinética enzimática proposto por Michaelis e Menten, 

sendo definido pelos parâmetros cinéticos Imax e Km. O primeiro representa a velocidade 

máxima de influxo e é um valor que depende do número de transportadores presentes 

por unidade de raiz, bem como das características intrínsecas do sistema radicular (LE 

BOT; ADAMOWICZ; ROBIN, 1998). Diferentemente do Imax, o Km ou constante de 

afinidade é uma propriedade do transportador, cujo valor indica tanto a concentração do 

íon na qual a velocidade de influxo é 50% da velocidade máxima, bem como a afinidade 

do transportador pelo íon (LE BOT; ADAMOWICZ; ROBIN, 1998). 

  

De acordo com o modelo cinético anterior, a velocidade com que um íon é 

absorvido pelas raízes é função de sua concentração no meio externo. Entretanto, 

diferentes trabalhos mostram que a concentração do íon nos tecidos da planta 

(concentração interna) exerce também um controle sobre a velocidade de seu influxo, 

através da ativação ou da inibição das proteínas de transporte que regem sua absorção 

(WANG et al., 1993; MARTÍNEZ-CORDERO; MATÍNEZ; RUBIO, 2005). Esses 

resultados têm levado à conclusão de que a absorção de íons está sob um controle de 

regulação do tipo feedback negativo, o qual depende do estado nutricional da planta 

(GLASS, 1975). Desse modo, as constantes obtidas com a equação de Michaelis e 

Menten não seriam constantes verdadeiras, sendo valores que apresentariam variações 

de acordo com as mudanças na concentração interna do íon em questão. Portanto, as 

estimativas de seus valores refletem a velocidade com a qual o íon será transportado sob 

uma condição nutritiva particular (SIDDIQUI; GLASS, 1982). Um modelo modificado 

proposto por Siddiqui e Glass (1982) mostra que os valores de Imax e Km decrescem e 

aumentam, respectivamente, de forma exponencial com o incremento da concentração 

do K+ na raiz. Além disso, estudos mostraram que o influxo de K+ em função da 

concentração interna desse nutriente resultou em uma curva sigmoidal, o qual foi 

tomado como evidência para se propor um modelo de regulação alostérica da absorção 

de K+ por raízes de plantas (GLASS, 1976). 
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2.5.1.1 Componentes sensível e não-sensível ao íon NH4
+  

 

Evidências experimentais têm mostrado que o sistema de alta afinidade pode ser 

dividido em componentes que diferem em sua sensibilidade ao íon NH4
+ (VALE; 

JACKSON; VOLK, 1987). A descoberta dessa característica mudou a visão sobre as 

entidades responsáveis pelo controle da absorção de K+ em plantas (EPSTEIN; RAINS; 

ELZAM, 1963; MAATHUIS; SANDERS, 1996; GIERTH; MÄSER; SCHROEDER; 

2005), desde que foi sugerida a participação dos canais de K+ no processo de absorção 

de alta afinidade (HIRSCH et al., 1998; SPALDING et al., 1999). Atualmente, se aceita 

a noção de que a absorção de K+ a partir de soluções diluídas é resultado da participação 

tanto de carreadores K+/H+ e K+/Na+ (famílias KT/HAK/KUP e HKT1, 

respectivamente), os quais são inibidos pela presença do íon NH4
+; como de canais de 

K+ (famílias AKT), cuja atividade não é afetada pela presença desse cátion (HIRSCH et 

al., 1998; SPALDING et al., 1999; SANTA-MARÍA; DANNA; CZIBENER, 2000; 

MARTÍNEZ-CORDERO, MATÍNEZ; RUBIO, 2005). Tem sido apontado também, que 

a participação e contribuição de cada componente para o sistema de absorção de alta 

afinidade têm características próprias para cada espécie vegetal, e são determinadas pela 

composição iônica do ambiente radicular, no que tange principalmente à forma 

prevalecente de nitrogênio inorgânico (SZCZERBA et al., 2008). 

 

Em experimentos conduzidos com plantas de Hordeum vulgare cultivadas por 

períodos prolongados (long-term) sob combinações diferentes de fontes de nitrogênio e 

doses de K+, Santa-María; Danna e Czibener (2000) mostraram que a elicitação dos 

componentes do sistema de absorção de alta afinidade é influenciada pelas 

concentrações externas dos íons K+ e NH4
+ às quais as plantas são expostas durante o 

crescimento. Em plantas cultivadas com uma adequada provisão de nitrogênio, diferente 

do íon NH4
+, a absorção de Rb+ (análogo do K+) é dominada por um componente que 

mostra sensibilidade ao íon NH4
+; porém, plantas crescidas na presença do íon NH4

+ 

tiveram uma absorção de Rb+ pouco afetada pela presença desse cátion. No entanto, 

apesar desse padrão de resposta, evidencias convincentes da contribuição dos canais de 

K+ à absorção desse nutriente não foram obtidas, dado que o uso de inibidores e 

bloqueadores de canais, tais como, o Ba+2 e o Cs+ aboliram fracamente o processo de 

absorção em plantas cultivadas em NH4
+. 
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Em outras espécies tais como, Arabidopsis thaliana (SPALDING et al., 1999; 

RUBIO et al., 2008) e Capsicum annum (MARTÍNEZ-CORDERO, MATÍNEZ; 

RUBIO, 2005), também têm sido descritas a contribuição de ambas as classes de 

transportadores ao sistema de absorção de K+ de alta afinidade. Martinez-Cordero et al. 

(2005) observaram que a absorção de K+ era pouco afetada pelo íon NH4
+ em plantas de 

C. annum  cultivadas com nitrogênio amoniacal, sugerindo que nessa espécie o 

transporte de K+ de alta afinidade pode se dar através de proteínas do tipo canal. Essa 

observação foi confirmada pela análise da expressão do transportador CaHAK1 e do 

canal CaAKT1, os quais tiveram, em condições de deficiência de K+ e presença do íon 

NH4
+, seus níveis de transcritos reduzidos e aumentados, respectivamente 

(MARTÍNEZ-CORDERO, MATÍNEZ; RUBIO, 2005). Estes resultados estão de 

acordo com medições da permeabilidade do K+ através de canais específicos para o 

transporte desse nutriente, o que pode representar entre 55-63% da absorção total, 

quando analisados em soluções diluídas (SPALDING et al., 1999). 

 

Rubio et al. (2008) estudaram a relevância dos transportadores e canais de K+ 

para o sistema de absorção de alta afinidade em linhagens mutantes de Arabidopsis 

thaliana, Athak5 e Atakt1, obtidas por inserção de T-DNA nos genes HAK5 

(transportador) e AKT1 (canal). Esses autores observaram que AtHAK5 e AtAKT1 são 

os principais sistemas que medeiam a absorção de K+ na escala de concentração de alta 

afinidade. Entretanto, AtHAK5 medeia a absorção de concentrações mais baixas de K+ 

que AtAKT1, assegurando a aquisição de K+ quando as concentrações são 

extremamente  baixas na solução do solo. Por outro lado, fatores tais como a presença 

de K+ e NH4
+ durante a fase de crescimento da planta determinam a contribuição 

relativa de cada sistema para a absorção de K+. A presença de NH4
+ reprime a indução 

de AtHAK5 pela deficiência de K+, característica observada também em outras espécies 

(MARTÍNEZ-CORDERO, MATÍNEZ; RUBIO, 2005). Porém, sob tais condições, a 

expressão do gene AtAKT1 é aumentada, representando o único sistema capaz de mediar 

a absorção de K+. 

 

Diferentemente dos resultados anteriores, a capacidade de indução do 

componente resistente ao íon NH4
+ sob condições de deficiência de K+ e na presença de 

nitrogênio amoniacal não tem sido comprovada em outras espécies (SANTA-MARÍA; 
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DANNA; CZIBENER, 2000; NIEVES-CORDONES et al., 2007). Em Solanum 

lycopersicum, a absorção de alta afinidade é dominada pelo componente sensível ao íon 

NH4
+, o qual medeia a absorção de quantidades suficientes de K+ sem mostrar desvios 

dos valores observados em condições de crescimento normais (NIEVES-CORDONES 

et al., 2007). Um resultado interessante apresentado por estes autores foi o aumento dos 

níveis dos transcritos do gene LeHAK5 tanto em condições de deficiência quanto na 

presença de NH4
+. Níveis de K+ pouco afetados em plantas cultivadas com NH4

+ podem 

resultar da indução de transportadores de K+ que exibem maior afinidade por esse cátion 

e ao mesmo tempo com maior tolerância à presença de NH4
+ (SZCZERBA et al. 2008). 

 

Os exemplos acima citados comprovam a existência de variabilidade entre 

diferentes espécies vegetais, a qual pode ser encontrada também entre variedades de 

uma mesma espécie (GLASS; PERLEY, 1980). Além disso, o uso do íon NH4
+ bem 

como de substâncias inibidoras podem ser ferramentas úteis para os estudos de absorção 

de K+, basicamente por permitir uma análise dos componentes e sua relevância no 

controle do sistema de absorção de alta afinidade. Dada a interação entre ambos os 

cátions, o K+ e o íon NH4
+, a qual acontece nos diferentes ambientes agrícolas e 

naturais, o entendimento desse fenômeno pode contribuir para o desenvolvimento de 

variedades e desenho de novas estratégias de manejo de culturas.     

    

2.5.2 Sistema de absorção de baixa afinidade  

   

 O sistema de absorção de baixa afinidade opera na presença de concentrações 

externas de K+ superiores a 1,0 mM, mostra baixa afinidade por esse íon (Km = 11,4 

mM) e é consideravelmente aceito ser mediado por canais (EPSTEIN; RAINS; 

ELZAM, 1963; SZCZERBA; BRITTO; KRONZUCKER, 2009). Diferentemente do 

sistema de alta afinidade, o sistema de absorção de K+ de baixa afinidade é 

termodinamicamente passivo, sendo a voltagem de membrana o fator responsável pela 

permeação do íon através do canal (MAATHUIS; SANDERS, 1996; AMTMANN; 

BLATT, 2009). No entanto, após o ingresso de K+ mediado por ambos os mecanismos 

de absorção, passivo e ativo, a remoção ativa de prótons para manter a neutralidade 

elétrica celular é ativada (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; BRITO; KRONZUCKER, 

2008; SZCZERBA; BRITTO; KRONZUCKER, 2009). A capacidade de influxo do 
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sistema de baixa afinidade é superior àquela do sistema de alta afinidade (EPSTEIN; 

RAINS; ELZAM, 1963). Contudo, tem sido amplamente reconhecido que, quando a 

concentração externa de um íon se eleva, a velocidade de efluxo torna-se 

progressivamente pronunciada, podendo ocorrer na mesma magnitude que a velocidade 

de influxo (SZCZERBA; BRITTO; KRONZUCKER, 2006). Isto gera um fenômeno 

conhecido como ciclo fútil de íons e é uma característica que distingue a aquisição de 

nutrientes pelo sistema de baixa afinidade, com conseqüências desfavoráveis para o 

crescimento e a sobrevivência do vegetal (BRITTO; KRONZUCKER, 2006). 

 

Experimentos têm mostrado que a cinética de absorção de K+ de baixa afinidade 

pode ser saturável pela concentração externa de K+ (EPSTEIN; RAINS; ELZAM, 

1963). Entretanto, em trabalhos realizados com plantas de milho por Kochian e Lucas 

(1982) foi observado que o sistema de baixa afinidade não é saturável quando as 

concentrações de K+ aumentam no meio de crescimento, sendo a absorção descrita por 

um modelo cinético de tipo linear.  A supra-regulação por altos níveis de K+ no meio 

externo ocorre apesar do aumento do conteúdo de K+ nos tecidos da planta e da 

progressiva despolarização da membrana plasmática (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; 

BRITTO; KRONZUCKER, 2008). Uma caracterização mais detalhada desse 

componente, realizada por Kochian; Xin-Zhi e Lucas (1985), mostrou que é possível 

inibir seletivamente o componente linear da absorção de K+ através da inibição do 

influxo de cloreto ou pela aplicação de agentes químicos que bloqueiem 

especificamente os canais de K+, tais como o tetraetilamônio (TEA). Esses resultados 

evidenciaram, portanto, que a absorção de K+ é um processo acoplado ao transporte de 

um ânion, preferencialmente, o cloreto, estando sob controle de proteínas de transporte 

do tipo canal, cuja função é inibida pela presença de cálcio em concentrações superiores 

a 1,0 mM (KOCHIAN; XIN-ZHI; LUCAS, 1985). 

  

De acordo com alguns autores, a atividade do sistema de transporte de baixa 

afinidade não mostra sensibilidade à presença dos íons NH4
+ como acontece com o 

sistema de transporte de alta afinidade (BRITTO; KRONZUCKER, 2008). Prova da 

maior tolerância ao íon NH4
+ são as observações de que aumentos na concentração do 

K+ externo na escala de baixa afinidade aliviam os sintomas causados pela toxicidade 

do íon NH4
+ (SZCZERBA et al., 2008). De acordo com Britto e Kronzucker (2008), a 
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possibilidade de que canais de K+ atuem como via de transporte para o íon NH4
+ é 

maior quando as concentrações de K+ no meio de crescimento são reduzidas. Isto pode 

ser ainda mais provável tendo em vista que ambos são cátions univalentes com raios 

atômicos semelhantes (SZCZERBA; BRITTO; KRONZUCKER, 2009). 

 

Em contraste ao íon NH4
+, o íon Na+ suprime o influxo de K+ nas escalas de alta 

e baixa afinidade. Entre as razões propostas para esta inibição citam-se a utilização do 

mesmo sistema de transportadores (canais) para o acesso do Na+ na planta (WANG; 

ZHANG; FLOWERS, 2007) ou o decréscimo dos níveis de transcritos responsáveis 

pela síntese de transportadores do sistema de baixa afinidade (GOLLDACK  et al., 

2003; FUCHS et al., 2005). 

 

2.6 Transportadores de membrana envolvidos na aquisição de K+ 

 

Para garantir uma absorção adequada do K+ presente no solo, as plantas estão 

dotadas de um arsenal de transportadores localizados principalmente nas membranas 

plasmáticas de células da epiderme e do córtex radicular. A identificação de proteínas 

responsáveis pela absorção ativa e passiva do K+ tem progredido rapidamente nas 

últimas décadas através do uso de técnicas de expressão heteróloga, clonagem de genes 

e caracterização dos seus produtos. 

 

Os transportadores de K+ têm sido classificados em quatro grupos principais: os 

canais do tipo Shaker, tendo como principal representante os membros da família AKT, 

identificados inicialmente em Arabidopsis thaliana (SENTENAC et al., 1992); os co-

transportadores (Na+/K+) da família HKT, os quais foram isolados de plantas de trigo 

(RUBIO; GASSMANN; SCHROEDER, 1995); e os co-transportadores da família 

KT/HAK/KUP, isolados de cevada (HvHAK) e de Arabidopsis (AtKT) (SANTA-

MARÍA et al., 1997; FU; LUAN, 1998; KIM et al., 1998). O quarto grupo é constituído 

por transportadores antiporters K+/H+ (CPA), cujas análises funcionais têm lhes 

atribuído um papel regulador da homeostase iônica em situações de estresse nutricional 

melhor que uma participação na absorção de K+ propriamente dita (SZCZERBA; 

BRITTO; KRONZUCKER, 2009). Dada a dependência da atividade desses 
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transportadores por energia existe uma forte correlação entre a atividade da enzima de 

membrana plasmática, a H+-ATPase , e o processo de absorção de K+. 

     

2.6.1 H+-ATPases de membrana plasmática 

 

2.6.1.1 Função e estrutura das H+-ATPases 

 

 Em plantas, a energização do sistema de transportadores secundários envolvidos 

na absorção de nutrientes minerais depende da atividade da enzima de membrana 

plasmática, a H+-ATPase. Esta enzima catalisa o movimento líquido de H+ para o meio 

externo celular às custas da energia liberada pela hidrólise do ATP, resultando na 

formação de um potencial elétrico (interior negativo) e um gradiente de H+ (pH externo 

ácido) através da membrana plasmática (SZE, 1985; MORSOMME; BOUTRY, 2000). 

Em uma célula vegetal típica, os valores do potencial de membrana e pH do apoplasto 

têm sido estimados entre -150 a -200 mV e 5,5 a 6,0, respectivamente  (MICHELET; 

BOUTRY, 1995; SZE; LI; PALGREM, 1999). O potencial eletroquímico gerado 

constitui, pois, a força que dirige a absorção de nutrientes nas células vegetais. Cátions, 

por exemplo, ao chegarem à superfície celular podem ingressar no citosol através dos 

canais de membrana, atraídos pelo potencial de membrana negativo. Cátions, ânions e 

solutos neutros podem também ingressar nas células através de carreadores que os 

transportam concomitantemente com prótons. 

 

 As H+-ATPases de membrana plasmática pertencem à família das ATPases do 

tipo P, chamadas assim por experimentar reações de fosforilação e desfosforilação em 

um único resíduo de aspartato, durante seu ciclo catalítico. O resíduo de aspartato 

fosforilado encontra-se na região, DKTGT[L/I/V/M][T/I] da H+-ATPases, altamente 

conservada entre os membros desta família (PALMGREN, 2001). O esquema do ciclo 

de reação, como descrito por Morsomme e Boutry (2000), indica que a enzima passa 

por dois estádios conformacionais, denominados de E1 e E2, os quais mostram 

diferenças em afinidades pelos íons (prótons) a serem transportados e na reatividade do 

sitio ao qual se liga o ATP. Na conformação E1, a H+-ATPse tem alta afinidade por 

prótons e pela molécula de ATP, cuja hidrólise fornece a energia que provoca uma 

mudança conformacional para a forma E2. O estado conformacional E2 apresenta um 
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grupo fosfato ligado a sua estrutura e se caracteriza por ter menor afinidade por prótons, 

os quais são liberados no espaço extracelular. Uma característica de todas as ATPases 

do tipo P é sua inibição por vanadato, um análogo do fosfato que impede a formação do 

intermediário fosforilado (SZE, 1985; KÜHLBRANDT, 2004). 

 

 As H+-ATPases de membrana plasmática são constituídas por um único 

polipeptídeo de aproximadamente 100 kDa, o qual se organiza como dímeros ou 

oligômeros na sua forma ativa (PALMGREN, 2001; SONDERGAARD; SCHULZ; 

PALMGREN, 2004). Com base no modelo estrutural das Ca+2-ATPases do retículo 

sarcoplasmático, outra classe de ATPase tipo P, alguns autores propuseram que a 

estrutura das bombas de H+ de plantas apresenta dez hélices transmembranares (M1 a 

M10), com a maior porção da proteína exposta para o lado citoplasmático 

(PALMGREN,  2001). Essa região citoplasmática é dividida nos domínios A, P e N. O 

domínio actuator (A) inclui a região N-terminal e o loop citoplasmático menor formado 

entre as hélices transmembranares M2 e M3. A região N-terminal parece estar 

diretamente envolvida no controle do estado ativo da bomba, atuando em conjunto com 

a extremidade C-terminal do polipeptídeo (EKBERG et al., 2010), enquanto que, o loop 

citoplasmático menor provavelmente seja responsável pelas mudanças na conformação 

da enzima. O domínio de fosforilação (P) e o domínio de ligação a nucleotídeos (N) 

localizam-se no loop citoplasmático maior contendo os resíduos de aspartato que são 

fosforilados durante o ciclo catalítico, e a região responsável pela ligação do ATP. Além 

desses domínios, as H+-ATPases apresentam uma região com propriedades reguladoras 

(domínio R) localizado na região C-terminal. Esse último domínio, com 

aproximadamente 100 resíduos de aminoácidos, está presente apenas nas H+-ATPases 

de plantas e fungos e ausente em outras ATPases do tipo P (PORTILLO, 2000, 

KÜHLBRANDT, 2004). Palmgren; Larsson e Sommarin (1990) mostraram que a 

remoção tríptica do domínio R em vesículas inside-out de membrana plasmática 

aumenta marcadamente a atividade hidrolítica do ATP e a translocação de H+ pelas H+-

ATPases. 

 

 No genoma de plantas, a síntese das H+-ATPases está sob o controle de uma 

família composta por vários genes, sendo a expressão de cada isoforma restrita a órgãos 

e tecidos específicos e influenciada por condições fisiológicas e de desenvolvimento 
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particulares. Tais características sugerem não apenas que os genes das H+-ATPases 

estejam sob diferentes controles de regulação transcricional (ARANGO et al., 2003), 

mas também que seus produtos  possam ter propriedades catalíticas e regulatórias 

distintas (MAUDOUX et al., 2000). No genoma de Arabidopsis thaliana, 12 genes de 

H+-ATPases (AHA1 a AHA12) têm sido identificados, os quais, agrupados com base nas 

suas seqüencias de aminoácidos, foram distribuídos em 5 subfamílias (PALMGREN, 

2001). Da mesma forma, a análise da seqüência completa do genoma de arroz (Oriza 

sativa) permitiu a identificação de 10 genes de H+-ATPases de membrana plasmática 

(ARANGO et al., 2003) identificados como OSA1 a OSA10. 

 

Estudos imunocitológicos revelaram a distribuição e o conteúdo da H+-ATPase 

de membrana plasmática nos diferentes tipos celulares de raízes. Esses trabalhos 

mostraram que as H+-ATPases de membrana plasmática distribuem-se majoritariamente 

nas regiões periféricas da raiz (epiderme, coifa e pêlos radiculares) e no cilindro central 

(endoderme e células vasculares do xilema radicular), tanto das zonas meristemáticas, 

de alongamento e de maturação (PARETS-SOLER; PARDO; SERRANO, 1990; 

SAMUELS; FERNANDO; GLASS, 1992). O enriquecimento em H+-ATPases desses 

tecidos dá suporte à hipótese que assume ser a  epiderme o principal local de absorção 

ativa de íons e o estelo aquele onde ocorre o descarregamento ativo dos íons para os 

vasos do xilema. Por outro lado, a baixa expressão da H+-ATPase nas células do córtex 

pode explicar a limitada capacidade de absorção desse tecido.  

 

2.6.1.2 Regulação pós-traducional da H+-ATPase de membrana plasmática 

 

A atividade da H+-ATPase de membrana plasmática de plantas é auto-regulada 

por seu domínio C-terminal. A interação do domínio C-terminal com regiões específicas 

do loop citoplasmático maior resulta em um estado de baixa atividade da proteína 

(ARANGO et al., 2003; DUBY; BOUTRY, 2009). Em plantas, a ativação da enzima é 

conseguida após a fosforilação do penúltimo resíduo da proteína (uma treonina), a qual 

é requerida para a subseqüente ligação da proteína reguladora 14-3-3, que desloca o 

domínio C-terminal, resultando em um complexo ativado. A ativação da enzima por 

diferentes fatores ambientais e fisiológicos tais como luz, hormônios e toxinas podem 

ter como alvo de regulação o domínio C-terminal desta enzima (PALMGREN, 2001). A 
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conservação do resíduo de treonina fosforilável e das seqüências vizinhas sugere que 

esse mecanismo de regulação seja altamente conservado no reino vegetal (DUBY; 

BOUTRY, 2009). 

 

 Evidências têm mostrado que além desse resíduo de treonina, outros resíduos ou 

estruturas secundárias localizadas dentro do domínio C-terminal são responsáveis pela 

interação entre a H+-ATPase e a proteína 14-3-3. Resultados apresentados por Fuglsang 

et al. (2003) mostraram que uma mutação no resíduo de Thr 924 é importante para a 

interação entre a proteína 14-3-3 e a AHA2 de A. thaliana. Tal resíduo pode promover a 

interação de ambas as proteínas, independentemente de sua fosforilação. De forma 

similar, em N. plumbaginifolia, uma região localizada entre os resíduos (905-922) da 

H+-ATPase, chamada PMA2, foi identificada como crucial para sua interação com a 

proteína 14-3-3 (JELICH-OTTMANN et al., 2001). Mutações em aminoácidos 

individuais localizados nessa região resultaram em um decréscimo significativo da 

associação entre ambas as proteínas. 

   

Desbrosses; Stelling e Renaudin (1998) propuseram outro mecanismo de 

ativação da H+-ATPase caracterizado pela desfosforilação de resíduos específicos de 

treonina. De acordo com esses autores, os incrementos nas atividades de hidrólise do 

ATP e transporte de H+ foram promovidos por reações de desfosforilação catalisadas 

pela enzima fosfatase alcalina. Este mecanismo de regulação diferiu em vários aspectos 

da auto-regulação mediada pelo domínio C-terminal, principalmente nos resíduos nos 

quais age a enzima fosfatase alcalina e a ausência da intervenção da proteína 14-3-3. 

 

2.6.1.3 Papel da H+-ATPases de membrana plasmática na nutrição mineral 

 

Diferentes trabalhos têm estabelecido uma relação estreita entre a capacidade de 

aquisição de nutrientes minerais e as variações na atividade e regulação da H+-ATPase 

de membrana plasmática. A busca por isoformas (ou isogenes) de H+-ATPase de 

membrana plasmática induzidas específicamente em condições de déficit nutricional 

tem sido alvo importante nas pesquisas de nutrição mineral de plantas (SANTI et al., 

2003; SANTI et al., 2005), pois, como tem sido sugerido, a manipulação genética 
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dessas enzimas pode melhorar a capacidade de absorção de nutrientes minerais 

(PALMGREN, 2001; DUBY; BOUTRY, 2009). 

    

Dell’Orto et al. (2000) observaram que a deficiência de ferro em plantas de 

Cucumis sativus (L.) promoveu aumentos nas atividades de hidrólise do ATP e de 

transporte de H+ da H+-ATPase de membrana plasmática. Além disso, esses autores 

verificaram que o estímulo da atividade foi acompanhado de um aumento na quantidade 

da enzima na membrana plasmática, o que sugeria sua regulação a nível transcricional 

em condições de deficiência de ferro. Este mecanismo de regulação proposto foi 

confirmado por Santi et al. (2005) ao observarem que o crescimento de plantas sob 

baixo nível de ferro pode induzir fortemente a expressão de genes de H+-ATPases. 

Todavia, essa resposta foi correlacionada com a expressão específica em raízes de 

plantas deficientes em ferro do gene CsHA1 (Cucumis sativus H+-ATPase 1), sendo a 

primeira evidencia de genes de H+-ATPases que respondem à disponibilidade de 

nutrientes no solo. 

    

A dependência da atividade da H+-ATPase de membrana plasmática no influxo 

de nutrientes minerais tem sido também estabelecida em estudos de absorção de nitrato 

(SANTI et al., 1995; SANTI et al., 2003) e fósforo (SHEN et al., 2006). O efeito 

positivo que a atividade das H+-ATPases tem na nutrição de plantas foi também 

demonstrado em experimentos com plantas transgênicas de Arabidopsis thaliana super-

expressando o gene da H+-ATPase (SHEN et al., 2006). Essas plantas exibiram uma 

maior capacidade para extrair concentrações micromolares de fósforo em comparação 

às plantas silvestres (não transformadas). 

 

O papel da bomba de H+ de membrana plasmática na absorção de K+ foi 

estabelecido por Amtmann; Jelitto; Sanders (1999), em experimentos com protoplastos 

de raízes de Hordeum vulgare (L). Esses autores observaram que a acidificação do 

apoplasto aumenta a velocidade de absorção de K+ através de canais específicos da 

membrana plasmática. Os autores concluíram, então, haver uma relação estreita entre a 

absorção de K+ in vivo e a extrusão de H+ para o apoplasto pela ATPase de membrana 

plasmática. Esta idéia encontrou apoio em uma propriedade intrínseca aos canais de 

absorção de K+ em plantas, os quais apresentam resíduos de histidina em domínios 
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extracelulares da proteína e que funcionam como sensores de pH (HOTH et al., 1997). 

Experimentos empregando análise mutacional realizada por esses mesmos autores 

permitiram estabelecer que a substituição desses resíduos de histidina resulta na perda 

completa de sensibilidade dos canais de K+ à regulação pelo pH externo. Em 

experimentos com Hordeum vulgare (L.), Glass; Siddiqi e Giles (1981) estabeleceram 

que a alta capacidade de influxo de K+ de algumas variedades está correlacionada com a 

capacidade de efluxo de H+ ao meio extracelular. 

   

Apesar destes resultados que apontam para a importância da função da H+-

ATPase de membrana plasmática na absorção específica do K+, outros experimentos 

não têm permitido estabelecer uma relação clara, principalmente, no que diz respeito ao 

mecanismo de regulação desta enzima em condições de deficiência de K+. Samuels et 

al. (1992), usando técnicas de localização por imunofluorescência e western blot, 

observaram que não houve diferenças nos níveis da ATPase de membrana plasmática 

em raízes de Hordeum vulgare (L.) crescidas em meios tanto de baixa como de alta 

concentração de K+. Os autores sugeriram, portanto, que os aumentos nas velocidades 

de influxo de K+ observada em plantas cultivadas com baixas concentrações deste 

nutriente, podem não ser atribuídos ao incremento no conteúdo da H+-ATPase na 

membrana plasmática, e sim às mudanças na atividade de transportadores específicos de 

K+.   

 

2.6.2 Canais de K+: família tipo Shaker 

 

2.6.2.1 Classificação e estrutura 

 

Os canais de K+ são um grupo de proteínas estruturalmente diverso e 

amplamente distribuído nos tecidos de plantas. A unidade básica dos canais de K+ é 

chamada de subunidade α, constituída por um núcleo hidrofóbico formado por 

segmentos transmembranares (TM) e por domínios formadores de poro (P). De acordo 

com Lebaudy, Véry e Sentenac (2007), a funcionalidade dos canais de K+ requer a 

associação de pelo menos quatro domínios P para a formação de uma rota que sirva na 

condução do íon através do canal, assim como do filtro de seletividade. 
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 A classificação desses transportadores de membrana tem sido feita de acordo 

com o número de domínios de poro e de segmentos transmembranares presentes em 

cada monômero (VÉRY; SENTENAC, 2003; AMRUTHA et al., 2007). Assim, três 

importantes famílias de canais de K+ têm sido identificadas em plantas: a família de 

canais tipo Shaker e as famílias de canais KCO e KCO3 (VÉRY; SENTENAC, 2003; 

AMRUTHA et al., 2007). As duas últimas, com poucos representantes, caracterizam-se 

estruturalmente pela presença de 4TM/2P ou 2TM/1P, e pela presença de motivos EF 

hand ligantes de cálcio na extremidade C-terminal (VÉRY; SENTENAC, 2003).  

 

A maioria dos canais de K+ identificados em plantas pertence à família do tipo 

Shaker que, diferentemente dos canais KCO e KCO3, tem sua atividade regulada pelo 

potencial elétrico de membrana. Esta propriedade dos canais de K+ tipo Shaker é 

atribuída à presença de um domínio formado por resíduos de arginina e lisina e resíduos 

ácidos, localizado no quarto segmento TM e que funciona como sensor de voltagem 

(PILOT et al., 2003; LEBAUDY et al., 2007). A resposta dos canais de tipo Shaker às 

variações de voltagem resulta nos movimentos conformacionais que decorrem na 

ativação (abertura e fechamento do poro) dessas proteínas. De acordo com o valor de 

voltagem que regula sua atividade, esses canais têm sido agrupados em três classes: 

canais retificadores de saída (outward), os quais controlam o efluxo de K+ quando a 

membrana é despolarizada; canais de ingresso (inward), os quais medeiam o influxo de 

K+ e são ativados quando a membrana é hiperpolarizada; e canais que não são regulados 

pelo potencial de membrana, mas que mediam tanto a saída quanto a liberação de K+ 

(weakly outward) (VÉRY; SENTENAC, 2003; AMRUTHA et al., 2007). 

 

Baseado nas seqüencias de canais de K+ da família Shaker de células animais e 

de insetos, Sentenac et al. (1992) propuseram um modelo para descrever a estrutura dos 

canais de K+ em plantas. Além do núcleo hidrofóbico constituído pelos seis domínios 

transmembranares (S1-S6), do sensor de voltagem localizado no domínio S4; do 

domínio P ou H5, envolvido no transporte do K+ e nas propriedades seletivas do canal, 

os autores identificaram regiões na extremidade C-terminal que incluem um domínio de 

ligação a nucleotídeos (NBS) e seqüências repetidas semelhantes à proteína anquirina 

(ANK), responsáveis pela ligação da proteína ao citoesqueleto (MAATHUIS et al., 

1997). Outras seqüências altamente conservadas têm sido identificadas na extremidade 
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C-terminal, as quais têm um papel importante na oligomerização das subunidades dos 

canais de K+ (REINTANZ et al., 2002; AMRUTHA et al., 2007). O loop membranar 

localizado entre o quinto e o sexto domínio TM, e que forma parte do domínio P, 

contêm a seqüencia TxxTxGYGD (onde x representa um aminoácido qualquer), 

altamente conservada entre os diferentes tipos de canais de K+ de células animais e 

vegetais (PILOT et al., 2003; VÉRY; SENTENAC, 2003).  

 

Com base na seqüencia de genes, estrutura gênica e análise funcional, a família 

de canas de K+ tipo Shaker em plantas tem sido dividida em cinco grupos (LEBAUDY 

et al., 2007). Os grupos I e II incluem as subunidades α que funcionam como canais 

retificadores de ingresso e que são caracterizados por sua elevada condutância para o 

K+; o grupo III comporta subunidades α com condutância mais reduzida para o K+; o 

grupo IV incluem às subunidades com propriedades reguladoras; e o grupo V, as 

subunidades que funcionam como canais retificadores de saída. Outra classificação 

proposta por Downey et al. (2000) agrupa os canais de K+ em plantas em quatro sub-

famílias de acordo com a presença ou ausência de domínios semelhantes à anquirina e à 

ativação e inibição por pH ácidos. 

 

2.6.2.2 Papel dos canais na absorção de K+ 

 

Em plantas, os canais de entrada de K+ constituem a rota passiva para a absorção 

de K+ (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000). A aplicação de técnicas moleculares e 

eletrofisiológicas tem permitido a identificação, nas células de raízes, de canais 

específicos de K+ envolvidos na absorção desse nutriente presente na solução do solo. O 

primeiro gene de um transportador de K+ foi isolado de plântulas de Arabidopsis 

thaliana e sua função investigada por complementação funcional em mutantes de 

levedura deficientes no transporte de K+ (SENTENAC et al., 1992). Esse gene, 

chamado AKT1, mostrou alta homologia estrutural com transportadores da família 

Shaker identificados em células de animais e insetos e foi capaz de reverter à 

inabilidade das células de levedura para absorver o K+, tanto nas escalas micro e 

milimolar. Estudos posteriores realizados por Lagarde et al. (1996) verificaram que os 

transcritos de AKT1 são acumulados preferencialmente no tecido radicular de 

Arabidopsis thaliana e que seu padrão de distribuição radial e longitudinal, estudado 
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pela atividade do gene repórter GUS sob controle do promotor de AKT1, dão suporte à 

hipótese do papel de AKT1 na absorção de K+. 

 

A clonagem e seqüenciamento do transportador AKT1 em Arabidopsis thaliana 

abriram novas possibilidades para a identificação de canais de K+ envolvidos na 

absorção desse nutriente em outras espécies vegetais. Assim, tem sido possível a 

identificação dos canais SKT1 em Solanum tuberosum (ZIMMERMANN et al., 1998), 

TaAKT1 em Triticum aestivum (BUSCHMANN et al., 2000), LKT1 em Licopersicom 

esculentum (HARTJE et al., 2000), OsAKT1 em Oriza sativa (FUCHS et al., 2005) e 

KDC1 em Daucus carota (DOWNEY et al., 2000). Análises eletrofisiológicas 

mostraram que o fluxo de K+ através destes transportadores é dependente de potenciais 

de membrana negativos, sendo ativado a pH ácido (pH 5,5) e inibido por Ca2+, Cs+, Ba2+ 

e em alguns casos por Al3+. Além dessas características, os canais de K+ mostram maior 

seletividade por este nutriente do que por outros cátions alcalinos tais como o Na+, e são 

insensíveis à presença de NH4
+ (HIRSCH et al., 1998, SPALDING et al., 1999;  

SZCZERBA et al., 2008).  

 

A associação de diferentes subunidades de canais de K+ para a formação de 

homo- ou hetero-oligômeros pode prover um mecanismo para a regulação do transporte 

de íons (AMTMANN; BLATT, 2009).  Reintanz et al. (2002) identificaram o canal 

AtKC1, expresso predominantemente em pêlos radiculares e na endoderme de raízes de 

Arabidopsis thaliana. Usando protoplastos derivados de células de pêlos radiculares, 

isoladas de plantas com mutação nos genes AKT1 e AtKC1, os autores evidenciaram a 

inabilidade do AtKC1 para o transporte de K+. No entanto, observou-se que as 

propriedades biofísicas dos canais AKT1 são alteradas nos mutantes Atkc1, dando 

suporte ao papel de AtKC1 como uma subunidade reguladora que forma parte integral 

de canais funcionais de K+. A formação de canais híbridos in planta é um fato altamente 

provável, alicerçada na observação de que tecidos de plantas expressam mais de um tipo 

diferente de subunidade α e que em sistemas heterólogos, a coexpressão de subunidades 

α diferentes pode resultar na formação de agregados heterômeros funcionais (PILOT et 

al., 2003). De acordo com alguns autores, a interação física entre diferentes subunidades 

α pode aumentar a diversidade das propriedades funcionais dos canais de K+ e, 

inclusive, contribuir para a regulação do tráfego e endereçamento à membrana 
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plasmática (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000). Outros canais de K+ com alta identidade 

como AtKC1 têm sido identificados em raízes de Daucus carota (L.), no entanto, suas 

propriedades na condução de íons K+ não tem sido claramente demonstradas 

(DOWNEY et al., 2000). 

 

Vários trabalhos direcionados para o entendimento dos mecanismos de 

energização e estudos das propriedades cinéticas dos canais de ingresso de K+ na 

membrana plasmática de raízes chegaram à conclusão que estes transportadores 

dominam a absorção desse íon sob condições de baixa afinidade (EPSTEIN; RAINS; 

ELZAM, 1963; MAATHUIS; SANDERS, 1996). Evidencias a favor desse modelo 

surgiram das análises que avaliaram o nível de expressão dos transcritos de canais de 

K+, os quais mostraram que tanto a deficiência de K+ do meio de crescimento quanto a 

alteração na concentração de K+ no tecido da planta não modificam o nível de expressão 

desses transportadores (LAGARDE et al., 1996; RUBIO et al., 2008). Essa expressão 

constitutiva dos canais de K+ os diferenciam dos transportadores de alta afinidade cuja 

expressão é significativamente incrementada sob condições de deficiência de K+.   

 

Por outro lado, numerosas evidências demonstraram a participação dos canais de 

K+ na absorção de concentrações extremamente baixas (da ordem de µM) desse 

nutriente. A primeira evidência dessa função veio dos trabalhos de Hirsch et al. (1998) 

com plantas transformadas de Arabidopsis thaliana através da inserção de T-DNA na 

seqüencia codificante do gene AKT1. Os autores observaram que na presença de NH4
+ e 

com baixos níveis de K+ no meio de cultivo, as plantas transformadas mostraram uma 

absorção de K+ e crescimento reduzidos. Provas da capacidade de AKT1 para o 

acúmulo de K+ foram também verificadas em células transformadas de levedura em 

meios livres de K+ (SENTENAC et al., 1992). Baseado em cálculos para a estimativa 

dos potenciais de equilíbrio de K+ (EK), a absorção desse nutriente através de um canal 

de membrana é possível desde que potenciais elétricos de membrana bastante negativos 

(-230 mV) sejam gerados e desde que o gradiente eletroquímico de K+ favoreça seu 

acúmulo no citosol (SENTENAC et al., 1992; HIRSCH et al., 1998). Além desses 

resultados, uma prova notável do papel dos canais de K+ na absorção de alta afinidade 

foi encontrada por Buschmann et al. (2000) em plantas de Triticum aestivum, nas quais 

foi observada uma correlação direta entre o aumento do fluxo de K+ mediado por canais 
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de ingresso com o aumento nos níveis de transcritos do gene TaAKT1 induzidos pela 

deficiência de K+ no meio de crescimento. 

 

A regulação dos canais de K+ na presença de altas concentrações de Na+ no meio 

de crescimento tem sido também objeto de grande interesse. Fuchs et al. (2005) 

observaram que protoplastos derivados de raízes de plantas de arroz cultivadas sob 

condições de estresse salino exibiram velocidades de influxo de K+ reduzidas, o qual 

resultou dos baixos níveis de expressão dos canais AKT1 induzidos pelo estresse. 

Comportamento similar em relação à regulação negativa do nível dos transcritos Mkt1, 

canal de K+ expressos em raízes, da halófita Mesembrantenium cristallinum foi 

observado também em condições de estresse salino (SU et al., 2001). A possibilidade de 

que a redução dos níveis dos transcritos de AKT1 seja um mecanismo de regulação para 

limitar o influxo de Na+ através de canais específicos de K+ em condições de salinidade 

foi sugerido por Golldack et al. (2003) em estudos conduzidos com variedades de arroz. 

 

2.6.2.3 Regulação dos canais de K+ 

 

 A percepção do estresse nutricional é um mecanismo ancestral de adaptação às 

mudanças dos teores de nutrientes no solo, o qual tem sido encontrado em seres vivos 

como bactérias, fungos e plantas (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; ASHLEY; 

GRANT; GRABOV, 2006). A via de sinalização que desencadeia as respostas das 

plantas aos baixos níveis de K+ foi descrita pela primeira vez por Li et al. (2006). De 

acordo com os autores, quando os níveis de K+ no ambiente são reduzidos, mudanças 

nas concentrações citosólicas de Ca+2 ativam especificamente os sensores de Ca+2, 

CBL1 ou CBL9 (Calcineurin B-like proteins 1 and 9), que por sua vez, interagem e 

ativam a quinase alvo, CIPK23 (CBL-interacting protein kinases). O complexo CBL-

CIPK23 interage fisicamente com a extremidade C-terminal do canal retificador de 

ingresso AKT1, fosforilando seu domínio de anquirina, o que resulta na sua ativação e 

conseqüente aumento na absorção do K+ pelas plantas. 

 

Esta cascata de sinalização mediada por Ca2+ intracelular é conhecida como a via 

CBL-CIPK e a elucidação de todos seus componentes e seu papel na ativação do canal 

AKT1 tem sido demonstrada em oócitos de Xenopus por expressão heteróloga, e em 
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plantas mutantes cipk23 e cbl1/cbl9. Este modelo de sinalização demonstra que a 

regulação da atividade de AKT1 pode ocorrer principalmente a nível pós-traducional e 

não no nível transcricional, tendo em vista que os níveis de transcritos de AKT1 não são 

modificados durante a deficiência de K+ (LAGARDE et al., 1996). De acordo com Xu e 

Shi (2006), o nível de expressão de AKT1 é suficiente para satisfazer as necessidades 

para a absorção de K+ na maioria das condições, e que a limitação na função de AKT1 

reside no seu estado de fosforilação regulado por CIPK23. Tem sido observado, no 

entanto, que a complexidade do mecanismo de regulação dos canais de K+ pode ser 

ainda maior, desde que a interação específica entre determinadas isoformas das famílias 

CBLs e CIPKs definem o grau de ativação dos canais de K+ (LEE et al., 2007; XU; 

SHI, 2006). 

  

A importância de cada um dos elementos da cascata de sinalização CBL-CIPK e 

seu envolvimento no processo de absorção do K+ tem sido confirmada em diferentes 

experimentos. Por exemplo, ensaios de análise de expressão pela técnica de northern 

blot mostraram que o gene LKS1, o qual codifica a quinase CIPK23 tem seus níveis 

incrementados em raízes após o tratamento em baixas concentrações de K+ e melhora a 

capacidade de absorção de K+ quando super-expressado em plantas de Arabidopsis 

thaliana (XU; SHI, 2006). Da mesma forma, mutações no gene CBL1 e CBL9 

introduzidas individualmente no genoma de Arabidopsis resultaram na ausência de um 

fenótipo hipersensível ao estresse por deficiência do K+; entretanto, o duplo-mutante 

apresentou sintomas característicos de déficit de K+, fato que sugere que as atividades 

dos sensores de K+ podem se sobrepor. Estudos posteriores descobriram que um outro 

componente regulador da atividade do AKT1 é a fosfatase AIP1 (AKT1-interacting 

PP2C 1), pertencente à sub-família PP2CA, a qual pode potencialmente interagir com o 

complexo AKT1-CIPK23 (LEE et al., 2007). A co-expressão de AIP1 com AKT1 e 

CBL1-CIPK23 mostrou que AIP1 reduz significativamente a atividade de transporte de 

K+ de AKT1, sugerindo que a fosfatase funciona como um regulador negativo, 

contrapondo-se à atividade do complexo CBL-CIPK. 

 

Outra rota de sinalização envolvida na percepção e resposta das plantas ao 

déficit nutricional foi observada ser mediada por espécies reativas de oxigênio (ROS) 

(SHIN; SCHACHTMANN, 2004). Os autores mostraram que a deficiência de K+ 
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elevou o conteúdo de H2O2 em regiões da raiz envolvidas com a absorção de K+ e que 

tal aumento pode ter promovido a indução da expressão de genes, tais como os dos 

transportadores de K+, tipo KUP/HAK/KT, regulados pelo déficit de K+. O papel 

sinalizador das ROS foi confirmado pela análise da expressão nos mutantes rhd2 (gene 

responsável pela síntese de NADPH oxidase) de Arabidopsis thaliana bem como em 

experimentos nos quais foi inibida a atividade da enzima NADPH oxidase pelo inibidor 

específico DPI (diphenylene iodonium). Nesses experimentos, observou-se que o 

incremento da expressão de muitos genes induzidos pela deficiência de K+ foi abolido, e 

só restituído, após aplicação externa de H2O2. 

 

2.6.3 Co-transportadores HKT 

 

Diferentemente dos transportadores de K+ anteriormente descritos, os 

transportadores HKT presentes em plantas são codificados por um número reduzido de 

alelos (1 ou 2) por genoma. O primeiro transportador dessa classe foi isolado de 

Triticum aestivum por Schachtman e Schroeder (1994) e caracterizado por 

complementação funcional em células de levedura e oócitos de Xenopus 

(SCHACHTMAN; SCHROEDER, 1994; RUBIO; GASSMANN; SCHROEDER, 

1995). Tais pesquisas levaram à conclusão que, de acordo com a composição iônica do 

meio, os transportadores HKT funcionam como cotransportadores do tipo K+/H+, K+/K+ 

ou K+/Na+, sendo que a presença de Na+ pode facilitar grandemente a absorção de K+. A 

seletividade do transportador reside na seqüencia GYG localizada na região que age 

como filtro de seletividade, cuja variação é um critério usado para a classificação desta 

classe de transportadores em duas sub-famílias.  Com base nisso, os membros da família 

HKT têm sido considerados como uma via importante para o ingresso de Na+ nas 

plantas, sugerindo-se que a modificação de sua expressão ou atividade poderia aumentar 

a tolerância ao estresse salino. Rus et al. (2001) observaram que a sensibilidade ao Na+ 

em plantas mutantes na via SOS (sos3-1) de Arabidopsis thaliana era reduzida quando 

uma mutação resultante da inserção do T-DNA estava localizada no gene que codifica 

para AtHKT1. Tal mutação resultava no menor acúmulo de Na+ nos tecidos da planta. 

Os transportadores HKT são constituídos por uma única cadeia polipeptídica, a 

qual forma oito domínios transmembranares e quatro domínios P, estes últimos 

determinantes das propriedades seletivas do transportador. A presença desta região 
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sugere que os transportadores HKT e os canais de K+ evoluíram a partir de um ancestral 

comum. A seqüencia do cDNA de HKT de Oriza sativa codifica para um polipeptídeo 

hidrofóbico de 530 resíduos de aminoácidos, com uma massa molecular de 59 kDa 

(HORIE et al., 2001). 

 

O nível de expressão dos genes dos transportadores HKT é induzido em raízes 

sob condições de deficiência de K+ (WANG et al., 1998; HORIE et al., 2001). Em 

Triticum aestivum, observou-se que a taxas elevadas de absorção de Rb+ e a 

despolarização provocada por baixas concentrações de cátions alcalinos (K+, Rb+ e Cs+) 

correlacionaram-se com o alto nível de expressão de HKT1 (WANG et al., 1998). 

Contudo, tem sido mostrado que não todos os membros da família HKT possuem as 

mesmas propriedades de transporte de K+, como verificado em mutantes de levedura 

transformados com genes HKT isolados de Oriza sativa (HORIE et al., 2001).  É 

importante ressaltar que a super-expressão desses genes em levedura aumenta a 

sensitividade ao íon Na+ e inibem o crescimento (RUBIO; GASSMANN; 

SCHROEDER, 1995, UOZOMI et al., 2000). Além da regulação pela deficiência de K+, 

os autores demonstraram que níveis elevados de Na+ podem decrescer o nível de 

expressão de HKT, mesmo na presença de baixas doses de K+. De acordo com alguns 

autores, a contribuição dos transportadores HKT pode não ser significativa, entretanto, 

seu papel pode estar mais envolvido com a susceptibilidade ao estresse salino (RUS et 

al., 2001).     

 

2.6.4 Transportadores KUP/HAK/KT 

 

2.6.4.1 Estrutura e classificação 

 

Os transportadores de K+ da família KUP/HAK/KT envolvidos na absorção de 

K+ tratam-se de transportadores de alta afinidade com um mecanismo de transporte tipo 

simporte K+/H+. Os modelos estruturais propostos revelam a presença de doze 

segmentos transmembranares, com segmentos C- e N-terminal de extensão variável, 

voltados para o citosol (KIM et al., 1998; RUBIO; SANTA-MARIA; RODRIGUEZ-

NAVARRO, 2000; SENN et al., 2001). Apesar de não exibirem regiões conservadas 

extensas, todos os membros da família contêm o motivo consenso 
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GVVYGDLGTSPLY, localizado no primeiro domínio transmembranar (resíduos 

conservados indicados em negrito, RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; SENN et al., 

2001). As seqüências gênicas desses transportadores codificam polipeptídeos de 712-

773 resíduos de aminoácidos com massa molecular de 79,1-86,2 kDa (SANTA-MARÍA 

et al., 1997; KIM et al., 1998). 

 

Em plantas, os homólogos da família KUP/HAK/KT existem como uma família 

multigênica, tanto em monocotiledôneas como em dicotiledôneas. No genoma de 

Arabidopsis, treze genes foram identificados (MÄSSER et al., 2001) e em Oriza sativa, 

no mínimo 17 seqüencias têm sido descritas (BAÑUELOS et al., 2002; AMRUTHA et 

al., 2007). Análises filogenéticas dos transportadores HAK dividem esta família em 

quatro agrupamentos (RUBIO; SANTA-MARIA; RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; 

GRABOV, 2007;). Os transportadores da classe I são caracterizados por mostrar alta 

afinidade pelo íon K+, sendo, portanto, seu papel na aquisição de baixas concentrações 

desse nutriente de grande relevância. Os genes que os codificam são expressos 

principalmente nas raízes, são inibidos pelo íon NH4
+, supra-regulados em resposta à 

deficiência de K+ e reprimidos após o reabastecimento com este último nutriente (FU; 

LUAN, 1998; MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2004). O papel na 

nutrição potássica dos membros pertencentes à classe II não tem sido definido com 

precisão. Entretanto experimentos realizados por Bañuelos et al. (2002) e Senn et al. 

(2001) mostraram que membros dessa família são transportadores de baixa afinidade,  

localizados no tonoplasto e que sua função está relacionada à mobilização do K+ 

vacuolar para o citosol, com o fim de manter sua concentração estável neste 

compartimento. As diferenças funcionais entre os membros das classes I e II são 

atribuídas às diferenças na extensão do fragmento N-terminal, o qual é mais curto nos 

membros da classe II, e à seqüencia de aminoácidos no primeiro domínio 

transmembranar, onde GVVYGDLGTSPLY na classe I muda para 

GVVYGDLS(T/I)SPLY  (SENN et al., 2001). Os membros das famílias III têm sido 

identificados em plantas de arroz e Arabidopsis; e os da família IV, a qual constitui o 

menor grupo, inclui apenas quatro genes identificados em arroz (AMRUTHA et al., 

2007; GRABOV, 2007). 
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2.6.4.2 Papel da família KUP/HAK/KT na absorção de K+: Interferência dos íons 

Na+ e NH4
+ 

 

Estudos têm revelado que os transportadores da família KUP/HAK/KT são 

expressos em vários tecidos da planta. Entretanto, a localização dos transcritos em 

raízes é um forte argumento em favor da sua participação na absorção primária de K+ 

(SANTA-MARÍA et al., 1997; BAÑUELOS et al., 2002). Sua expressão em flores, 

caules e folhas sugere também seu envolvimento na absorção de concentrações 

micromolares de K+ nos tecidos aéreos da planta (KIM et al., 1998; BAÑUELOS et al., 

2002; FU; LUAN,  1998). 

 

O primeiro transportador da família KUP/HAK/KT identificado em plantas foi 

isolado de Hordeum vulgare (L.) por Santa-María et al. (1997). Este transportador, 

chamado HvHAK1, exibe homologia significativa com as seqüencias dos 

transportadores de alta afinidade SoHAK1 do fungo Schwanniomyces occidentalis e 

Kup de Escherichia coli. Seu papel relacionado à absorção de K+ foi determinado em 

mutantes de levedura (trk1 e trk2), os quais são caracterizados pelo pobre crescimento 

em meios com baixos níveis de K+. Estes mutantes ao serem transformados com a 

seqüencia codificante do HvHAK1 recuperaram a capacidade para crescer em meios 

suplementados com baixas concentrações de K+. Análises de expressão em plantas 

revelaram que os transcritos são principalmente expressos nos tecidos de raízes e 

induzidos sob condições de deficiência de K+. A absorção mediada por HvHAK 

mostrou ter alta afinidade pelo íon K+ (27 µM) e, com base nos resultados obtidos, os 

autores propuseram  que  HvHAK1 é o transportador responsável pelo controle da 

absorção de alta afinidade descrito por Epstein; Rains e Elzam (1963). Homólogos 

próximos a HvHAK1 têm sido identificados em espécies como Oriza sativa 

(BAÑUELOS et al., 2002),  Arabidopsis thaliana (RUBIO; SANTA-MARIA; 

RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000) e Capsicum annum (MARTINEZ-CORDERO; 

MARTÍNEZ; RUBIO, 2004) e sua participação na absorção de K+ confirmada. 

Apesar de ter sido extensamente verificado que a faixa operacional desses 

transportadores ocorre em baixas concentrações de K+, Fu e Luan (1998) mostraram, em 

mutantes de levedura defeituosos no transporte de K+, que o transportador AtKUP1 de  

Arabidopsis thaliana pode também mediar a absorção de K+ em altas concentrações 
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desse nutriente. A significância da afinidade dual de um único transportador reside no 

fato de aumentar a capacidade de absorção da planta a partir de solos com concentração 

variável de um elemento. Embora a estrutura de AtKUP1 mostre domínios semelhantes 

aos existentes em transportadores de alta afinidade, principalmente no que diz respeito 

aos 12 domínios transmembranares, alguns elementos estruturais são semelhantes aos 

identificados em canais, o que pode explicar sua atividade observada em altas 

concentrações de K+ (MÄSSER; GIERTH; SCHROEDER, 2002; VÉRY; SENTENAC, 

2003). Por exemplo, Szczerba; Britto e Kronzucker (2009) indicaram a presença da 

seqüencia conservada IYGD nos transportadores da família HAK/KUP/KT, a qual está 

presente na região formadora do poro dos canais de K+ sob a forma de GYGD/E 

(CHÉREL, 2004). Fu e Luan (1998) observaram que a absorção mediada por AtKUP1 é 

fortemente inibida por bloqueadores de canais incluindo TEA, Cs+ e Ba+2. 

 

Experimentos conduzidos na presença do íon NH4
+ para estudar seu efeito sobre 

a absorção de K+ mediada por transportadores da família HAK em sistemas heterólogos 

têm mostrado alterações das constantes cinéticas desse processo (SANTA-MARÍA et 

al., 1997; BAÑUELOS et al., 2002; MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 

2004). Bañuelos et al. (2002) observaram que o Imax de K+ mediado pelo transportador 

OsHAK de Oriza sativa foi inibido em 50% quando avaliado em células de levedura 

cultivadas na presença do íon NH4
+ a 500 µM. Da mesma forma, o influxo de K+ 

mediado pelo transportador CaHAK1 isolado de Capsicum annum  foi fortemente 

inibido pelo íon NH4
+ a 250 µM, com uma constante de inibição (para a absorção de 

Rb+) de 2,7 µM (MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2004). É notável a 

influência da composição iônica do meio, principalmente a respeito da fonte de 

nitrogênio inorgânico, sobre o grau de inibição da atividade de transporte dos membros 

dessa família. Santa-María et al. (1997) observaram uma forte inibição do fluxo de K+ 

mediada pelo transportador HvHAK1 quando testada em meios de cultivos contendo 

arginina. De forma contrária, tal grau de inibição não foi observado quando os cultivos 

foram realizados em meios formulados com o íon NH4
+ (FULGENZI et al., 2008). 

Apesar da inibição provocada pelo íon NH4
+ sugerir que os transportadores HAK 

podem controlar também o influxo desse cátion, esta possibilidade foi descartada ao ser 

observado que células de levedura deficientes na absorção do íon NH4
+ e transformadas 
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com HAK não esgotavam esse nutriente dos meios de cultivo, nem recuperavam seu 

crescimento (MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2004). 

 

Os transportadores da família KUP/HAK/KT de várias espécies vegetais são 

inibidos competitivamente pelo íon Na+ quando este se encontra em concentrações da 

ordem milimolar (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; MARTINEZ-CORDERO; 

MARTÍNEZ; RUBIO, 2004). Santa-María et al. (1997) demonstraram que o 

transportador HvHAK1 de Hordeum vulgare é inibido pelo íon Na+ (Ki de 15 mM) e 

capaz de funcionar como transportador desse cátion a partir de concentrações na faixa 

milimolar. Resultados semelhantes foram observados por Martinez-Cordero et al. 

(2004) em estudos da absorção de Rb+ mediada pelo transportador de CaHAK1 de 

Capsicum annum, sendo o Ki para o íon Na+ de 15 mM. Por outro lado, Rubio et al. 

(2000), em ensaios realizados com o transportador AtHAK5 de Arabidopsis thaliana, 

observaram que a inibição competitiva pelo íon Na+ do transporte de Rb+ ocorre tanto 

em concentrações baixas (Ki de 12 µM) quanto em altas (Ki de 10 mM) concentrações 

de Na+.  De acordo com Santa-María, Danna e Czibener (2000), a variabilidade 

observada na inibição da absorção de K+ pelo íon Na+ pode ser resultado do diferente 

grau de seletividade K+/Na+ existente entre os membros da família KUP/HAK/KT. 

 

A regulação transcripcional dos transportadores da família KUP/HAK/KT pelos 

íons Na+ e NH4
+ mostra um padrão comum de inibição do nível dos transcritos 

(RUBIO; SANTA-MARÍA; RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000; MARTINEZ-

CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2005). Resultados apresentados por Fulgenzi et al. 

(2008) mostraram, no entanto, que os membros da família KUP/HAK/KT podem ser 

regulados de maneira diferente por níveis combinados dos íons NH4
+ e K+, como 

observado nos transcritos de Hordeum vulgare, HvHAK1 e  HvHAK1b, os quais foram 

não afetado e reprimido, respectivamente. De acordo com os autores, os resultados 

indicam que após a deficiência de K+, o acúmulo de transcritos dos transportadores 

HAK1 envolve duas diferentes rotas, uma delas sensível e a outra insensível ao íon 

NH4
+. Em tomate, por exemplo, tanto a expressão quanto a absorção do K+ mediada 

pelo gene LeHAK5 são afetados em condições de salinidade (NIEVES-CORDONES et 

al., 2007). Contudo, na presença de NH4
+, outro competidor da absorção do K+, a 

expressão e a atividade desse sistema foram restabelecidas parcialmente. Os autores 
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supuseram que a concentração mais afetada do K+ na raiz de plantas crescidas na 

presença de NH4
+ e Na+ pode ter sido um dos fatores indutores da expressão do 

LeHAK5.   

 

2.7 Absorção de K+ e salinidade 

 

Alguns dos efeitos negativos que as plantas sofrem quando crescem em solos 

com alta concentração de sais, em particular do íon Na+, são as alterações dos processos 

de transporte de íons essenciais, tais como K+ e Ca2+ e o acúmulo excessivo do Na+, que 

conduzem a um desbalanceamento nutricional e toxidez na planta (NIU et al., 1995). 

Para a maioria das glicófitas (plantas sensíveis à salinidade), o Na+ não é considerado 

um macronutriente essencial, porém, sua adição ao meio em pequenas doses, pode 

promover o crescimento das plantas quando o suprimento do K+ é limitado (MENGEL; 

KIRKBY, 1987; MÄSSER; GIERTH; SCHROEDER, 2002). Embora o Na+ possa 

substituir ao K+ nas suas funções osmóticas dentro do vacúolo, um excesso dele no 

citoplasma é indesejável, pois inibe várias das reações metabólicas que ocorrem nesse 

compartimento (MENGEL; KIRKBY, 1987). Tem se estabelecido que o influxo de Na+ 

se dá principalmente através do sistema de absorção do K+ de baixa afinidade devido a 

sua menor capacidade seletiva para discriminar entre ambos os íons (RAINS; 

EPSTEIN, 1967; NIU et al., 1995). Entretanto, o efeito do Na+ sobre o sistema de alta 

afinidade é atualmente alvo de várias pesquisas, dada sua importância para o 

crescimento da planta e seu papel na tolerância à salinidade (CHRISPEELS; 

CRAWFORD; SCHROEDER, 1999; SANTA-MARÍA, DANNA; CZIBENER, 2000; 

ASHLEY; GRANT; GRABOV, 2006). 

 

Em glicófitas, a tolerância ao estresse salino pode ser atribuída à capacidade para 

manter baixas concentrações de Na+ ou uma alta relação K+/Na+, sendo esta 

fundamental para o normal funcionamento das células em geral (RUBIO; GASSMANN; 

SCHROEDER, 1995; MAATHUIS; AMTMANN, 1999). A relação K+/Na+ que 

prevalece no citoplasma de células de raízes depende em parte da atividade do sistema 

de transporte de K+ localizado na membrana plasmática (MÄSSER; GIERTH; 

SCHROEDER, 2002). O principal efeito da maior capacidade para absorver K+ é 

regular a concentração intracelular desse elemento em ambientes nos quais sua absorção 
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é limitada pela presença de outros cátions (WATAD et al., 1991). Portanto, acredita-se 

que o aumento na atividade e, principalmente, nas propriedades seletivas dos 

transportadores envolvidas na absorção de K+ de alta afinidade representa um 

importante mecanismo de adaptação à salinidade (NIU et al., 1995; RUBIO; 

GASSMANN; SCHROEDER, 1995). 

 

2.8 O sorgo 

 

O sorgo é uma gramínea anual que pertence à família Poaceae, tribo 

Andropogoneae. A espécie Sorghum bicolor (L.) Moench contêm três sub-espécies S. 

bicolor spp arundinaceum (Desv.) de Wet & Harlan (sorgo silvestre comum), S. bicolor 

spp bicolor (sorgo granífero), e S. bicolor spp drummondii (Nees ex Steud.) de Wet & 

Harlan (Sudangrass) (Natural Resource Consevation Service, USDA). 

Morfologicamente, o sorgo caracteriza-se pela presença de caule ovalado, folhas com 

margens dentadas, lâminas foliares ásperas e serosas, inflorescência ereta situada no 

ápice da planta, sementes normalmente de cor clara e altura que varia entre 0,5 a 5,0 

metros (MORGADO, 2005). O centro de origem do sorgo é África, especificamente nos 

territórios ao sul do Sudão e Etiópia (deserto de Saara), onde muitas espécies selvagens 

semelhantes a ele são encontradas (MORGADO, 2005). 

 

O sorgo é uma planta com metabolismo fotossintético C4 e adaptações 

morfológicas que incrementam a assimilação líquida do carbono e o uso eficiente da 

água em ambientes secos e com elevada temperatura. Sua adaptabilidade a tais 

condições tem favorecido a disseminação da cultura do sorgo em diversas regiões áridas 

e semi-áridas do mundo, onde têm sido conseguidas boas produtividades de grãos e 

forragens. Seu valor nutritivo, comparado em qualidade ao de outras gramíneas, tais 

como, o milho e o arroz, faz do sorgo uma cultura importante para a alimentação 

humana e animal. Na África e Ásia, o sorgo é cultivado principalmente para a 

alimentação humana, enquanto que, nos países desenvolvidos, a produção dessa cultura 

é destinada quase que exclusivamente à alimentação animal (MORGADO, 2005). 
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No Brasil, por exemplo, os tipos sorgo-granífero e sorgo-forrageiro, variedades 

agronômicas com maiores áreas de plantio, são destinados principalmente à indústria de 

alimentos para aves, suínos e ruminantes, nas formas de grãos, farelo, silagem ou feno. 

O tipo sacarino, que ainda é pouco cultivado no Brasil, é produzido para a obtenção de 

xarope, mas apresenta-se como uma alternativa de matéria-prima para a produção de 

álcool, dado o alto conteúdo de açúcares fermentáveis acumulados nos seus colmos 

(ALVES et al, 1988; MORGADO, 2005). De acordo com dados do IBGE (2009), a área 

plantada, produção e produtividade média de sorgo no Brasil alcançaram, no ano 2009, 

787.279 ha, 1.840.819 toneladas e 2.338 kg/ha, respectivamente. Os Estados de Goiás, 

Mato Grosso e Minas Gerais são os maiores produtores a nível nacional. Cabe ressaltar, 

porém, que seu melhor desempenho em ambientes quentes e secos tem promovido a 

intensificação do seu cultivo nos Estados do Nordeste Brasileiro, os quais têm 

apresentado notáveis incrementos nos últimos anos (IBGE, 2007). 

 

Apesar de sua tolerância a baixos índices de umidade e altas temperaturas, o 

sucesso da implementação da cultura do sorgo no Nordeste Brasileiro depende também 

da capacidade da planta para crescer em solos com baixa fertilidade e, ocasionalmente, 

com excesso de sais tóxicos dissolvidos. Em tal sentido, várias pesquisas têm focado 

estudos sobre aspectos da nutrição mineral do sorgo envolvendo suas exigências em 

relação a macronutrientes e micronutrientes, sintomas da deficiência nutricional e a 

interação de sais tóxicos na distribuição dos nutrientes na planta (ALVES et al., 1988; 

de LACERDA, et al., 2003; SANTI et al., 2006). 

 

Estudos preliminares realizados em nosso laboratório têm verificado a excelente 

capacidade das plantas de sorgo para absorver nutrientes presentes em baixas 

concentrações em soluções nutritivas (dados não publicados). Este comportamento 

demonstra que esta espécie pode constituir um bom modelo experimental para estudos 

que envolvam a caracterização de parâmetros de cinética de absorção de nutrientes, cujo 

entendimento é crucial para otimizar o manejo de culturas. No presente trabalho, 

objetivou-se estudar esse aspecto da fisiologia da planta em relação ao íon K+, dada a 

importância deste nutriente para o crescimento, fisiologia e tolerância aos estresses 

ambientais. Estudos realizados com certas variedades agronômicas de sorgo têm 

mostrado que há um acentuado consumo de K+, o qual é acumulado principalmente nos 
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colmos. Estes resultados têm sugerido que o K+ nativo pode ser, no mínimo suficiente, 

para atender as exigências de K+ da planta (ROSOLEM; MACHADO; BRINHOLI, 

1985; ALVES et al., 1988). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar a absorção de potássio (K+) mediada pelo sistema de alta afinidade 

em plantas de sorgo forrageiro, genótipo CSF20, através do estudo dos parâmetros 

cinéticos e da análise molecular e funcional das proteínas (canais, carreadores e bomba 

de H+ de membrana plasmática) envolvidas no transporte de K+, sob a influência do 

estado nutricional do K+ e de fontes de nitrogênio inorgânico no meio de crescimento. 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

1. Determinar o crescimento e os teores de K+ na parte aérea e raízes; 

 

2. Verificar o efeito do íon NH4
+ nas eficiências de absorção e de transporte de K+;  

 

3. Estimar as constantes cinéticas, Imax e Km, da absorção de K+ de alta afinidade e 

verificar a influência do estado nutricional do K+ na indução do sistema; 

 

4. Determinar a contribuição de canais e carreadores ao processo de absorção de alta 

afinidade de K+; 

 

5. Isolar frações enriquecidas de membrana plasmática de raízes de sorgo forrageiro; 

 

6. Analisar qualitativamente a composição de proteínas e fosfolipídios de membrana 

plasmática; 

 

7. Estudar as atividades de hidrólise de ATP e de transporte de H+ da enzima de 

membrana plasmática, a H+-ATPase; 
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8. Determinar o efeito da fonte de nitrogênio e da deficiência de K+ sobre o conteúdo 

e isoformas da H+-ATPase em membrana plasmática de raízes de sorgo; 

 

9. Estudar a expressão de genes da H+-ATPase de membrana plasmática, dos 

carreadores de K+ da família KUP/HAK/KT e dos canais da família AKT em raízes 

de sorgo; 

 

10. Estudar as relações filogenéticas entre os genes (canais, carreadores e bomba de 

H+) identificados em sorgo com os de outras espécies vegetais.  

 



70 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Condições de cultivo e coletas 

  

Nos experimentos descritos no presente trabalho foram usadas sementes de 

sorgo forrageiro [Sorghum bicolor (L.) Moench], genotipo CSF20, cedidas pela 

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA). Antes da semeadura, as 

sementes foram desinfetadas por imersão em solução de hipoclorito de sódio a 0,8% 

durante 5 minutos e, logo em seguida, lavadas extensivamente com água destilada. A 

semeadura foi feita em vermiculita umedecida com água destilada em copos de plástico 

de 200 mL, os quais foram irrigados diariamente com água destilada até o dia da 

transferência. Aos quatro dias após a semeadura, quinze plântulas com tamanhos 

uniformes foram transferidas para bacias contendo 10,0 L de solução nutritiva de 

Hoagland diluída 1:4. Trocas periódicas por soluções nutritivas completas foram 

realizadas no nono e no décimo segundo dia após a semeadura, com o fim de evitar 

deficiência nutricional nas plantas. No décimo quinto dia (t0), as soluções nutritivas 

foram novamente trocadas por soluções preparadas sem a adição de K+, com o fim 

principal de promover a indução do sistema de absorção desse nutriente. A partir desse 

momento, quatro (4) coletas e avaliações foram realizadas, sendo a primeira, ao décimo 

quinto dia (t0) e as outras três, às 24 (t1), 48 (t2) e 72 (t3) horas após as plantas terem 

sido sujeitas à deficiência de K+ (Figura 1). 

 

As soluções nutritivas foram modificadas para conter na sua composição duas 

concentrações de K+ (0,2 mM e 1,4 mM), com o intuito de se obter plantas com 

diferentes estados nutricionais. Foram testadas duas concentrações de K+ com a 

finalidade de obter-se plantas com diferentes teores de K+ nos seus tecidos, a fim de 

avaliar o efeito do estado nutricional na capacidade de absorção desse nutriente. No 

preparo da solução nutritiva, utilizou-se o KCl como única fonte de K+ de maneira a 

facilitar o ajuste da concentração desse nutriente sem alterar, principalmente, a 

concentração dos outros macronutrientes. Além disso, as soluções foram formuladas de 

modo a conter três formas inorgânicas de nitrogênio, NO3
-, NO3

-/NH4
+ e NH4

+, as quais 

foram adicionadas ao meio de crescimento usando os sais Ca(NO3)2, NO3NH4 e NH4Cl,  
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Figura 1. Esquema do desenho experimental do cultivo de plantas de sorgo forrageiro 

genótipo CSF20, onde se indica, com setas azuis, os dias em que foram feitas a 

semeadura, a transferência para sistema hidropônico, as renovações das soluções 

nutritivas e a aplicação da deficiência de K+. As setas vermelhas mostram os tempos de 

deficiência de K+ a que foram submetidas as plantas de sorgo: t0, plantas sem 

deficiência; t1, t2 e t3, plantas com 1, 2 e 3 dias de deficiência de K+, respectivamente. 

Coletas do material vegetal foram realizadas nos quatro tempos de deficiência 

indicados.  
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respectivamente. O uso desses sais visou verificar a influência dos íons NO3
- e NH4

+ na 

absorção e distribuição de K+ na planta. A concentração final de nitrogênio inorgânico 

nas soluções nutritivas usadas foi de 4 mM. Na tabela 1, detalha-se a composição 

completa dos macronutrientes das seis soluções nutritivas (duas concentrações de K+ x 

três fontes de N inorgânico) testadas nos experimentos aqui descritos. Os sais usados 

para fornecer os micronutrientes nas soluções nutritivas e suas respectivas 

concentrações foram os seguintes: CaCl2 a 50 µM, H3BO3 a 12,5 µM, MnSO4 a 1 µM, 

ZnSO4 a 1 µM, CuSO4 a 0,5 µM, H2MoO4 a 0,1 µM e Fe-EDTA a 10 µM. 

 

A concentração de K+ foi monitorada diariamente para mantê-la próxima aos 

valores estabelecidos para cada tratamento. O pH da solução nutritiva foi mantido entre 

6,0-6,5 e corrigido, quando necessário, com NaOH ou HCl a 1 M. As plantas foram 

cultivadas sob condições de casa de vegetação com medias de temperaturas mínima e 

máxima de 22,0ºC e 32,0ºC, respectivamente, e com médias de umidade relativa do ar 

mínima e máxima de 67,5% e 90,0%, respectivamente. Na figura 2, mostram-se fotos 

das diferentes etapas do crescimento das plantas em casa de vegetação.        

 

4.2 Análises de crescimento e teor de K+ em plantas de sorgo 

 

O crescimento das plantas foi determinado através das medidas de massa seca 

(MS) da parte aérea e das raízes. Para tal fim, cinco plantas de cada um dos tratamentos 

e correspondentes ao mesmo período de deficiência de K+ foram coletadas e colocadas 

durante 10 minutos em água destilada para lavagem das raízes. Em seguida, as plantas 

foram divididas em parte aérea (folha + colmo) e raízes, e colocadas em estufa de 

secagem com circulação de ar (modelo MA-035/5, Marconi, Brasil) a 60ºC até 

atingirem massa constante (4 dias). O material foi pesado em balança analítica para a 

determinação da MS total da parte aérea e das raízes e a relação entre a MS da parte 

aérea e raiz (MSPA/MSR), de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

  

   

-1massa seca da parte aérea
MSPA/MSR = (g.g )

massa seca raízes
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Figura 2. Cultivo em casa de vegetação do genótipo CSF20 de sorgo forrageiro 

mostrando as etapas de estabelecimento das plântulas (A) e de transferência para 

soluções nutritivas no quarto (B) e nono (C) dias após a semeadura. Em (D) mostra-se 

às plantas no décimo quinto dia após a semeadura, quando foram colocadas em soluções 

nutritivas sem a adição de K+. 
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Para a determinação dos teores de K+ na parte aérea (PA) e nas raízes, 20 mg do  

material seco foram  homogeneizados  com  2,0  mL de água desionizada,  durante 1 

hora, sendo o homogenato agitado periodicamente com o auxílio de um vortex, e em 

seguida centrifugado a 3.000 x g, durante 10 minutos, sendo o sobrenadante coletado 

usado para a determinação dos teores de K+. Após os extratos das raízes e da PA terem 

sido convenientemente diluídos com água desionizada, a determinação do K+ foi 

realizada em fotômetro de chama (modelo B462, MicroNal, SP, Brasil). Os teores de K+ 

nos tecidos da planta foram expressos como µmol K+. g-1 MS.  Com os dados obtidos de 

massa seca e dos teores de íons foram calculados os índices de eficiências de absorção 

(EA) e de transporte (ET) de K+, de acordo com as seguintes fórmulas: 

   

 

 

 

 

 

4.3 Ensaios de cinética de absorção de K+ 

 

4.3.1 Curvas de depleção de K+ 

 

A absorção de K+ pelo sistema de alta afinidade foi caracterizada de acordo com 

o método baseado na medida da velocidade de depleção do nutriente como proposto por 

Claassen e Barber (1974). Os ensaios para as medidas da cinética de absorção de K+ 

foram realizados em sala acondicionada com temperatura e umidade relativa do ar 

médias de 24,8±0,7ºC e 69,8±5,5%, respectivamente. A luminosidade foi fornecida por 

três (3) lâmpadas fluorescentes de luz branca de 25 watts de potência, dispostas 

horizontalmente a uma distância de 50 cm acima da bancada sobre a qual foram 

colocadas as plantas. No início da manhã (7:00 h), plantas de cada um dos tratamentos 

foram transportadas da casa de vegetação para dita sala, em suas respectivas soluções 

nutritivas, a fim de aclimatá-las às condições descritas anteriormente. Após três (3) 

horas de aclimatação, seis (6) plantas de tamanhos homogêneos correspondentes a cada 

tratamento foram selecionadas e suas raízes imersas em água desionizada por dez 

minutos, com o intuito de favorecer a eluição do K+ adsorvido no espaço do apoplasto. 

Em seguida, cada planta foi transferida para copos de plástico contendo 130 mL de 

+
+ -1

+

+

conteúdo total de K na planta
EA =  (mmol K g MS)

massa seca da raiz

conteúdo de K na parte aérea
ET =  x 100 (%)

conteúdo total de K na planta
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solução de depleção, com K+ a uma concentração de 100 µM, e cuja composição total 

de macronutrientes é descrita na tabela 2. Os micronutrientes na solução de depleção 

foram adicionados na seguinte concentração: CaCl2 a 50 µM, H3BO3 a 12,5 µM, 

MnSO4 a 1 µM, ZnSO4 a 1 µM, CuSO4 a 0,5 µM, H2MoO4 a 0,1 µM e Fe-EDTA a 10 

µM.  

 

Dez minutos após a transferência das plantas para a solução de depleção, 

amostragens de 1,0 mL da solução foram feitas em intervalos de 30 minutos durante um 

período de 5½. Para evitar a redução do volume da solução pela coleta das amostras, 1 

mL de água desionizada foi reposto após cada amostragem. A concentração de K+ nas 

alíquotas coletadas foi determinada com o emprego de um fotômetro de chama modelo 

B462, MicroNal, SP, Brasil e expressa em µmol. L-1. Ao término das coletas das 

amostras nos ensaios de absorção, as raízes das plantas foram lavadas em água 

desionizada por 10 minutos e, em seguida, as raízes de cada planta foram coletadas e 

colocadas em estufa de secagem com circulação de ar a 60°C, para a determinação da 

massa seca.  

 

4.3.2 Ensaios com inibidores 

 

A absorção de K+ pelo sistema de alta afinidade por plantas de sorgo foi também 

avaliada na presença dos inibidores Na+ e NH4
+, ensaiados a uma concentração de 75 

mM e 1 mM, respectivamente. Estes inibidores foram adicionados à solução de 

depleção na forma de sais de NaCl e NH4Cl. Também foi estudado o efeito do 

tretraetilamônio (TEA), inibidor específico para canais de K+, a uma concentração de 10 

mM. As plantas de sorgo usadas nos ensaios na presença dos inibidores foram 

cultivadas durante 15 dias em soluções nutritivas completas, e logo em seguida sujeitas 

à deficiência de K+ por um período de 48 horas (t2).  

 

4.3.3 Constantes cinéticas do sistema de absorção de alta afinidade 

 

 As constantes cinéticas, Imax e Km, do sistema de absorção de K+ de alta 

afinidade foram calculadas a partir dos dados obtidos nos ensaios de curvas de depleção 

e  determinados  através  do  programa   CinéticaWin,   o   qual   se   baseia   no  modelo  
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Tabela 2. Composição dos macronutrientes da solução empregada nos ensaios de 

depleção para a caracterização cinética do sistema de absorção K+ de alta afinidade em 

plantas de sorgo forrageiro, genótipo CSF20, cultivadas em soluções nutritivas 

contendo duas concentrações de K+ e três fontes de nitrogênio inorgânico. 

 

Soluções estoque dos macronutrientes Concentração final 

KCl (1M) 0,1 mM 

Ca(NO3)2 (1M) 2,0 mM 

MgSO4 (1M) 0,25 mM 

NaH2PO4 (1M) 0,2 mM 
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gráfico-matemático proposto por Ruiz (1985). As constantes de inibição dos íons NH4
+ 

e Na+ e do TEA foram calculadas a partir da seguinte fórmula: 

 

i

[I]
α = 1 + 

K  

Onde α relaciona os coeficientes calculados a partir dos valores de Imax e Km na ausência 

(controle) e presença do inibidor. 

    

4.4 Atividade de transporte em vesículas de membrana plasmática 

 

4.4.1 Isolamento de vesículas de membrana plasmática de raízes  

 

 As vesículas de membrana plasmática de raízes de sorgo foram isoladas de 

acordo com o método da partição bifásica em sistema aquoso como descrito por Widell; 

Lundborg e Larsson (1992). Nesses experimentos foram utilizadas entre 15-20 g de 

raízes de plantas de sorgo cultivadas durante 15 dias (t0) em soluções nutritivas 

completas e após serem submetidas a 48 horas de deficiência de K+ (t2). As raízes foram 

homogeneizadas em almofariz e pistilo, usando 50 mL de tampão de extração Tris-HCl 

a 75 mM, pH 7,5, glicerol a 10%, MgSO4 a 2 mM, sacarose a 250 mM, EGTA a 2 mM, 

DTT a 2 mM, PMSF a 1 mM, BSA a 0,5%, PVP a 3%, durante 5 minutos. Em seguida, 

os extratos foram filtrados, colocados em tubos de centrifuga refrigerados e 

centrifugados a uma velocidade de 9.000 x g durante 15 minutos. O sobrenadante foi 

coletado e centrifugado a uma velocidade de 20.000 x g durante 1 hora. O precipitado 

formado (fração microssomal) foi ressuspenso em 1,5 mL de tampão contendo fosfato 

de potássio pH 7,8 a 5 mM, DTT a 1 mM, EDTA a 0,1 mM, sacarose a 250 mM. A 

suspensão de vesículas membranares foi depositada em uma mistura bifásica composta 

por 4,0 g de dextrana T500 a 15,5% e 4,0 g de polietileno glicol a 15,5% perfazendo um 

sistema de 10 g (8 g da mistura de fases e 2 g da amostra). Ao final, a composição da 

dextrana T500 e do polietileno glicol no sistema foi de 6,2%. A amostra foi adicionada 

ao sistema bifásico e misturada por inversões repetidas dos tubos de ensaio. Em 

seguida, o tubo foi centrifugado a uma velocidade de 1.000 x g durante 5 minutos (tubo 

1). Simultaneamente, um tubo de ensaio contendo apenas a mistura de ambos os 

polímeros (tubo 2) foi centrifugado nas mesmas condições. Após a centrifugação, do 
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tubo 1 foi coletada a fase superior (U1) correspondente à fase rica em polietileno glicol, 

a qual foi misturada com a fase inferior obtida do tubo 2. Em seguida ambas as fases 

foram misturadas por inversão do tubo e centrifugadas nas mesmas condições e tempos 

acima indicados. Todo o processo foi repetido três vezes até a obtenção de uma fase 

superior (U3). Esta fração coletada foi diluída em tampão contendo Tris-Mes a 5mM, 

pH 6,5, sacarose a 250 mM, DDT a 1 mM e centrifugada a 80.000 x g durante uma 

hora. O precipitado formado foi ressuspenso em tampão Tris-Mes a 1 mM, pH 6,5, 

glicerol a 20%, DTT a 1 mM e armazenado a -80° C até seu uso. A figura 3 mostra um 

esquema do processo de fracionamento de vesículas de membrana plasmática pelo 

sistema de partição bifásica em polietileno glicol e dextrana T500. 

  

4.4.2 Atividade hidrolítica do ATP pela H+-ATPase de membrana plasmática 

  

A capacidade de hidrólise do ATP pela enzima de membrana plasmática H+-

ATPase foi avaliada pela liberação de fosfato inorgânico (Pi) de acordo com o método 

proposto por Fiske e Subbarow (1925). Para isso, 5 µg de proteína de membrana foram 

pré-incubadas, durante 5 min a 30oC, em um meio contendo MgSO4 a 5 mM, KCl a 50 

mM, Brij 58 a 0,05% (p/v), Mes-Tris a 30 mM, pH 6,5. Os ensaios enzimáticos foram 

realizados na presença de inibidores específicos para enzimas com capacidade de 

hidrólise do ATP. Os inibidores utilizados foram o molibdato ((NH4)6Mo7O24)) a 0,05 

mM, a azida de sódio (NaN3) a 1,0 mM e o ortovanadato (Na3VO4) a 0,5 mM, para as 

enzimas fosfatases ácidas inespecíficas, ATPase mitocondrial e H+-ATPase de 

membrana plasmática, respectivamente. A contaminação com membrana de tonoplasto 

foi avaliada pela atividade da H+-ATPase vacuolar em um meio de reação a pH 7,5 e na 

presença de nitrato (KNO3) a 50 mM como inibidor. O volume final dos meios de 

reação foi de 0,5 mL. A reação enzimática foi iniciada pela adição de ATP a uma 

concentração final de 5,0 mM e procedeu durante 30 min a 30°C. A reação enzimática 

foi parada pela adição, em cada tubo, de 1 mL da solução de Fiske (SDS a 0,5% p/v, 

(NH4)6Mo7O24.4 H2O a 0,52% p/v, H2SO4 a 2,4% v/v), seguido da adição imediata de 

50 µL de ácido ascórbico a 10%, sendo os tubos mantidos à temperatura ambiente 

durante 10 min. As leituras para a determinação de fosfato inorgânico livre foram 

realizadas a 820 nm. De posse das leituras espectrofotométricas, o fosfato inorgânico 

produzido foi expresso em µmol, calculado a partir de uma curva de calibração 

utilizando-se como  padrão o  ácido fosfórico. A atividade específica da H+-ATPase foi  
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Figura 3. Diagrama mostrando o procedimento de extração de membranas plasmáticas 

pelo método de partição em sistema bifásico composto pelos polímeros dextrana T500 e 

PEG a 6,2%. Após a adição da suspensão microssomal, mistura das fases e 

centrifugação, a fase superior (U1) foi coletada e misturada com a fase inferior (L) de 

um sistema bifásico formado apenas por ambos os polímeros. O procedimento de 

mistura e centrifugação foi repetido, e a fase U2 foi coletada e misturada com uma 

segunda fase L. A amostra foi tratada como descrito anteriormente, até a obtenção da 

fase superior U3. Esta última foi diluída e ultracentrifugada para a obtenção das 

membranas plasmáticas. Diagrama adaptado de acordo com Widell; Lundborg e 

Larsson (1982). 
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estimada pela diferença entre os valores obtidos na ausência e presença de ortovanadato, 

sendo expressa em µmol Pi.mg-1 proteína. min-1. 

 

 O índice de latência (I) que mede a proporção de vesículas right side out foi 

estimado a partir das atividades hidrolíticas de ATP medidas na ausência (atividade 

basal) e na presença (atividade total) do detergente Brij 58, como proposto por Larsson, 

Widell e Sommarin (1988). Para o cálculo de I foi empregada a seguinte fórmula: 

 

(atividade total - atividade basal)
I =  x 100 (%)

atividade total
 

 

4.4.3 Atividade transportadora de H+ 

 

A atividade de transporte de H+ da H+-ATPase de membrana plasmática foi 

monitorada pelo decréscimo da absorbância a 495 nm da sonda sensível a pH, 

alaranjado de acridina (OA), em vesículas de membrana inside out (PALMGREN; 

SOMMARIN, 1989). A orientação que apresenta esta classe de vesículas membranares 

facilita o acesso mais rápido do ATP ao sitio ativo da H+-ATPase, o qual, após a 

incubação com o detergente, localiza-se no lado externo da vesícula. Além disso, tal 

orientação determina que, quando fornecido o ATP, o movimento de prótons ocorra em 

direção ao espaço intravesicular promovendo sua acidificação. O método para avaliar a 

formação do gradiente de prótons tem como princípio as variações ocorridas na 

absorbância do OA como resultado das mudanças de pH entre os espaços interno e 

externo da vesícula membranar. Na ausência do ATP, o OA distribui-se 

homogeneamente entre ambos os espaços. Entretanto, quando o sistema é energizado, 

prótons são translocados ao interior da vesícula pela H+-ATPase, promovendo o 

acúmulo e a formação de agregados moleculares do OA que impossibilita sua saída 

desse compartimento. Conseqüentemente, uma redução da concentração do OA no 

espaço extravesicular ocorre, podendo ser acompanhada pela queda na absorbância 

desse composto. O grau de variação da absorbância do OA, portanto, está diretamente 

relacionado à velocidade de transporte com que os prótons são acumulados no interior 

da vesícula. 
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O meio de ensaio consistiu de MgSO4 a 5 mM, KCl a 50 mM, Brij 58 a 0,05% 

(p/v), OA a 10 µM, Mes-Tris a 10 mM, pH 6,5, e foi realizado na presença de 

molibdato ((NH4)6Mo7O24)) a 0,05 mM, azida de sódio (NaN3) a 1,0 mM e nitrato 

(KNO3) a 50 mM. A amostra (75µg de proteínas de vesículas de membrana) foi 

preincubada em 1,0 mL do meio de reação por 10 minutos, em banho-maria a 30°C. A 

reação foi iniciada pela adição de ATP a 2 mM e as variações de absorbância (∆A495) 

foram monitoradas em um espectofotômetro (Ultrospec 2000, Pharmacia). Após 6½ 

minutos de avaliação, gramicidina a 2 µM foi adicionado ao meio de reação para 

dissipar o gradiente de H+ formado. O movimento de H+ passivo através da membrana 

foi determinado para cada amostra, em meio de reação sem a inclusão do ATP como 

descrito por Klobus e Janicka-Russak (2004).  

 

A velocidade inicial do transporte ativo de prótons foi determinada pela variação 

do decaimento da absorbância do OA no primeiro minuto de reação e expressa como 

∆A492 min-1 (YAN et al., 2002).  A formação do gradiente de pH foi determinada com 

os dados da variação da absorbância do OA após 6½ minutos de iniciada a reação e 

expressa como ∆A492. mg-1 proteína. min-1. 

 

4.5 Eletroforese de proteínas de membrana 

 

Para a análise da composição de proteínas das frações de vesículas de membrana 

plasmática isoladas de raízes de sorgo, as amostras foram previamente precipitadas com 

ácido tricloroacético (TCA) de acordo com o método descrito por Lefevbre et al. 

(2007). Para isso, 60 µg de proteínas foram precipitadas com ácido tricloroacético 

(TCA) a 10% e mantidas a 4°C durante 30 minutos. Logo em seguida, as amostras 

foram centrifugadas a 12.000 x g por 15 minutos e o precipitado foi lavado duas vezes 

com acetona gelada para eliminar o excesso de TCA. As amostras foram ressuspensas 

em tampão de amostra para eletroforese (Tris-HCl a 62,5 mM, pH 6,8, SDS a 1%, 

glicerol a 10%, DTT a 100 mM), contendo uréia a 7 M e tiouréia a 2 M para facilitar a 

solubilização das proteínas de membrana. A eletroforese foi realizada de acordo com o 

método proposto por Laemmli (1970) em gel de poliacrilamida a 10%. As correntes 

elétricas aplicadas aos géis de aplicação e de separação foram de 15 e 25 mA, 

respectivamente. Os géis de eletroforese foram corados com o método de azul de 
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Coomasie coloidal de acordo com o método proposto por Candiano et al. (2004). 

Alternativamente, as eletroforeses foram realizadas também com amostras de proteínas 

de membrana preparadas pela combinação direta com o tampão de amostra (sem 

precipitação com TCA). No caso, os géis foram corados com nitrato de prata.  

 

4.6 Detecção da H+-ATPase de membrana plasmática pela técnica de Western Blot 

 

  A detecção da bomba de H+ da membrana plasmática de raízes de sorgo por 

western blot foi feita de acordo com a metodologia proposta por Marcellino e Grossi de 

Sá (1998). Nestes experimentos foram utilizadas 20 µg de proteínas de membrana, as 

quais foram precipitadas e ressuspendidas como descrito no item 4.5. Após a separação 

dos polipeptídeos de membrana plasmática de raízes de sorgo por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (item 4.5), o gel e a membrana de nitrocelulose (Hybond-C Extra, 

Amershan Biosciences, UK) foram equilibrados em tampão de transferência (Tris a 25 

mM, glicina a 192 mM, metanol a 20%) durante 15 minutos. A transferência foi 

realizada segundo o método de transferência semi-seca utilizando uma voltagem de 10 

mV durante 50 minutos em aparelho Bio-Rad Trans-blot SD. Logo em seguida, a 

membrana de nitrocelulose foi lavada brevemente em tampão TBS (Tris-HCl a 20 mM, 

pH 7,5, NaCl a 150 mM) e incubada na mesma solução contendo 3% de albumina de 

soro bovino durante 2 h para bloquear os sítios inespecíficos na membrana. A 

membrana foi lavada brevemente em tampão TBS e, em seguida, incubada na mesma 

solução contendo o anticorpo anti-H+-ATPase  de membrana plasmática (AHA3 de A. 

thaliana) diluído 1:2.000, durante uma noite, a 4°C. O anticorpo foi cedido pelo 

Professor Dr. Ramón Serrano da Universidad Politécnica de Valencia – Espanha.  Após 

a incubação com o anticorpo primário, a membrana foi lavada em tampão TBS, três 

vezes, por 15 minutos. A membrana foi transferida para uma solução de TBS contendo 

o anticorpo secundário conjugado com fosfatase alcalina (Sigma-Aldrich) na diluição de 

1:3.000, sendo incubada durante 1 h à temperatura ambiente. Em seguida, a membrana 

foi lavada em tampão TBS contendo Tween 20 a 0,05%. A detecção da fosfatase 

alcalina foi realizada com o kit comercial contendo o substrato cromogênico BCIP (5-

bromo-4-cloro-3-indolil fosfato) associado ao NBT (nitro blue tetrazolium) (Bio-Rad, 

Hercules, CA). Após a detecção da H+-ATPase de membrana plasmática, a membrana 

de nylon foi escaneada e seca em condições ambientais. 
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4.7 Análise qualitativa de lipídios de membrana 

 

4.7.1 Extração dos lipídios de membrana 

 

Os lipídios totais das preparações enriquecidas de membrana plasmática foram 

extraídos de acordo com o método de Bligh e Dyer (1959).  Para isto, preparações de 

membranas contendo 150 µg de proteínas foram incubadas com 500 µL de isopropanol 

em banho-maria fervente, durante 1 min, a fim de inibir as lipases endógenas. Em 

seguida, foram adicionados 2 mL da mistura metanol/clorofórmio (1:1 v/v) e 1 mL de 

NaCl a 0,88%, sendo a suspensão obtida agitada em vórtex e a extração realizada 

durante 10 min. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 3.000 x g por 5 min e 

deixadas em repouso. A fase inferior (clorofórmica) contendo o material lipossolúvel foi 

coletada com uma pipeta Pasteur. Uma segunda extração foi feita, desta vez com 1 mL 

de clorofórmio, em procedimento idêntico ao descrito anteriormente. Essa última fração 

lipídica obtida foi transferida para os mesmos tubos que armazenavam os lipídios da 

primeira extração. O clorofórmio da fração lipídica foi evaporado borbulhando-se com 

nitrogênio gasoso e o material obtido foi ressuspendido em um volume de 400 µL de 

clorofórmio e armazenado a -20°C até sua utilização nas cromatografias de camada 

delgada. 

 

4.7.2 Cromatografia de camada delgada 

 

Os fosfolipídios totais das frações enriquecidas de membranas plasmáticas foram 

separados e identificados por cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando-se 

placas de Sílica Gel 60 (Merck, Darmstadt) de dimensões de 20 cm x 20 cm x 0,25 mm. 

Antes das cromatografias, as placas foram deixadas em estufa a 50°C durante uma noite 

para ativação. Para separação cromatográfica das diferentes subclasses de fosfolipídios, 

utilizou-se como eluente o solvente formado pela mistura de clorofórmio, acetona, 

metanol, ácido acético e água destilada, na proporção de 50:20:10:10:5 (v/v), 

respectivamente, segundo Lepage (1967). Vinte e quatro horas antes da cromatografia, o 

solvente de eluição (95 mL) foi colocado em uma cuba de vidro (25,5 cm x 25,5 cm x 

7,5 cm) hermeticamente fechada, para saturação da atmosfera. 
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As amostras foram aplicadas sobre uma linha desenhada a um centímetro da 

extremidade inferior da placa. Após a migração da amostra, a placa foi retirada da cuba, 

secada em capela até completa evaporação do solvente e revelada com iodo.  

 

4.8 Análise molecular de transportadores de membrana 

 

4.8.1 Isolamento do RNA total 

 

 Amostras de RNA total foram isoladas de raízes de plantas de sorgo forrageiro 

cultivadas com duas doses de K+ e três fontes de nitrogênio inorgânico, as quais foram 

coletadas nos quatro tempos de deficiência de K+ (t0, t1, t2 e t3) como mostrado no 

esquema da figura 1. As raízes coletadas foram imediatamente congeladas em 

nitrogênio líquido e conservadas em freezer a -80°C até o dia da extração. A extração 

do RNA total foi realizada com o auxilio do kit comercial RNeasy Plant Mini Kit 

(Quiagen, Brazil), de acordo com as instruções do fabricante. Após a extração do RNA 

total, cada amostra foi quantificada em um espectrofotômetro NanoDrop (modelo ND-

1000, Nanodrop Technologies). A qualidade do RNA total extraído foi avaliada por 

eletroforese em gel de agarose a 1%, preparado em tampão TBE 0,5X (Tris a 45 mM, 

EDTA a 1 mM, ácido bórico a 45 mM), de acordo com Sambrook et al. (1989). Para a 

digestão do DNA contaminante presente nas amostras extraídas de RNA total, estas 

foram tratadas com DNase I livre de RNase (amplification grade, Invitrogen, Carlsbad, 

USA). Após o tratamento, as amostras foram analisadas por eletroforese e conservadas 

em freezer a -80°C. 

 

4.8.2. Desenho de iniciadores para genes envolvidos no transporte de K+ 

 

 Seqüências de genes e de proteínas cujos papéis na absorção de K+ tenham sido 

efetivamente comprovados, foram escolhidas como seqüências de referência (query) 

para a busca de seqüências com funções similares na base de dados do genoma de 

sorgo. As seqüências foram coletadas dos bancos de genes do NCBI (National Center 

for Biotechnology Information) e do EMBL (European Molecular Biology Laboratory). 

Para a H+-ATPase de membrana plasmática, os genes de referência foram o MHA2 de 

Zea mays (N° de acesso NM_001112000), o AHA4 de Arabidopsis thaliana (N° de 

acesso NM_114664) e  a H+-ATPase de Oriza sativa (N° de acesso AK068699). Para 



86 
 

transportadores de K+ da família KUP/KT/HAK foram usadas como referência os genes 

HAK5 de Arabidopsis thaliana (N° de acesso NM_117416), HvHAK1 de Hordeum 

vulgare (N° de acesso AF025292) e o transportador de Oriza sativa (NM_001051823). 

No caso dos canais de K+, os genes de referência foram o AKT1 de Arabidopsis 

thaliana (N° de acesso NM_128222), o TaAKT1 de Triticum aestivum (N° de acesso 

AF207745) e o ZMK2 de Zea mays (N° de acesso NM_001111650). 

 

Buscas no banco de genes foram feitas usando a ferramenta BLASTN contra 

uma base de dados não redundante do genoma de Sorghum bicolor L. (Moench). As 

seqüências do genoma de sorgo (full length cDNA), produzindo alinhamentos 

significativos com as seqüências de referência, foram escolhidas para o desenho dos 

iniciadores. Os números de seqüências escolhidas para as H+-ATPases de membrana 

plasmática, canais de K+ e carreadores de K+ foram duas, três e cinco, respectivamente. 

O alinhamento dos genes selecionados do genoma de sorgo, correspondentes a cada 

transportador, foi realizado com o auxílio do programa ClustalW com o fim de 

determinar regiões para o desenho de seqüências específicas a cada uma delas. Para as 

H+-ATPases de membrana plasmática foram desenhados pares de iniciadores 

específicos para amplificar especificamente as seqüências com números de acesso 

XM_002447204 e XM_002442573, as quais foram chamadas, no presente trabalho, de 

SbATPase1 e SbATPase2, respectivamente. Para o canal de K+ foi desenhado um par de 

iniciadores para amplificar especificamente a seqüência com número de acesso 

XM_002458189, aqui nomeada de SbAKT1, e para o carreador de K+ foi desenhado um 

par de iniciadores, específico para a amplificação do gene XM_002456848, chamado 

aqui de SbKUP1.  

 

Em todos os casos, o tamanho esperado dos fragmentos dos genes-alvo foi de 

aproximadamente 300 pb. As características dos iniciadores, tais como temperatura de 

melting (Tm) e formação de dímeros, foi verificada no programa Oligo Tech (versão 1.0, 

Oligos Etc. Inc & Oligo therapeutics Inc.). 

 

4.8.3. Síntese de cDNA e PCR de transportadores de K+ 

 

 A primeira fita de cDNA foi sintetizada com o auxílio do kit Superscript III 

(Invitrogen, Carlsbad, USA) seguindo as instruções do fabricante. Um pool de cDNA 
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composto por 2 µL de todas as amostras foi usado como molde para a amplificação dos 

genes de SbATPase1, SbATPase2, SbAKT1 e SbKUP1 através da técnica da PCR, a 

fim de verificar o tamanho e o número de bandas amplificadas. A reação foi realizada 

como a enzima Taq DNA polimerase (2,5 U), dNTPs (250 µM), iniciadores senso e 

antisenso (0,5 µM) em um volume de reação final de 20 µL. As condições dos ensaios 

da PCR foram as seguintes: 95°C por 1 min; 95°C por 10 s, 55°C por 10 s, 72°C por 15 

s (35 ciclos); 72°C por 5 min. Os fragmentos amplificados foram separados em um gel 

de agarose 1% em TBE 0,5X (Tris a 45 mM, EDTA a 1 mM, ácido bórico a 45 mM), 

corados com brometo de etídio e visualizados em transiluminador UV. 

 

4.8.4 PCR em tempo real (qPCR) 

 

 A quantificação dos transcritos de SbATPase1, SbATPase2, SbAKT e SbHAK1 

foi realizada pela técnica de PCR em tempo real (qPCR). As amostras dos cDNAs 

utilizados foram diluídas 50 vezes em água MilliQ estéril e as mesmas alíquotas foram 

usadas em todos os experimentos. As reações de amplificação dos cDNAs foram 

realizadas em um volume final de 15 µL, contendo 2 µL do cDNA diluído, 3,75 µL do 

reagente Sybr Green Rox Plus (LGC Biotecnologia Ltda, Brazil) e 0,5 µL de cada um 

dos iniciadores senso e anti-senso (10 µM cada) e 8,25 µL de água Milli Q. Os ensaios 

de PCR em tempo real foram realizados usando-se um termociclador para PCR 

quantitativo, o Mastercycler realplex epgradientS (Eppendorf). Na reação controle 

negativa, o volume de cDNA foi substituído por água MilliQ estéril. As amplificações 

da PCR foram realizadas com um passo inicial a 95°C, por 30 min, para a ativação da 

enzima polimerase, seguido por 40 ciclos de desnaturação a 95°C por 15 s, anelamento 

dos iniciadores específicos para cada gene a 53°C por 30 s e polimerização a 72°C por 

30 s. Para normalizar os resultados, o cDNA de dois genes de referência, actina e 18S, 

foi amplificado paralelamente com os cDNAs de interesse. A medida dos produtos de 

amplificação da PCR foi realizada pela incorporação do marcador fluorescente SYBR 

Green na dupla fita de cDNA, o qual foi detectado por leituras feitas na fase de 

polimerização do ciclo da PCR. A análise dos ciclos de amplificação para o cálculo do 

ponto de corte Ct (Cycles thershold) e da temperatura de desnaturação (melting 

temperature) foram analisados utilizando o programa Realplex 2.2 (Eppendorf). 
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 Para o cálculo das eficiências de amplificação (Ef) para cada um dos genes em 

estudo e dos genes constitutivos foi usado um pool de cDNA, preparado a partir de 2 µL 

do cDNA de cada uma das amostras. O pool foi diluído dez, cem, mil e dez mil vezes 

com água MilliQ estéril e usado para estimar o valores de Ct. Linhas de regressão 

padrões para cada um dos genes analisados relacionando o titulo da diluição e o Ct 

foram construídas para o cálculo da Ef de acordo com a seguinte fórmula: 

 

1
 (- )

m
fE  = 10  

 

onde m é o coeficiente angular da equação da reta obtida na relação do Ct versus o fator 

de diluição do pool  de cDNA. 

  

 Os valores de Ct e Ef foram utilizados no programa qBaseplus que emprega o 

modelo de quantificação relativa ∆Ct para transformar o valor da expressão em valores 

relativos normalizados e relativizados em função da amostra com menor valor de 

expressão. 

 

4.8.5 Análises filogenéticas  

  

 Árvores filogenéticas foram construídas para estudar as relações de filogenia 

existentes entre os genes das H+-ATPases, canais e transportadores de K+ de sorgo, 

estudados neste trabalho, e os membros dessas famílias descritas em outras espécies 

vegetais (O. sativa, A. thaliana, Z. mays, N. plumbaginifolia, S. tuberosum, L. 

esculentum, N. tabacum, C. annum, H. vulgare, V. vinifera, T. aestivum, D. carota e V. 

faba).  Em todos os casos, as árvores foram construídas usando seqüências de cDNA de 

tamanho completo, disponíveis na base de dados, e que foram alinhadas usando o 

programa ClustalW. Após o alinhamento, as árvores filogenéticas unrooted foram 

preparadas pelo método neighbor-joining (SAITOU; NEI, 1987), analisadas usando 

1000 replicatas bootstrap e visualizadas com o auxílio dos programas TreeView 

(PAGE, 1996) e Mega 4.0 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) (TAMURA et 

al., 2007). 
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4.9 Desenho experimental e análise de dados 

 

 O delineamento dos experimentos foi inteiramente casualizado, obedecendo a 

um arranjo fatorial de 2 x 3 x 4 (duas dose de K+, três fontes de nitrogênio e quatro 

tempos de deficiência). Vários experimentos foram montados consecutivamente, de 

forma a ser avaliada, alternadamente, uma, das duas doses de K+ testadas. Cada 

experimento incluía um número de doze bandejas contendo, cada uma, quinze plântulas 

de sorgo forrageiro. Quatro bandejas continham soluções nutritivas preparadas com uma 

mesma fonte de nitrogênio, sendo cada uma coletada, ao acaso, ao longo de quatro dias 

diferentes (tempos de deficiência). Em cada um dos tempos de deficiência, as plântulas 

de sorgo foram coletadas e analisadas individualmente.  

 

 Para as análises de crescimento, teores de íons e cálculo das eficiências de 

absorção e de transporte de K+, dois experimentos para cada uma das doses de K+ 

testadas foram montados, sendo no total, seis plântulas analisadas para cada tratamento. 

Para os estudos de cinética de absorção de K+ e análises dos inibidores foram montados 

dois experimentos para cada uma das doses de K+ testadas. Em cada experimento foram 

analisadas seis plântulas por tratamento, perfazendo um total de doze plântulas usadas 

por tratamento. Para o estudo da atividade da enzima H+-ATPase de membrana 

plasmática, análise de fosfolipídios e de proteínas de membrana, três experimentos para 

cada uma das doses de K+ foram montados. No caso, um pool com todas as plântulas de 

duas bandejas, correspondente a uma mesma fonte de nitrogênio e de um mesmo tempo 

de deficiência, foram coletadas. Para análise da expressão dos genes de H+-ATPase de 

membrana plasmática e dos canais e carreadores de K+, um experimento foi montado, 

sendo coletado um pool constituído por duas plântulas de cada tratamento. Cada 

amostra foi analisada em triplicata. 

 

 Os valores apresentados em figuras e tabelas representam a média ± o erro 

padrão. Os dados foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) de fator único e foram 

comparados usando-se o teste de Tukey a 5% de significância. Na maioria dos casos, as 

comparações das médias foram feitas dentro de um mesmo tempo de deficiência. Para 

se avaliar o efeito da deficiência nutricional sobre as mudanças nas constantes cinéticas 

do sistema de absorção de K+, as comparações foram feitas com os valores obtidos nos 

quatro tempos de deficiência. 



90 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Análises de crescimento 

 

Após 15 dias de cultivo (t0) foram observadas diferenças no crescimento das 

plantas de sorgo como resultado do seu cultivo em soluções nutritivas contendo 

diferentes doses de K+ (0,2 mM, dose baixa, e 1,4 mM, dose alta). O cultivo tendo o íon 

NH4
+, como única fonte de nitrogênio, teve efeito significativo no crescimento da parte 

aérea, apenas nas plantas crescidas em 0,2 mM de K+ (Figura 4A), sendo observada 

uma redução de 38,5% quando comparada às plantas cultivadas em NO3
-. Esse efeito 

sobre o crescimento da parte aérea não foi observado nas plantas cultivadas com a dose 

mais alta de K+ (Figura 4C). Por outro lado, a presença do íon NH4
+ no tempo t0, tanto 

nas soluções com NO3
-/NH4

+ e NH4
+, não afetou significativamente a massa seca da 

raiz, sendo comparativamente semelhante ao crescimento nas soluções nutritivas 

contendo NO3
- (Figura 4B e 4D). Em geral, as plantas crescendo na dose de K+ a 0,2 

mM apresentaram maior crescimento tanto da parte aérea quanto das raízes, quando 

comparadas àquelas cultivadas na dose mais alta de K+ (Figura 4).    

 

Quando as plantas de sorgo foram submetidas à deficiência de K+, o crescimento 

da parte aérea de plantas oriundas da solução nutritiva contendo 0,2 mM de K+ mostrou 

diferenças significativas apenas no tempo t3 (Figura 4A). As plantas cultivadas em 

soluções nutritivas contendo NO3
- apresentaram um crescimento da parte aérea maior 

em 62% do que as plantas cultivadas em NH4
+. Observou-se também um crescimento 

intermédio nas plantas cultivadas na solução nutritiva contendo a mistura NO3
-/NH4

+. 

Em relação ao crescimento radicular, as plantas não mostraram diferenças significativas 

em nenhuma das soluções contendo diferentes fontes de nitrogênio durante os três dias 

de deficiência de K+ (Figura 4B). 

 

Nas plantas oriundas de soluções nutritivas contendo K+ a 1,4 mM, diferenças 

significativas no crescimento da parte aérea foram observadas a partir do primeiro dia 

de deficiência de K+ (t1), sendo de modo geral, menor quando as plantas foram 

cultivadas em soluções nutritivas contendo o íon NH4
+, como única fonte de nitrogênio  
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Figura 4. Massas secas da parte aérea (A e C) e das raízes (B e D) de plantas de sorgo 

forrageiro, genótipo CSF20, determinadas aos 15 dias de cultivo (t0) em soluções 

nutritivas contendo K+ a 0,2 mM (A e B) e a 1,4 mM (C e D) e após serem submetidas à 

deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. As soluções nutritivas continham três 

diferentes formas de nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM (   ), NO3

-/NH4
+, ambos a 2 

mM (   ) e NH4
+ a 4 mM (   ). Os dados foram submetidos à ANOVA de fator único, e 

comparados usando-se o teste de Tukey a 5% de significância. Letras minúsculas 

diferentes indicam diferenças significativas dentro de um mesmo tempo de deficiência. 

As barras representam o erro padrão da média. 
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(Figura 4C). No tempo t1, o crescimento da parte aérea das plantas cultivadas em NO3
- e 

NO3
-/NH4

+   foi, respectivamente,   69,1%   e   110,3%  superior  em  relação  às  plantas 

cultivadas  em  NH4
+. Entretanto, essas diferenças foram menos acentuadas no terceiro 

dia (t3) de deficiência, atingindo valores de 24,1% e 35,5%, respectivamente. Por outro 

lado, o crescimento da raiz foi maior nas plantas cultivadas com a mistura NO3
-/NH4

+ 

tanto no primeiro (t1) como no segundo (t2) dia de deficiência de K+ (Figura 4D), porém, 

ao terceiro dia (t3) não houve diferenças significativas no crescimento radicular. 

  

As relações entre as massas secas da parte aérea e das raízes (MSPA/MSR) são 

mostradas na figura 5. Observa-se que, no t0, a relação não foi estatisticamente diferente 

em função da fonte de nitrogênio, quando as plantas foram cultivadas com 1,4 mM de 

K+ (Figura 5B). Contudo, nos cultivos com a menor dose de K+, essa relação foi 

estatisticamente menor nas plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo o íon 

NH4
+, como única fonte de nitrogênio (Figura 5A). Pode ser observado também que os 

valores dessas relações no t0 foram maiores nas plantas cultivadas com 1,4 mM de K+ 

do que nas plantas cultivadas com 0,2 mM de K+. Ao serem submetidas à deficiência de 

K+, as plantas oriundas dos cultivos com 1,4 mM de K+ e cultivadas em soluções 

nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ e NH4
+ como fontes de nitrogênio tiveram relações 

MSPA/MSR estatisticamente menores do que as plantas cultivadas com NO3
-, nos 

tempos de deficiência t1 e t2 (Figura 5B). Ao terceiro dia de deficiência (t3), essa relação 

foi semelhante em todos os tratamentos (Figura 5B). 

  

Em plantas oriundas dos cultivos com 0,2 mM de K+, não houve diferenças 

significativas nas relações MSPA/MSR, como função da fonte de nitrogênio, nos 

tempos de deficiência t1 e t2 (Figura 5A). Entretanto, no terceiro dia de deficiência (t3), 

uma tendência similar ao observado no t0 foi exibida entre os tratamentos com 

diferentes fontes de nitrogênio, sendo as plantas cultivadas com NH4
+, como única fonte 

de nitrogênio inorgânico, as que apresentaram relação MSPA/MSR menor em 

comparação àquelas cultivadas com NO3
-/NH4

+ (Figura 5A). 
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Figura 5. Relação entre as massas secas da parte aérea e das raízes (MSPA/MSR) das 

plantas de sorgo forrageiro, genótipo CSF20, determinadas aos 15 dias de cultivo (t0) 

em soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM (A) e a 1,4 mM (B) e após serem 

submetidas à deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. As soluções nutritivas 

continham três diferentes formas de nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM (   ), NO3

-  

/NH4
+, ambos a 2 mM (   ) e NH4

+  a 4 mM (   ). Os dados foram submetidos à ANOVA 

de fator único, e comparados usando-se o teste de Tukey a 5% de significância. Letras 

minúsculas diferentes indicam diferenças significativas dentro de um mesmo tempo de 

deficiência. As barras representam o erro padrão da média. 
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5.2 Teores de K+ da parte aérea e das raízes 

 

 Os teores de K+ da parte aérea e das raízes de plantas de sorgo cultivadas em 

soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM são apresentados na figura 6A e 6B. Observa-

se que após 15 dias de cultivo (t0) nas soluções nutritivas completas, o teor de K+ da 

parte aérea foi reduzido significativamente pela presença do íon NH4
+ no meio de 

crescimento (Figura 6A). Em comparação às plantas crescidas com NO3
-, como única 

fonte de nitrogênio, essas reduções no teor de K+ da parte aérea foram de 17,9% e 

37,3%  nas    plantas    cultivadas    nas    soluções    contendo    NO3
-/NH4

+    e    NH4
+, 

respectivamente. Quando as plantas passaram a ser cultivadas em soluções nutritivas 

livres de K+, o teor desse nutriente na parte aérea foi reduzido progressivamente 

conforme aumentou o tempo de deficiência (Figura 6A), porém, nos tempos de 

deficiência t1 e t2, as plantas cultivadas na presença de NH4
+ como única fonte de 

nitrogênio sempre tiveram menor conteúdo de K+, quando comparadas às plantas 

crescidas em NO3
-/NH4

+ e NO3
-. Já ao terceiro dia de deficiência (t3), as diferenças nos 

teores de K+ não foram significativas. Por outro lado, nas raízes, o teor de K+ após 15 

dias de cultivo foi significativamente afetado apenas nas plantas cultivadas na presença 

de NH4
+, cujo valor em relação ao das plantas cultivadas em NO3

-/NH4
+ foi menor em 

31,0% (Figura 6B). Nos tempos t1 e t2 de deficiência de K+, o conteúdo de K+ nas raízes 

foi severamente reduzido, não sendo, contudo, observadas diferenças significativas em 

função da fonte de nitrogênio usada. Porém, no tempo t3 de deficiência, o teor de K+ de 

raízes de plantas cultivadas em NO3
- foi significativamente maior do que aqueles das 

plantas cultivadas apenas em NH4
+. 

 

 Quando as plantas foram cultivadas na dose mais alta de K+ (1,4 mM), o teor 

desse nutriente na parte aérea foi significativamente maior nas plantas cultivadas com 

NO3
- como única fonte de nitrogênio (Figura 6C, t0), sendo o teor 24,9% superior ao 

observado nas plantas cultivadas com NH4
+. No primeiro dia (t1) de deficiência, o teor 

de K+ da parte aérea das plantas cultivadas em NO3
- e NO3

-/NH4
+ foi superior ao das 

plantas cultivadas apenas em NH4
+ como fonte de nitrogênio. Já no segundo dia de 

deficiência (t2), o teor de K+ das plantas cultivadas em NO3
- foi maior do que aquele das 

plantas cultivadas em NH4
+ ou NO3

-/NH4
+. Os teores de K+ no terceiro dia de
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Figura 6. Teor de K+ da parte aérea (A e C) e das raízes (B e D) de plantas de sorgo 

forrageiro, genótipo CSF20, determinados aos 15 dias de cultivo (t0) em soluções 

nutritivas contendo K+ a 0,2 mM (A e B) e a 1,4 mM (C e D) e após serem submetidas à 

deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. As soluções nutritivas continham três 

diferentes formas de nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM (   ), NO3

-/NH4
+, ambos a 2 

mM  (   ) e NH4
+  a 4 mM (   ). Os dados foram submetidos à ANOVA de fator único, e 

comparados usando-se o teste de Tukey a 5% de significância. Letras minúsculas 

diferentes indicam diferenças significativas dentro de um mesmo tempo de deficiência. 

As barras representam o erro padrão da média.  
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deficiência (t3) mostraram-se semelhantes nas plantas cultivadas nas três fontes de 

nitrogênio (Figura 6C). 

 

Após 15 dias de cultivo em solução nutritiva com dose de K+ de 1,4 mM, o teor 

de K+ das raízes não diferiu entre os tratamentos com diferentes fontes de nitrogênio 

(Figura 6D). Além disso, durante o período de deficiência, diferenças nos teores de K+ 

não foram observadas, exceto ao primeiro dia (t1), em que as plantas cultivadas em 

NH4
+ apresentaram menor teor de K+ do que as plantas cultivadas em soluções 

nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ (Figura 6D). 

      

Comparando-se os cultivos com alta e baixa concentração de K+, observa-se que, 

aos 15 dias (t0), as plantas mantidas em soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM 

apresentaram menores teores desse nutriente nas raízes do que as plantas cultivadas na 

dose mais alta de K+ (1,4 mM), independente da fonte de nitrogênio inorgânico presente 

na solução (Figuras 6B e 6D). As plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo 

NO3
-, NO3

-/NH4
+ e NH4

+ e com uma dose de K+ de 1,4 mM acumularam, 

respectivamente, 66,7%, 67,6% e 101,8% mais K+ nas raízes do que plantas cultivadas 

em 0,2 mM. Diferentemente, o conteúdo de K+ na parte aérea praticamente não diferiu 

em função da dose de K+ a que as plantas foram cultivadas (Figuras 6A e 6C).  

 

5.3 Eficiências de absorção e de transporte de K+ 

 

 A eficiência de absorção de K+ (EA) das plantas de sorgo foi calculada após 15 

dias (t0) de cultivo nas soluções nutritivas completas e nas doses de 0,2 mM e 1,4 mM 

desse íon (Figura 7). No cultivo em soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM e NO3
- 

como única fonte de nitrogênio, as plantas de sorgo apresentaram valores de EA de 4,5 

mmol K+. g-1 MS raiz (Figura 7). No cultivo em solução nutritiva contendo a mistura 

NO3
-/NH4

+, o valor da EA não diferiu significativamente daquele observado em plantas 

cultivadas  com  NO3
- (Figura 7). Entretanto, quando  o íon NH4

+  foi usado na solução 

nutritiva como única fonte de nitrogênio, a EA teve uma queda significativa de 47% em 

relação aos valores observados nos cultivos com NO3
- e NO3

-/NH4
+ (Figura 7). Quando 

o cultivo foi realizado em soluções nutritivas contendo a maior dose de K+ (1,4 mM), o 

e feito do íon NH4
+ na EA de K+ foi mais ameno. O valor da EA das plantas cultivadas  
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Figura 7. Eficiência de absorção de K+ (EA) de plantas de sorgo forrageiro, genótipo 

CSF20, determinadas aos 15 dias de cultivo (t0) em soluções nutritivas contendo K+ a 

0,2 mM e 1,4 mM. As soluções nutritivas continham três diferentes formas de 

nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4,0 mM (    ), NO3

-/NH4
+ , ambos a 2 mM (   ) e NH4

+  a 4 

mM (   ). Os dados foram submetidos à ANOVA de fator único, e comparados usando-

se o teste de Tukey a 5% de significância. Letras minúsculas diferentes indicam 

diferenças significativas dentro de um mesmo tempo de deficiência. As barras 

representam o erro padrão da média. 
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em soluções nutritivas  contendo  o  íon  NH4
+  como  única fonte de nitrogênio foi 21% 

menor  que  aquele  observado  em  plantas cultivadas em soluções com NO3
-, cujo 

valor de EA foi de 6,5 mmol K+. g-1 MS raiz (Figura 7). Já as plantas cultivadas em 

solução nutritiva contendo a mistura NO3
-/NH4

+, a EA não diferiu significativamente 

dos valores obtidos na presença de NO3
- e NH4

+ (Figura 7). 

 

Diferentemente do ocorrido com a EA, a eficiência de transporte de K+ (ET) não 

foi afetada pela presença do íon NH4
+, sendo estatisticamente igual à de plantas 

cultivadas em soluções nutritivas contendo NO3
- e NO3

-/NH4
+ (Figura 8).  Essa 

característica foi observada nos cultivos a 0,2 mM e 1,4 mM de K+, mantendo-se 

inclusive durante os períodos de deficiência de K+ (t1, t2 e t3) estudados (Figura 8A e 

8B).  

 

5.4 Cinética de absorção de K+ 

 

5.4.1 Curvas de depleção de K+ 

 

 As curvas de depleção de K+ para a caracterização dos parâmetros cinéticos do 

sistema de absorção de alta afinidade são mostradas nas figuras 9 e 10. As curvas de 

depleção de plantas após 15 dias de cultivo (t0) em soluções nutritivas contendo 0,2 

(Figura 9A) e 1,4 (Figura 10A) mM de K+ e sob os três regimes de nitrogênio 

inorgânico mostraram uma reduzida capacidade para esgotar concentrações 

micromolares (100 µM) de K+ presentes na solução de depleção. Ao final do 

experimento de depleção (5½ horas), as plantas cultivadas com 0,2 mM de K+ 

reduziram em media 10% da quantidade total de K+ inicialmente presente na solução de 

depleção. Entretanto, nos ensaios com plantas cultivadas em 1,4 mM de K+ observou-se 

que houve aumento da concentração de K+ da solução de depleção das plantas 

provenientes dos cultivos com NO3
- e NO3

-/NH4
+. Esse vazamento de K+ para a solução 

de depleção, não foi observado nas plantas cultivadas em NH4
+, sendo a concentração 

de K+ no final do experimento semelhante à inicial (Figura 10A). 

 

A  capacidade  das  plantas de  sorgo para  esgotar  o K+ da  solução  de depleção 
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Figura 8. Eficiência de transporte de K+ (ET) de plantas de sorgo forrageiro, genótipo 

CSF20, determinadas aos 15 dias de cultivo (t0) em soluções nutritivas contendo K+ a 

0,2 mM (A) e 1,4 mM (B) e após serem submetidas à deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) 

e 3 (t3) dias. As soluções nutritivas continham três diferentes formas de nitrogênio 

inorgânico: NO3
- a 4 mM (   ), NO3

-/NH4
+, ambos a 2 mM  (   ) e NH4

+ (   ) a 4 mM. Os 

dados foram submetidos à ANOVA de fator único, e comparados usando-se o teste de 

Tukey a 5% de significância. Letras minúsculas diferentes indicam diferenças 

significativas dentro de um mesmo tempo de deficiência. As barras representam o erro 

padrão da média. 
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Figura 9. Curvas de depleção de K+ obtidas com plantas de sorgo forrageiro, genótipo 

CSF20. As curvas foram determinadas aos 15 dias de cultivo (A) em soluções nutritivas 

contendo K+ a 0,2 mM e após serem submetidas à deficiência de K+ por 1 (B), 2 (C) e 3 

(D) dias. As soluções nutritivas foram preparadas contendo três diferentes formas de 

nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM (   ), NO3

-/NH4
+, ambos a 2 mM (   ) e NH4

+  a 4 

mM (   ). As barras representam o erro padrão da média. 
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Figura 10. Curvas de depleção de K+ obtidas com plantas de sorgo forrageiro, genótipo 

CSF20. As curvas foram determinadas aos 15 dias de cultivo (A) em soluções nutritivas 

contendo K+ a 1,4 mM e após serem submetidas à deficiência de K+ por 1 (B), 2 (C) e 3 

(D) dias. As soluções nutritivas foram preparadas contendo três diferentes formas de 

nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM (   ), NO3

-/NH4
+, ambos a 2 mM (   ) e NH4

+  a 4 

mM (   ). As barras representam o erro padrão da média. 
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aumentou após terem sido sujeitas a 24 horas (t1) de deficiência desse nutriente, na 

maioria dos tratamentos (Figuras 9B e 10B). Observa-se na figura 9B que as plantas 

provenientes dos cultivos com 0,2 mM de K+ e mantidas em soluções nutritivas 

contendo o íon NH4
+ ou a mistura NO3

-/NH4
+ mostraram similar capacidade para 

depletar concentrações baixas de K+. Ao final do experimento de depleção, 

aproximadamente 30% do K+ da solução foi esgotado pelas plantas cultivas com essas 

fontes de nitrogênio. Diferentemente, as plantas cultivadas com NO3
- como única fonte 

de nitrogênio mostraram uma capacidade mais reduzida de esgotar o K+, sendo a 

concentração de K+ na solução de depleção ao final do experimento, 20% menor que o 

valor inicial (Figura 9B). Da mesma forma, as plantas provenientes dos cultivos com 

1,4 mM de K+ mostraram resultados bastante similares aos anteriores (Figura 10B). 

Entretanto, houve nas primeiras duas horas do experimento, uma maior capacidade 

inicial para a depleção de K+ das plantas cultivadas em NO3
-/NH4

+ quando comparadas 

às plantas cultivadas apenas em NH4
+. Também se observa que as plantas cultivadas em 

NO3
- reduziram o K+ da solução de depleção em 10% do valor inicial. 

 

 No segundo dia (t2) de deficiência de K+, as plantas provenientes dos cultivos 

com 0,2 mM de K+ apresentaram diferenças conspícuas em relação as suas capacidades 

para esgotar o K+ da solução de depleção, sendo maior nas plantas cultivadas em NH4
+, 

seguidas das plantas cultivadas em NO3
-/NH4

+ e NO3
- (Figura 9C). Pôde ser observado 

que, ao final do experimento, a concentração de K+ na solução de depleção para as 

plantas cultivadas em NO3
-, NO3

-/NH4
+ e NH4

+ foi 41,7%, 55,0% e 69,2% menor do 

que o valor inicial de K+ (100 µM). Quando as plantas provieram de soluções nutritivas 

contendo 1,4 mM de K+, o padrão de depleção das plantas cultivadas nas distintas fontes 

de nitrogênio foi semelhante ao descrito para plantas cultivadas a 0,2 mM de K+ (Figura 

10C), entretanto os valores desse nutriente na solução de depleção ao final do 

experimento foram um pouco mais altos. Por exemplo, as plantas cultivadas em NO3
- 

como única fonte de nitrogênio esgotaram ao final do experimento 28,8% da 

concentração inicial (100 µM) de K+ presente na solução de depleção. Embora as 

diferenças não sejam muito marcantes, as plantas cultivadas nas soluções nutritivas 

contendo NO3
-/NH4

+ e NH4
+ reduziram em 49,4% e 57,1% o valor inicial de K+ da 

solução de depleção, respectivamente. 
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 No terceiro dia (t3) de deficiência de K+, observou-se que as plantas cultivadas 

na solução nutritiva contendo a mistura NO3
-/NH4

+, como fonte de nitrogênio, e 

provenientes tanto das soluções com 0,2 mM de K+ como daquelas com 1,4 mM de K+ 

apresentaram maior capacidade para esgotar este nutriente da solução de depleção 

(Figuras 9D e 10D) do que as plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo apenas 

NO3
- ou NH4

+, como únicas fontes de nitrogênio. As plantas cultivadas nestas condições 

mostraram curvas de depleção bastante similares (Figuras 9D e 10D). No entanto, 

observa-se também que foram as plantas provindas de cultivos com a maior dose de K+ 

que esgotaram com maior eficácia o K+ da solução de depleção. Por exemplo, as plantas 

cultivadas em NO3
-/NH4

+ e provindas de soluções nutritivas com 1,4 mM de K+ 

esgotaram 80% do K+ presente na solução de depleção, enquanto que, aquelas provindas 

de soluções com 0,2 mM o fizeram em um 62% (Figuras 9D e 10D). 

    

A partir das análises da cinética de depleção de K+ observa-se também que não 

houve um consumo total do K+ presente na solução de depleção (Figuras 9 e 10). 

Entretanto, em alguns casos, observou-se que quando as raízes apresentaram uma massa 

seca maior do que 70 mg, essas plantas esgotavam completamente o K+ da solução de 

depleção ao final do tempo de ensaio (resultados não apresentados).  

 

5.4.2 Constantes cinéticas da absorção de K+: influxo máximo (Imax) e constante de 

afinidade (Km)  

 

 As constantes cinéticas, Imax e Km, da absorção de K+ pelo sistema de alta 

afinidade são apresentadas nas tabelas 3 e 4 e foram calculadas a partir das curvas de 

depleção (Figuras 9 e 10) em todos os diferentes períodos de deficiência de K+ a que as 

plantas de sorgo foram  submetidas. Os valores de Imax e Km de plantas  que não foram 

sujeitas à deficiência de K+ (t0) não mostraram diferenças significativas, em função dos 

diferentes tratamentos de nitrogênio,  tanto nos cultivos com 0,2 mM de K+ como 

naqueles com 1,4 mM de K+ (Tabelas 3 e 4). 

   

Após um dia de deficiência (t1) as plantas de sorgo cultivadas em soluções 

nutritivas  contendo  NO3
-  como  única  fonte  de nitrogênio e provenientes dos cultivos 
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Tabela 3. Velocidades máximas de influxo de K+ (Imax) e constantes de afinidade (Km) 
do sistema de absorção de alta afinidade de plantas de sorgo forrageiro, genótipo CSF 
20. As plantas foram cultivadas em soluções nutritivas completas contendo K+ a 0,2 
mM e três diferentes fontes de nitrogênio inorgânico durante 15 dias (t0) e sujeitas à 
deficiência de K+ por um período de 24 (t1), 48 (t2) e 72 (t3) horas. A capacidade de 
absorção do sistema de alta afinidade foi avaliada em soluções contendo 100 µM de K+. 
  

Tempo de 
deficiência 

Imax (µmol K+.g-1 MS. h-1) 
 

Km (µmol.L-1) 

NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+  NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+ 

t0 36,2±9,2 a 28,0±4,9 a 45,6±5,5 a  71,0±10,0 a 89,0±15,1 a 81,7±16,6 a 

t1 32,6±4,7 b 51,5±2,3 a 63,3±4,8 a   36,9±2,4 a 39,3±3,8 a 47,0±4,7 a  

t2 55,9±5,6 b 61,5±3,1 b 87,3±6,1 a  47,2±6,5 a 33,6±1,6 ab 24,5±2,6 b 

t3 41,8±4,6 a 48,5±3,7 a 49,9±4,6 a  39,8±5,4 a 19,7±4,3 b 23,4±5,1 b 

 
Os valores indicados representam a média ± erro padrão de seis (06) medições 
independentes. Os dados foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) de fator único 
e comparados usando-se o teste de Tukey a nível de significância de 5%. Letras 
diferentes dentro de um mesmo tempo de deficiência indicam diferenças significativas 
na velocidade máxima de influxo de K+ e na constante de afinidade entre os tratamentos 
considerando as fontes de nitrogênio inorgânico. 
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Tabela 4. Velocidades máximas de influxo de K+ (Imax) e constantes de afinidade (Km) 
do sistema de absorção de alta afinidade de plantas de sorgo forrageiro, genótipo CSF 
20. As plantas foram cultivadas em soluções nutritivas completas contendo K+ a 1,4 
mM e três diferentes fontes de nitrogênio inorgânico durante 15 dias (t0) e sujeitas à 
deficiência de K+ por um período de 24 (t1), 48 (t2) e 72 (t3) horas. A capacidade de 
absorção do sistema de alta afinidade foi avaliada em soluções contendo 100 µM de K+.  
 

Tempo de 
deficiência 

Imax (µmol K+.g-1 MS. h-1) 
 

Km (µmol.L-1) 

NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+  NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+ 

t0 18,6±2,0 a 22,0±4,1 a 17,7±5,3 a    89,8±3,9 a 97,0±7,0 a 94,7±6,2 a 

t1 37,1±4,0 a 38,4±4,3 a 43,0±2,8 a  96,1±4,5 a 56,3±4,9 b 60,4±6,3 b 

t2 37,1±2,9 b 36,4±3,3 b 76,7±9,3 a  50,3±7,4 a 50,4±9,1 a 46,5±2,3 a 

t3 33,3±2,5 b 46,9±5,0 a 40,1±2,9 ab  37,5±9,2 a 27,9±4,3 b 30,2±5,6 b 

 
Os valores indicados representam a média ± erro padrão de seis (06) medições 
independentes. Os dados foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) de fator único 
e comparados usando-se o teste de Tukey a nível de significância de 5%. Letras 
diferentes dentro de um mesmo tempo de deficiência indicam diferenças significativas 
na velocidade máxima de influxo de K+ e na constante de afinidade entre os tratamentos 
considerando as fontes de nitrogênio inorgânico. 
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com K+ a 0,2 mM tiveram valores de Imax de 32,6 µmol K+. g-1 MS. h-1 (Tabela 3). A 

presença do  íon  NH4
+  nas  soluções  nutritivas  induziu aumento significativo no Imax,  

sendo observado valores de 51,5 e 63,3 µmol K+ g-1 MS h-1, para os cultivos com a 

mistura NO3
-/NH4

+ e NH4
+ como única fonte de nitrogênio, respectivamente (Tabela 3). 

Por outro lado, as plantas provenientes dos cultivos em soluções nutritivas contendo K+ 

a 1,4 mM não apresentaram, no primeiro dia de deficiência (t1), diferenças significativas 

em relação aos valores de Imax (Tabela 4). No que diz respeito à constante de afinidade 

(Km), as plantas provenientes dos cultivos a 0,2 mM de K+ apresentaram valores que 

não diferiram estatisticamente entre si em função da fonte de nitrogênio usada (Tabela 

3). Porém, os valores de Km destas plantas foram menores do que as observados para os 

respectivos tratamentos com nitrogênio nos cultivos a 1,4 mM de K+ (Tabela 3 e 4). 

Pode ser observado, no entanto, que dentre as plantas cultivadas na dose mais alta de K+ 

e submetidas a 1 dia de deficiência de K+ (t1), aquelas mantidas em soluções com NO3
-

/NH4
+ e NH4

+ mostraram maior afinidade pelo K+ do que as crescidas em NO3
-, como 

única fonte de nitrogênio, ou seja menores valores de Km. 

 

 No segundo dia (t2) de deficiência de K+, o valor de Imax das plantas cultivadas 

em NH4
+ como única fonte de nitrogênio foi significativamente maior em comparação 

às plantas cultivadas em NO3
-/NH4

+ e NO3
-, sendo essa característica observada tanto 

em plantas provenientes dos cultivos a 0,2 mM de K+, como naquelas provenientes dos 

cultivos a 1,4 mM (Tabela 3 e 4). No primeiro caso, pode-se observar que o Imax de 

plantas cultivadas em NH4
+ foi maior em 56,2% e 42,0% quando comparado ao de 

plantas cultivadas em NO3
- e NO3

-/NH4
+, respectivamente. Nos cultivos provenientes de 

soluções nutritivas com a maior dose de K+, o Imax das plantas cultivadas em NH4
+ foi 

cerca do dobro daquelas cultivadas em NO3
- e NO3

-/NH4
+. Por outro lado, menor Km do 

sistema de absorção de alta afinidade foi também exibido pelas plantas cultivadas em 

NH4
+, mas  apenas  nos  cultivos  provenientes  de  soluções  nutritivas  contendo doses  

baixas de K+  e no tempo t2 (Tabela 3). Quando as plantas foram cultivadas na maior 

dose de K+, diferenças em relação a esse parâmetro não foram estatisticamente 

significativas (Tabela 4). 

 

 No terceiro dia de deficiência (t3), os valores de Imax de plantas provenientes dos 

cultivos com 0,2 mM de K+ não apresentaram diferenças significativas entre si (Tabela 

3). Por outro lado, houve diferenças nos valores de Imax nas plantas provenientes dos 



107 
 

cultivos em soluções nutritivas com K+ a 1,4 mM, sendo o menor valor o das plantas 

mantidas em NO3
- como única fonte de nitrogênio (Tabela 4). A respeito da Km, tanto as 

plantas provenientes dos cultivos com K+ a 0,2 e 1,4 mM e com fontes de nitrogênio 

contendo o íon NH4
+ (NO3

-/NH4
+ e NH4

+) mostraram os menores valores desse 

parâmetro. 

 

5.4.3 Efeito de inibidores na absorção de K+ de alta afinidade 

 

 O efeito dos inibidores Na+, NH4
+ e TEA (tetraetilamônio) nas constantes 

cinéticas do sistema de absorção de K+ de alta afinidade foram avaliados com o fim de 

estabelecer o grau de afinidade do sistema de absorção de K+ na presença de inibidores 

competitivos como os íons Na+ e NH4
+ e a contribuição de canais específicos de K+ na 

absorção de baixas concentrações (µM) desse nutriente. Plantas de sorgo submetidas à 

deficiência de K+ por um período de dois dias (t2) foram usadas para estes ensaios, 

tendo em vista as diferenças significativas observadas nas velocidades de absorção e nas 

constantes de afinidade de K+ nos diferentes tratamentos testados (Tabelas 3 e 4).  Os 

valores de Imax e Km na presença dos inibidores são apresentados nas tabelas 5 e 6, 

respectivamente. 

  

5.4.3.1 Efeito do íon sódio 

 

 Os resultados apresentados nas tabelas 5 e 6 mostram que o Imax de K+ por raízes 

de sorgo não foi afetado pela presença de Na+ em nenhuma das condições de cultivo 

testadas, quando comparados aos valores de Imax das respectivas plantas controle. Por 

outro lado, o Km do sistema de alta afinidade das plantas provenientes dos cultivos com 

K+ a 0,2 mM foi afetado pelo íon Na+ quando estas foram cultivadas em soluções 

nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ e NH4
+ como fontes de nitrogênio (Tabela 5), sugerindo 

que o Na+ inibe competitivamente a absorção de alta afinidade de K+ quando o íon NH4
+ 
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Tabela 5. Efeito de inibidores na velocidade máxima de influxo de K+ (Imax) e na 
constante de afinidade (Km) do sistema de absorção de K+ de alta afinidade em plantas 
de sorgo forrageiro, genótipo CSF 20. As plantas foram cultivadas durante 15 dias em 
soluções nutritivas completas contendo K+ a 0,2 mM e três diferentes fontes de 
nitrogênio inorgânico. Após 48 horas de deficiência de K+, a capacidade de absorção do 
sistema de alta afinidade foi avaliada em soluções contendo 100 µM desse nutriente. Os 
ensaios de depleção de K+ foram feitos na presença de NH4

+ a 1 mM,  NaCl a 75 mM e 
TEA a 10 mM. 
  

Inibidores 
Imax (µmol K+.g-1 MS. h-1) 

 
Km (µmol.L-1) 

NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+  NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+ 

Controle 37,1±1,8 a 45,6±4,5 a 87,8±3,3 a  51,6±5,1 b 36,3±5,3 b 29,8±3,0 b 

Na+ 31,0±3,3 a 38,9±4,6 a 107,7±13,3 a  46,1±6,6 b 69,6±5,8 a 86,4±2,8 a  

NH4
+ 23,9±2,9 b 37,4±8,6 a 71,4±5,0 a   95,8±18,3 a 62,8±2,9 a 66,9±8,0 a 

TEA 32,9±1,2 a 43,4±1,4 a 67,0±4,2 b  56,4±6,8 b 35,7±4,9 b 70,4±1,9 a 

 
Os valores indicados representam a média ± erro padrão de seis (06) medições 
independentes. Os dados foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) de fator único 
e comparados usando- se o teste de Tukey a nível de significância de 5%. Letras 
diferentes para uma mesma fonte de nitrogênio indicam diferenças significativas na 
velocidade máxima do influxo de K+ e na constante de afinidade em relação ao 
tratamento na ausência de inibidores (controle). 
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Tabela 6. Efeito de inibidores na velocidade máxima de influxo de K+ (Imax) e na 
constante de afinidade (Km) do sistema de absorção de K+ de alta afinidade em plantas 
de sorgo forrageiro, genótipo CSF 20. As plantas foram cultivadas durante 15 dias em 
soluções nutritivas completas contendo K+ a 1,4 mM e três diferentes fontes de 
nitrogênio inorgânico. Após 48 horas de deficiência de K+, a capacidade de absorção do 
sistema de alta afinidade foi avaliada em soluções contendo 100 µM desse nutriente. Os 
ensaios de depleção de K+ foram feitos na presença de NH4

+ a 1 mM,  NaCl a 75 mM e 
TEA a 10 mM.  
 

Inibidores 
Imax (µmol K+.g-1 MS. h-1) 

 
Km (µmol.L-1) 

NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+  NO3
- NO3

-/NH4
+ NH4

+ 

Controle 46,2±5,9 a 39,7±3,8 a 35,8±1,8 a   84,6±2,9 b 59,0±8,4 a 55,3±6,9 b 

Na+ 55,6±2,8 a 31,1±4,3 a 31,8±3,2 a  101,0±1,5 b 79,9±7,3 a 47,6±3,2 b 

NH4
+ 37,6±6,0 a 27,3±3,2 b 30,5±2,5 a  115,7±14,5 a 62,4±7,4 a 82,0±7,2 a 

TEA 35,6±4,0 a 30,5±2,6 a 39,2±4,3 a  82,7±5,1 b 70,8±7,3 a 72,3±8,3 b 

 
Os valores indicados representam a média ± erro padrão de seis (06) medições 
independentes. Os dados foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) de fator único 
e comparados usando-se o teste de Tukey a nível de significância de 5%. Letras 
diferentes para uma mesma fonte de nitrogênio indicam diferenças significativas na 
velocidade máxima do influxo de K+ e na constante de afinidade em relação ao 
tratamento na ausência de inibidores (controle). 
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está presente no meio de crescimento. No entanto, esse efeito não foi observado nas 

plantas provenientes dos cultivos com 1,4 mM de K+, nas quais o Na+ não modificou 

significativamente as constantes de afinidade de plantas cultivadas em NO3
-/NH4

+ e 

NH4
+ (Tabela 6). É importante notar que nas plantas cultivadas com NO3

- como única 

fonte de nitrogênio e provenientes tanto dos cultivos com 0,2 mM de K+ como dos 

cultivos com 1,4 mM de K+, o íon Na+ não teve efeito no Km do sistema de absorção de 

K+ de alta afinidade (Tabelas 5 e 6). 

   

A constante de inibição (Ki) do Na+ na absorção K+ pelo sistema de alta 

afinidade para plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ e NH4
+, 

provenientes dos cultivos com 0,2 mM de K+ foi de 81,5 mM e 39,4 mM, 

respectivamente. 

 

5.4.3.2 Efeito do íon NH4
+ 

  

 Plantas cultivadas com NO3
- e provenientes de soluções nutritivas com baixos 

níveis de K+ (0,2 mM) tiveram uma redução significativa (35,6%) em Imax de K+ pela 

presença do íon NH4
+ no meio de ensaio de absorção quando comparado àquele das 

respectivas plantas controle (Tabela 5). Já as plantas cultivadas em soluções nutritivas 

contendo NO3
-/NH4

+ e NH4
+ como fontes de nitrogênio, o íon NH4

+ presente nos 

ensaios de absorção de K+, não teve efeito significativo na velocidade de absorção de 

K+. As plantas provenientes dos cultivos com 1,4 mM de K+ e cultivadas em soluções 

contendo NO3
- e NH4

+ como fontes de nitrogênio não apresentaram alterações 

significativas na capacidade de absorção de K+ (Tabela 6). Entretanto, as plantas 

cultivadas com NO3
-/NH4

+ exibiram uma redução significativa (31,2%) no influxo de 

K+ (tabela 6). 

 

 O Km do sistema de absorção de K+ foi afetado significativamente nas plantas de 

sorgo provenientes dos cultivos com 0,2 mM de K+ (Tabela 5). Incrementos 

significativos foram observados nas plantas cultivadas com NO3
- (85,7%), NO3

-/NH4
+ 

(73,0%) e NH4
+ (124,5%). Por outro lado, o Km das plantas provenientes dos cultivos 

com 1,4 mM de K+ e cultivadas com NO3
- e NH4

+ como únicas fonte de nitrogênio 

tiveram valores significativamente afetados pela presença de NH4
+ nos ensaios de 

absorção de K+ (Tabela 6). Os aumentos em relação às plantas controle foram de 36,8% 
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e 48,3%, respectivamente. Diferentemente, nas plantas cultivadas em NO3
-/NH4

+, o íon 

NH4
+ não alterou o Km (Tabela 6). 

 

5.4.3.3 Efeito do tetraetilamônio (TEA) 

  

 Em plantas provenientes dos cultivos com K+ a 0,2 mM, o TEA inibiu 

significativamente a absorção de K+ daquelas que foram mantidas em soluções 

nutritivas contendo NH4
+ como única fonte de nitrogênio (Tabela 5). Nestas plantas, a 

redução do Imax foi de 18,7% em comparação as plantas controle (Tabela 5). As plantas 

cultivadas nas soluções contendo NO3
-/NH4

+ e NH4
+, como fontes de nitrogênio, não 

mostraram alteração nesse parâmetro cinético (Tabela 5) quando comparado ao Imax das 

respectivas plantas controle (Tabela 5). Em adição, nos ensaios com plantas 

provenientes dos cultivos a 1,4 mM de K+, o TEA não alterou o Imax em nenhum dos 

tratamentos com as diferentes fontes de nitrogênio quando comparado aos respectivos 

controles (Tabela 6) . É importante ressaltar que as plantas após 48 horas de deficiência 

de K+ apresentaram constantes cinéticas semelhantes àquelas que foram obtidas nos 

experimentos anteriores (Tabela 3 e 4). Porém, as plantas provenientes dos cultivos a 

1,4 mM de K+ e com NH4
+ como única fonte de nitrogênio apresentaram valores 

semelhantes àqueles observados no primeiro dia (t1) de deficiência de K+. 

 

5.4.4. Influência do estado nutricional da planta nas constantes cinéticas do sistema 

de absorção de K+ de alta afinidade 

 

 Observa-se na figura 11D que as plantas cultivadas em soluções nutritivas 

contendo NO3
- como única fonte de nitrogênio e provenientes dos cultivos com baixa 

dose de K+ (0,2 mM) não apresentaram indução do Imax de K+ no tempo t1 de deficiência 

de K+, embora os teores desse nutriente na parte aérea (1096,2 µmol K+. g-1 MS) e nas 

raízes (318,2 µmol K+. g-1 MS) tenham sido reduzidos significativamente quando 

comparados àqueles no t0 (Figura 11A). Entretanto, quando o nível de K+ na parte aérea 

caiu para valores em torno de 899,0 µmol K+. g-1 MS (52,8% do valor em t0), como 

observado ao segundo dia de deficiência (t2) (Figura 11A), um aumento significativo na
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Figura 11. Mudanças nos teores de K+ na parte aérea (    ) e nas raízes (    ) (A, B, e C) e 

nas constantes cinéticas, Imax (    ) e Km (    ) (D, E e F) de sorgo forrageiro, genótipo 

CSF20, em função do tempo de deficiência de K+. As plantas foram cultivadas em 

soluções nutritivas completas (t0) contendo K+ a 0,2 mM e NO3
- a 4 mM (A e D), NO3

-

/NH4
+, ambos a 2 mM (B e E) e NH4

+ a 4 mM (C e F), como fontes de nitrogênio e 

submetidas à deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. Os dados foram submetidos 

à ANOVA de fator único e comparados usando-se o teste de Tukey a 5% de 

significância. Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre os 

diferentes tempos de deficiência. As barras representam o erro padrão da média.
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capacidade de absorção de K+ foi observado (Figura 11D). Por outro lado, a afinidade 

do sistema de  absorção  foi modificada  desde o  primeiro dia de deficiência (t1) de K+ 

(Figura 11D), como observado pela redução significativa na Km em relação àquela 

observado no t0, mantendo-se estatisticamente invariável nos subseqüentes períodos de 

deficiência (Figura 11D). Nota-se também que as características de afinidade do sistema 

de absorção seguiram um padrão que obedeceu às mudanças ocorridas no teor de K+ das 

raízes e não às mudanças ocorridas no teor de K+ da parte aérea.  

 

A presença do íon NH4
+ nas soluções de crescimento provocou mudanças no 

padrão de indução da velocidade de influxo de K+ em plantas de sorgo. Primeiramente, 

observa-se que houve uma indução mais rápida do Imax em plantas cultivadas com NO3
-

/NH4
+ (Figura 11E) e NH4

+ (Figura 11F) em comparação àquelas cultivadas em 

soluções  nutritivas  contendo  NO3
-  como  fonte  de  nitrogênio. No primeiro dia de 

deficiência (t1), a Imax das plantas cultivadas em NO3
-/NH4

+ mostrou um incremento 

significativo quando os teores de K+ na parte aérea e nas raízes atingiram, 

respectivamente, valores de 1218,0 µmol K+ g-1. MS e 352,8 µmol K+ g-1. MS (84,5% e 

54,8% dos valores em t0). Tal incremento na velocidade de influxo manteve-se 

constante nos tempos t2 e t3, mesmo as plantas tendo apresentado maiores reduções nos 

teores de K+ na parte aérea e nas raízes (Figuras 11B e 11E). 

  

No caso de plantas cultivadas com NH4
+, a indução na capacidade de absorção 

foi progressiva até o segundo (t2) dia de deficiência (Figura 11F). No t2, os maiores 

valores de Imax foram observados quando os teores de K+ na parte aérea e nas raízes 

foram, respectivamente, 767,3 e 233,2 µmol K+. g-1 MS (62,0% e 47,9% dos valores 

observados no t0). No entanto, esses valores nos teores de K+ não mostraram diferenças 

estatísticas em relação àqueles observados no t1 (Figura 11C). É importante notar, que 

ao segundo dia de deficiência (t2), o teor de K+ da parte aérea das plantas cultivadas em 

NH4
+ foi significativamente menor em comparação ao daquelas cultivadas nas outras 

duas fontes de nitrogênio testadas (Figura 6A). 

  

Em relação à afinidade do sistema de absorção de K+, as plantas cultivadas com 

NH4
+ no meio de crescimento (Figura 11E e 11F) mostraram um padrão muito similar 

ao observado em plantas cultivadas com NO3
- como única fonte de nitrogênio (Figura 
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11D), caracterizado pelo aumento da afinidade desde o primeiro dia de deficiência 

(diminuição do Km). Contudo, apesar de não haver diferenças significativas entre os 

valores após o primeiro dia de deficiência, observou-se uma tendência de diminuição 

nesse parâmetro cinético nos cultivos na presença do íon NH4
+. 

 

De modo geral, as plantas provenientes dos cultivos com 1,4 mM de K+ 

apresentaram afinidade reduzida (Km
 elevada) e baixa velocidade máxima de absorção 

de K+ (Figura 12) quando não foram expostas à deficiência desse nutriente (t0). Em 

alguns casos, principalmente no tratamento usando a mistura NO3
-/NH4

+ como fonte de 

nitrogênio, o cálculo do Imax deu valores negativos. Paralelamente, observou-se também 

no t0 de deficiência de K+ um alto conteúdo de K+ nas raízes (Figuras 6 e 12). A indução 

em Imax ocorreu a partir do primeiro dia de deficiência de K+, independente da fonte de 

nitrogênio em que  as  plantas  foram  cultivadas  (Figuras 12D, 12E e 12F). No entanto,  

observa-se que plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo NO3
- e NO3

-/NH4
+ 

não exibiram incrementos significativos nesse parâmetro no segundo (t2) e no terceiro 

(t3) dia de deficiência de K+ (Figuras 12D e 12E). Esta constância no Imax deu-se mesmo 

com reduções significativas nos teores de K+ da parte aérea e das raízes (Figuras 12A e 

12B). Diferentemente, as plantas cultivadas com NH4
+ exibiram uma indução 

significativa no segundo dia de deficiência (t2), quando os teores de K+ da parte aérea 

atingiram valores ao redor de 793,1 µmol K+. g-1 MS (61,8% do valor observado em t0) 

(Figura 12C). É importante observar que o teor de K+ da parte aérea de plantas 

cultivadas com NH4
+ foi significativamente diferente daquele observado nas plantas 

cultivadas com NO3
-, mas semelhante àquele de plantas cultivadas com NO3

-/NH4
+ 

(Figura 6C).  

 

O Km do sistema de absorção de K+ de alta afinidade de plantas provenientes dos 

cultivos com 1,4 mM de K+ foi reduzido significativamente, a partir do primeiro dia de 

deficiência (t1), nos cultivos tendo como fontes de nitrogênio NO3
-/NH4

+ e NH4
+ 

(Figuras 12E e 12F). Conforme aumentou o período de deficiência, a afinidade 

incrementou nas plantas cultivadas com NH4
+ no t2 (Figura 12F) e nas plantas 

cultivadas com NO3
-/NH4

+ no t3 (Figura 12E).  O aumento da afinidade do sistema de 

absorção de K+ em plantas de sorgo cultivadas com NO3
- como única fonte de
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Figura 12. Mudanças nos teores de K+ na parte aérea (    ) e nas raízes (    ) (A, B, e C) e 

nas constantes cinéticas, Imax (   ) e Km (   ) (D, E e F) de sorgo forrageiro, genótipo 

CSF20, em função do tempo de deficiência de K+. As plantas foram cultivadas em 

soluções nutritivas completas (t0) contendo K+ a 1,4 mM e NO3
- a 4 mM (A e D), NO3

-

/NH4
+, ambos a 2 mM (B e E) e NH4

+ a 4 mM (C e F), como fontes de nitrogênio e 

submetidas à deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. Os dados foram submetidos 

à ANOVA de fator único e comparados usando-se o teste de Tukey a 5% de 

significância. Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre os 

diferentes tempos de deficiência. As barras representam o erro padrão da média. 
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nitrogênio foi observada a partir do segundo (t2) dia de deficiência de K+, sem 

experimentar maiores alterações no último dia de deficiência (t3) (Figura 12D). 

 

Uma observação interessante a respeito das mudanças na velocidade de influxo 

de K+ ao longo dos períodos de deficiência de K+ é a redução pronunciada no t3 em 

plantas cultivadas na presença de NH4
+ (Figuras 11F e 12F). 

 

5.5. Isolamento e análise da composição protéica e lipídica de membranas 

plasmáticas 

 

 Para explicar as características cinéticas da absorção de K+ de alta afinidade 

observadas nas plantas de sorgo cultivadas sob diferentes níveis de K+ e formas 

inorgânicas de nitrogênio, análises de fosfolipídios e de proteínas, bem como, da 

atividade da enzima H+-ATPase foram realizadas em preparações membranares 

enriquecidas com membrana plasmática de raízes de sorgo. Essas análises foram 

determinadas em preparações membranares isoladas nos tempos de deficiência t0 e t2, 

nos quais, diferenças nas constantes cinéticas e nos teores de K+, como resultado da 

fonte de nitrogênio, foram observadas.   

  

5.5.1 Caracterização das preparações de membrana plasmática 

 

 As preparações membranares de raízes de sorgo, isoladas pelo método da 

partição bifásica em sistema aquoso, foram caracterizadas com o fim de se conhecer o 

rendimento do método, o índice de latência e o grau de purificação da membrana 

plasmática em relação a outros tipos de membranas celulares. Os resultados dessa 

caracterização são apresentados na tabela 7. 

 

Usando-se uma suspensão de 2,0 mL de fração microssomal preparada a partir 

de 15-20 g de massa fresca de raízes de sorgo e aplicada em um sistema bifásico de 8,0 

g, é possível conseguir, com o método descrito, um bom rendimento de proteínas 

membranares. Assim, por cada 100 g de matéria fresca de raízes de sorgo, usadas por 

extração, foram obtidas em torno de 5,7 mg de proteínas de membrana. 
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Tabela 7. Efeito de inibidores específicos sobre a atividade ATPásica total das 
preparações de vesículas de membrana plasmática de raízes de sorgo forrageiro, 
genótipo CSF20, isoladas pelo método de partição bifásica em sistema aquoso. São 
indicadas as concentrações dos inibidores específicos e o pH dos meios de reação nos 
ensaios para cada marcador de membrana celular. As percentagens de inibição estão 
dadas em relação à atividade hidrolítica total do ATP (100%) determinada na ausência 
do inibidor.  
 

Marcador enzimático Inibidor % de inibição 

Fosfatases ácida inespecífica Molibdato (0,05 mM), pH 6,5  9,8% 

P-H+-ATPase Ortovanadato (0,5 mM), pH 6,5 85,7% 

V-H+-ATPase  Nitrato (50 mM), pH 7,5 Não detectada 

F0F1-ATPsintase Azida sódica (1 mM), pH 7,5 Não detectada 
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O uso de inibidores específicos de enzimas marcadoras de membranas celulares 

mostrou que as preparações membranares de raízes de sorgo, obtidas pelo método da 

partição bifásica em sistema aquoso, eram principalmente oriundas da membrana 

plasmática (Tabela 7). Observa-se que 85,7% da atividade total de hidrólise do ATP foi 

inibida pelo vanadato, um inibidor específico das H+-ATPases tipo P presentes nas 

membranas plasmáticas de células eucarióticas. Por outro lado, não foram detectadas 

nas preparações de membrana de raízes de sorgo, atividades de enzimas marcadoras de 

membrana vacuolar e mitocondrial. Quando usados o nitrato e a azida sódica nos meios 

de reação tamponados a pH 7,5, os quais são tidos como inibidores específicos das V-

ATPases e F0F1-ATPase respectivamente, a atividade total de hidrólise do ATP não foi 

reduzida  (Tabela 7). Entretanto, uma leve contaminação (9,8%) com fosfatases ácidas 

inespecíficas foi observada, dada a redução da atividade total de hidrólise do ATP, 

quando o molibdato, um inibidor específico dessas enzimas foi incluído no meio de 

reação (Tabela 7). 

 

O índice de latência das vesículas de membrana plasmática isoladas de raízes de 

sorgo foi de 87,4% indicando que uma grande proporção das vesículas obtidas tem uma 

orientação right side out, isto é vesículas com o lado citoplasmático voltado para o 

interior da mesma. 

 

5.5.2 Caracterização eletroforética de proteínas de membrana plasmática 

 

 Os padrões eletroforéticos unidimensionais de proteínas de membrana de raízes 

de sorgo são apresentados na figura 13. O coramento dos géis com o método de azul de 

coomassie produziu bandas difusas e pouco definidas em géis de poliacrilamida a 10% 

(resultados não apresentados). Entretanto, o método de coramento com azul coloidal 

mostrou maior sensibilidade na detecção de bandas protéicas, sendo estas inclusive mais 

definidas, optando-se, portanto, por  este sistema  de coramento.  Em todas as condições 

em que as plantas de sorgo foram cultivadas, as membranas plasmáticas apresentaram 

uma composição variada de polipeptídeos, principalmente de massa molecular entre 50 

e 100 kDa. 
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Figura 13. SDS/PAGE de proteínas de membrana plasmática de raízes de sorgo 

forrageiro, genótipo CSF20, cultivadas em soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM 

(A) e 1,4 mM (B) e três diferentes formas de nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM, NO3

-

/NH4
+, ambos a 2 mM e NH4

+ a 4 mM. As amostras protéicas foram isoladas de 

membranas de raízes de plantas cultivadas por 15 dias (t0) em soluções nutritivas 

completas e após serem submetidas à deficiência de K+ por 2 dias (t2). M representa os 

marcadores de massa molecular. 
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Nas plantas cultivadas com 0,2 mM de K+ e com fontes de nitrogênio NO3
- e 

NO3
-/NH4

+, os perfis de proteínas de membrana plasmática foram bastante similares 

entre si. Entretanto, nas plantas cultivadas com o íon NH4
+, mudanças no perfil protéico 

foram observadas nos polipeptídeos de massa molecular de 70 kDa e de massa 

molecular entre 50 e 60 kDa. Essas mesmas alterações foram notadas também nas 

plantas submetidas à deficiência de K+ (Figura 13A). As plantas de sorgo cultivadas na 

dose mais alta de K+ (1,4 mM) mostraram também um padrão protéico com mudanças 

induzidas pela deficiência de K+ similares ao descrito anteriormente. Entretanto, 

também foi evidente uma alteração nos polipeptídeos de massa molecular de 40 kDa. 

Tais mudanças persistiram também quando as plantas foram submetidas à deficiência de 

K+ (Figura 13B). 

 

De forma geral, tanto o sistema eletroforético (SDS/PAGE) como o método de 

coramento usados nestes experimentos não permitiram identificar mudanças 

significativas em alguma(s) proteína(s) de membrana plasmática como resultado da 

fonte de nitrogênio e do nível de K+ aos quais as plantas de sorgo foram submetidas. 

 

5.5.3 Análise qualitativa dos lipídios de membrana plasmática 

 

 Os resultados da análise qualitativa dos lipídios de membrana plasmática, 

resolvidos em placa de sílica gel e detectados pelo método de iodo sublimado, são 

apresentados na Figura 14. O sistema de solventes orgânicos usado para a separação dos 

lipídios totais extraídos de membrana permitiu uma melhor resolução e identificação 

dos fosfolipídios, do que outra classe de lipídios tais como, os lipídios neutros. Sendo 

assim, três fosfolipídios foram identificados como os mais abundantes dentre os 

fosfolipídios presentes nas membranas plasmáticas de raízes de sorgo. Estes foram a 

fosfatidilcolina (PC), a fosfatidiletanolamina (PE) e o ácido fosfatídico (PA). Pode ser 

observado que, após a deficiência de K+ (t2), a intensidade das bandas correspondentes a 

esses três fosfolipídios foram mais intensas nas plantas provindas dos cultivos com 1,4 

mM de K+, independente das fontes de nitrogênio na qual foram cultivadas (Figura 

14B). Um padrão similar foi também observado nas plantas cultivadas na dose mais 

baixa de K+ (0,2 mM) e submetidas a 48 horas de deficiência desse nutriente, 

principalmente em relação à fosfatidilcolina (Figura 14A). Entretanto, observou-se uma 
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Figura 14. Cromatografia em camada delgada de fosfolipídios de membrana plasmática 

de raízes de sorgo forrageiro, genótipo CSF20, cultivadas em soluções nutritivas 

contendo K+ a 0,2 mM (A) e 1,4 mM (B) com três diferentes formas de nitrogênio 

inorgânico: NO3
- a 4 mM, NO3

-/NH4
+, ambos a 2 mM e NH4

+ a 4 mM. As amostras 

lipídicas foram isoladas de membranas de raízes de plantas cultivadas por 15 dias (t0) 

em soluções nutritivas completas e após serem submetidas à deficiência de K+ por 2 

dias (t2). P representa os padrões de fosfolipídios: PA, ácido fosfatídico; PC, 

fosfatidilcolina; PE, fosfatidiletanolamina e PS, fosfatidilserina . 
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redução da intensidade das bandas de fosfolipídios de plantas cultivadas em NH4
+ como 

única fonte de nitrogênio e submetidas à deficiência de K+ quando comparadas com 

plantas coletadas no t0 (Figura 14A). 

 

5.6 Atividade da H+-ATPases de membrana plasmática de raízes de sorgo 

 

5.6.1 Atividade de hidrólise do ATP da H+-ATPase de membrana plasmática 

 

 A capacidade de hidrólise do ATP pela enzima de membrana plasmática H+-

ATPase foi avaliada em preparações de membrana plasmática de raízes de sorgo para 

correlacionar sua atividade com a absorção de K+ sob diferentes fontes de nitrogênio 

inorgânico e estado nutricional da planta (Figura 15). Os resultados apresentados 

mostram que a atividade específica da H+-ATPase de plantas crescidas na presença de 

NO3
- e na dose mais baixa de K+ (0,2 mM) atingiu valores de 0,48 µmol Pi.mg-1 

proteína.  min-1 (Figura 15A). Entretanto, a atividade da H+-ATPase de plantas mantidas 

em soluções   nutritivas   com  K+  a  1,4  mM  apresentou  valores  de  0,35  µmol Pi. 

mg-1  proteína. mim-1 (Figura 15B), os quais não diferiram significativamente daqueles 

observados nas plantas cultivadas em NO3
-/NH4

+ e NH4
+ (Figura 15B). 

 

Apesar dos resultados não terem sido estatisticamente significativos, as 

atividades ATPásicas das preparações membranares de plantas cultivadas em soluções 

nutritivas contendo o íon NH4
+ e em baixas doses de K+ mostraram valores superiores 

àquelas de plantas cultivadas com NO3
- como única fonte de nitrogênio (Figura 15A). 

Em média, a atividade de hidrólise do ATP pela H+-ATPase usando vesículas 

membranares de plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ e NH4
+ 

foi 30% maior do que de plantas cultivadas em NO3
-. Quando as plantas foram 

cultivadas na dose mais alta de K+, apesar de também não diferirem estatisticamente, os 

valores de atividade específica foram bastante próximos entre os tratamentos com as 

três diferentes fontes de nitrogênio inorgânico (Figura 15B). 

 

A atividade de hidrólise do ATP avaliada após 2 dias de deficiência de K+ (t2) 

mostrou ser significativamente diferente nas plantas provindas dos cultivos com 0,2 

mM de K+. A maior atividade foi observada nas plantas cultivadas como o íon NH4
+ 
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Figura 15. Atividade de hidrólise do ATP da enzima H+-ATPase de membrana 

plasmática isolada de raízes de sorgo forrageiro, genótipo CSF20. As atividades foram 

determinadas usando plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM 

(A) e 1,4 mM (B) e três diferentes formas de nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM (   ), 

NO3
-/NH4

+, ambos a 2 mM (   ) e NH4
+ a 4 mM (   ). As vesículas de membrana foram 

isoladas de raízes de plantas cultivadas por 15 dias (t0) em soluções nutritivas completas 

e após serem submetidas à deficiência de K+ por 2 dias (t2). Os dados foram submetidos 

à ANOVA de fator único, e comparados usando-se o teste de Tukey a 5% de 

significância. Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas dentro de 

um mesmo tempo de deficiência. As barras representam o erro padrão da media. 
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como única fonte de nitrogênio, cujo valor (0,65 µmol Pi.mg-1.mim-1) foi 80,5% maior 

do que a atividade observada com vesículas obtidas de plantas cultivadas em soluções 

nutritivas contendo NO3
- (Figura 15A). As plantas cultivadas sob deficiência de K+ e na 

presença de NO3
-/NH4

+ mostrou valores de atividade intermediários aos descritos 

anteriormente (Figura 15A). Diferenças estatisticamente não significativas foram 

também observadas nas atividades de hidrólise de ATP de plantas oriundas dos cultivos 

com 1,4 mM de K+ e sujeitas à deficiencia desse nutriente por um período de 48 horas 

(Figura 15B).   

 

5.6.2 Atividade transportadora de prótons da H+-ATPase de membrana plasmática 

 

 A formação do gradiente de prótons é apresentada na figura 16. Observa-se nos 

gráficos da figura 16 que o gradiente de prótons (∆492) formado por vesículas de 

membrana plasmática de raízes cultivadas em soluções nutritivas contendo o íon NH4
+ 

foi mais pronunciado do que aqueles obtidos de plantas cultivadas com NO3
- como 

única fonte de nitrogênio. Todavia, quando as plantas foram sujeitas à deficiência de K+  

por um período de 48 horas (t2), o transporte de prótons foi fortemente estimulado nas 

plantas   cultivadas   em   soluções  nutritivas  contendo  NH4
+  e  não,  naquelas  plantas 

cultivadas na presença de NO3
- como única fonte de nitrogênio. A aplicação da 

gramicidina (G), um ionóforo que permite o movimento de prótons após sua interação 

com a camada lipídica das vesículas membranares, restabeleceu a variação da 

absorbância a valores próximos daqueles observados no início do experimento. O 

gradiente de H+ desfeito na presença da gramicidina mostra que as respostas observadas 

são devidas especificamente ao movimento de prótons catalisado pela H+-ATPase. 

 

A caracterização cinética do transporte de H+ através da membrana plasmática é 

apresentada nas tabelas 8 e 9. No t0, observaram-se diferenças significativas na 

velocidade inicial do transporte de prótons em plantas provenientes dos cultivos em 

soluções nutritivas contendo 0,2 mM de K+ (tabela 8), sendo esta maior nas plantas 

cultivadas em soluções nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ do que nas plantas cultivadas em 

NO3
- como única fonte de nitrogênio. Entretanto, não houve diferenças nesse parâmetro 

nas plantas provenientes dos cultivos com uma maior dose de K+ (1,4 mM). Quando as 

plantas foram submetidas à deficiência de K+ houve aumento na velocidade inicial do
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Figura 16. Atividade de transporte de H+ da H+-ATPase de vesículas oriundas de 

membrana plasmática de raízes de sorgo forrageiro, genótipo CSF20. A e B, atividade 

obtida com plantas cultivadas na presença de 0,2 mM de K+ por 15 dias e após terem 

sido sujeitas à deficiência de K+ por 48 horas, respectivamente. C e D, atividade obtida 

de plantas cultivadas na presença de 1,4 mM de K+ por 15 dias e após terem sido 

sujeitas à deficiência de K+ por 48 horas, respectivamente. Os cultivos foram feitos sob 

três diferentes formas inorgânicas de nitrogênio: NO3
- a 4 mM (    ), NO3

-/NH4
+, ambos 

a 2 mM (−−−) e NH4
+ a 4 mM (---). As setas indicam o momento de aplicação do ATP e 

do protonóforo, gramicidina (G). 



126 
 

Tabela 8. Velocidades iniciais (∆A492. min-1) do transporte ativo de H+ pela H+-ATPase 
de vesículas de membrana plasmática isoladas de raízes de plantas de sorgo forrageiro, 
genótipo CSF20. As plantas foram cultivadas em soluções nutritivas de Hoagland 
modificadas contendo duas concentrações de K+ (0,2 e 1,4 mM) e três diferentes fontes 
de nitrogênio inorgânico: NO3

- a 4 mM, NO3
-/NH4

+, ambos a 2 mM e NH4
+ a 4 mM. As 

vesículas de membrana plasmática foram isoladas de raízes coletadas no t0 após 15 dias 
de cultivo na solução nutritiva completa, e no t2 após as plantas terem sido sujeitas à 
deficiência de K+ por um período de 48 horas.  
 
Concentração 
de K+ 

Tempo de 
deficiência Velocidade inicial (∆A492. min-1) 

  Fonte de nitrogênio 
  NO3

-  NO3
-/NH4

+ NH4
+ 

0,2 mM t0 0,004 ± 0,001Ba 0,011 ± 0,001 Ab 0,008 ± 0,001ABb 

 t2 0,006 ± 0,001Ca 0,016 ± 0,000 Ba 0,019 ± 0,001Aa 

1,4 mM t0 0,013 ± 0,000 Aa 0,014 ± 0,001Ab 0,012 ± 0,001 Ab   

 t2 0,014 ± 0,000 Ca 0,027 ± 0,000Aa 0,023 ± 0,000 Ba 
 
Os valores representam a média ± erro padrão de três (03) medições independentes. Os 
dados foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) de fator único e comparados 
usando-se o teste de Tukey a nível de significância de 5%. Letras maiúsculas diferentes 
dentro de um mesmo tempo de deficiência indicam diferenças significativas na 
velocidade inicial de transporte de H+. Letras minúsculas diferentes indicam diferenças 
desse parâmetro entre o t0 e o t2 para uma mesma fonte de nitrogênio. 
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Tabela 9. Transporte ativo de H+ (∆A492. mg-1 proteína. min-1) pela H+-ATPase em 
vesículas de membrana plasmática isoladas de raízes de plantas de sorgo forrageiro, 
genótipo CSF20. As plantas foram cultivadas em soluções nutritivas de Hoagland 
modificadas contendo duas concentrações de K+ (0,2 e 1,4 mM) e três diferentes fontes 
de nitrogênio inorgânico: NO3

- a 4 mM, NO3
-/NH4

+, ambos a 2 mM e NH4
+ a 4 mM. As 

vesículas de membrana plasmática foram isoladas de raízes coletadas no t0 após 15 dias 
de cultivo na solução nutritiva completa, e no t2 após as plantas terem sido sujeitas à 
deficiência de K+ por um período de 48 horas.  
 
Concentração 
de K+ 

Tempo de 
deficiência Gradiente de H+ (∆A492

.
 mg-1 proteína. min-1) 

  Fonte de nitrogênio 
  NO3

- NO3
-/NH4

+ NH4
+ 

0,2 mM t0 0,049 ± 0,002 Ca 0,079 ± 0,003 Aa 0,066 ± 0,001 Ba 

 t2 0,044 ± 0,001 Ba 0,095 ± 0,002Aa 0,089 ±0,008 Aa 

1,4 mM t0 0,061 ± 0,005 Ba 0,083 ± 0,005 Ab 0,079 ± 0,004 Ab 

 t2 0,072 ± 0,001 Ba 0,144 ± 0,004 Aa 0,136 ± 0,002 Aa 
 
Os valores representam a média ± erro padrão de três (03) medições independentes. Os 
dados foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) de fator único e comparados 
usando-se o teste de Tukey a nível de significância de 5%. Letras maiúsculas diferentes 
dentro de um mesmo tempo de deficiência indicam diferenças significativas no 
transporte ativo de H+. Letras minúsculas diferentes indicam diferenças desse parâmetro 
entre o t0 e o t2 para uma mesma fonte de nitrogênio. 
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transporte de prótons nas plantas mantidas em soluções nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ 

e NH4
+, independentemente se provenientes dos cultivos com 0,2 ou 1,4 mM de K+. Por 

outro lado, a deficiência de K+ não teve o mesmo efeito sobre a velocidade inicial de 

transporte de prótons nas plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo NO3
- como 

única fonte de nitrogênio. Os valores da velocidade inicial do transporte de prótons 

deste tratamento foram significativamente semelhantes no t0 e t2 (Tabela 8). 

 

Quando comparado com as vesículas de membrana obtidas de raízes cultivadas 

com NO3
- e provenientes de soluções nutritivas suplementadas com as duas doses de K+ 

testadas, o gradiente de prótons no t0 formado por vesículas isoladas das plantas 

cultivadas com NO3
-/NH4

+ e NH4
+ como fontes de nitrogênio foram significativamente 

maiores (Tabela 9). A deficiência de K+ não estimulou a capacidade de bombeamento 

de prótons das vesículas de membrana isoladas de plantas cultivadas com NO3
- como 

única fonte de nitrogênio. Similar resposta foi observada nas plantas provenientes dos 

cultivos com 0,2 mM de K+ cultivadas em soluções nutritivas contendo NO3
-/NH4

+ e 

NH4
+. Entretanto, um aumento significativo na capacidade de bombeamento de prótons, 

induzido pela deficiência de K+, foi observado nas plantas provenientes dos cultivos 

com  1,4  mM  de  K+  e  na  presença  de  NO3
-/NH4

+ e NH4
+ como fontes de nitrogênio 

 (Tabela 9). Observa-se nesses tratamentos que o incremento na velocidade de formação 

do gradiente prótons foi em média cerca de 73,0%, quando comparado à velocidade 

observada no t0. 

 

5.6.3 Isoformas e concentração da H+-ATPase de membrana plasmática 

 

 A imunodetecção com anticorpos específicos contra a H+-ATPase de membrana 

plasmática de A. thaliana AHA3 (Figura 17) mostrou que nas membranas plasmáticas 

de raízes de sorgo cultivadas em soluções nutritivas contendo a dose mais baixa de K+ 

(0,2 mM), a quantidade desta enzima foi maior (maior intensidade das bandas 

detectadas na região de 100 kDa) em comparação àquele de plantas cultivadas na dose 

mais alta de K+ (1,4 mM). Além disso, observaram-se também duas bandas, de 113,0 e 

103,8 kDa, nas membranas plasmáticas provindas de plantas cultivadas com 0,2 mM de 

K+ e apenas uma banda (de 103,8 kDa) nas preparações membranares de plantas 
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Figura 17.  Imunodeteção da H+-ATPase de membrana plasmática em preparações de 

membrana de raízes de sorgo forrageiro, genótipo CSF20, cultivadas em soluções 

nutritivas contendo K+ a 0,2 mM (A) e 1,4 mM (B) e com três diferentes formas de 

nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM, NO3

-/NH4
+, ambas a 2 mM e NH4

+ a 4 mM. As 

membranas foram  isoladas de plantas cultivadas por 15 dias (t0) em soluções nutritivas 

completas e após serem submetidas à deficiência de K+ por dois dias (t2). 
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cultivadas com 1,4 mM de K+. Esse padrão foi observado independentemente da fonte 

de nitrogênio ao que as plantas foram expostas. 

 

Após 48 horas de deficiência de K+, não se observou alteração no número ou na 

intensidade das isoformas da H+-ATPase de membrana plasmática das plantas 

cultivadas na dose baixa de K+ e em presença de NO3
- e NO3

-/NH4
+. Entretanto, 

observou-se um aumento na intensidade das bandas nas preparações de membranas de 

plantas cultivadas com NH4
+ como única fonte de nitrogênio. Por outro lado, a 

deficiência de K+ à que foram submetidas as plantas cultivadas na dose mais alta de K+ 

(1,4 mM) induziu um leve aumento na quantidade da enzima de membrana plasmática. 

 

5.7 Análise de expressão de genes envolvidos com o transporte de K+ 

 

 Genes envolvidos com o transporte de K+ foram selecionados para explicar o 

comportamento cinético da absorção desse nutriente por plantas de sorgo forrageiro 

cultivadas sob diferentes níveis de K+ e fontes de nitrogênio inorgânico. Foram 

escolhidos genes da H+-ATPase de membrana plasmática, de  canais de K+ da família 

Shaker e de carreadores de K+ da família KUP/HAK/KT. Em função do alto grau de 

identidade  com   seqüencias   gênicas   de  diferentes   espécies  vegetais  com  funções 

relacionadas aos genes de interesse, várias seqüencias foram identificadas no genoma de 

sorgo e selecionadas para o desenho específico de iniciadores. Esta análise resultou na 

escolha de dois genes da H+-ATPase de membrana plasmática, chamados SBA1 

(SbATPase1) e SBA2 (SbATPase2); um gene do canal de K+ da família AKT, chamado 

SbAKT1, e um gene do carreador de K+, chamado, SbHAK1.  

 

Na tabela 10 são indicados os números de acesso das seqüencias de sorgo 

estudadas, as seqüencias dos iniciadores senso e antisenso para a amplificação 

específica de cada gene, e os tamanhos dos cDNAs e dos fragmentos esperados. As 

eletroforeses em géis de agarose a 1% demonstraram a amplificação de um único 

produto específico de tamanho esperado para cada um dos genes de sorgo analisados 

(resultados não apresentados). 
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5.7.1 Genes de H+-ATPase de membrana plasmática 

   

O acúmulo dos transcritos dos genes da H+-ATPase, SBA1 e SBA2 foi estimado 

por PCR em tempo real. Análise da expressão mostra que ambos os genes da H+-

ATPases foram expressos em raízes de sorgo (Figuras 18 e 19). Após 15 dias de cultivo 

em soluções nutritivas completas contendo 0,2 mM de K+ (t0), transcritos do gene SBA1 

foram detectados unicamente nas plantas cultivadas com NO3
-  como  única fonte  de 

nitrogênio (Figura 18A). Ao serem submetidas à deficiência de K+ por um período de 24 

horas (t1), o padrão de expressão do gene SBA1 em plantas cultivadas nas três formas 

de nitrogênio inorgânico quase não foi alterado quando comparado ao tempo t0. 

Entretanto, a expressão desse gene aumentou significativamente  nas plantas cultivadas 

com NO3
-/NH4

+ e NH4
+ e decaiu nas plantas cultivadas com NO3

- nos tempos de 

deficiência t2 e t3 (Figura 18A). 

 

Nas plantas cultivadas com 1,4 mM de K+, os níveis dos transcritos do gene 

SBA1 no t0 foram detectados nas raízes daquelas cultivadas nas três diferentes formas 

de nitrogênio inorgânico testadas (Figura 18B). Entretanto, a expressão de SBA1 em 

função do período de deficiência seguiu padrões diferentes de acordo com o tipo de 

fonte de nitrogênio presente nas soluções nutritivas. As plantas cultivadas em soluções 

nutritivas contendo NO3
- mostraram um aumento aproximado de 4,5 vezes na expressão 

de SBA1 no t1 quando comparado aos níveis em t0 (Figura 18B). Entretanto, nos tempos 

de deficiência t2 e t3, os níveis de SBA1 foram reduzidos significativamente para valores 

próximos aos observados em t0. Por outro lado, nas plantas cultivadas em soluções 

nutritivas contendo a mistura de NO3
-/NH4

+, os níveis dos transcritos de SBA1 

mantiveram-se relativamente constantes nos quatros períodos em que estes foram 

estimados. Já nas plantas cultivadas com NH4
+, a expressão de SBA1 aumentou 

progressivamente conforme o aumento do tempo de deficiência a que as plantas foram 

submetidas (Figura 18B). Por exemplo, nos tempos de deficiência t2 e t3, os níveis de 

SBA1 foram cerca de uma e quatro vezes maiores do que os observados em t0, 

respectivamente. 

  

De forma geral, a expressão do gene SBA2 da H+-ATPase, mostrou um padrão 

similar ao  observado  com o gene SBA1, nas plantas  cultivadas em soluções nutritivas 
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Figura 18. Taxa de expressão relativa de transcritos do gene SBA1 da H+-ATPase de 

membrana plasmática de raízes de sorgo forrageiro, genótipo CSF20, determinada aos 

15 dias de cultivo (t0) em soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM (A) e a 1,4 mM (B) 

e após serem submetidas à deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. As soluções 

nutritivas continham três diferentes formas de nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM        

(   ), NO3
-/NH4

+, ambos a 2 mM (   ) e NH4
+  a 4 mM (   ). As barras representam o erro 

padrão da média. 



134 
 

Tempo de deficiência

T
ax

a 
de

 e
xp

re
ss

ão
 r

el
at

iv
a

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

(A)

t0 t1 t2 t3

Tempo de deficiência

T
ax

a 
de

 e
xp

re
ss

ão
 r

el
at

iv
a

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

(B)

t0 t1 t2 t3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Taxa de expressão relativa de transcritos do gene SBA2 de H+-ATPase de 

membrana plasmática de raízes de sorgo forrageiro, genótipo CSF20, determinada aos 

15 dias de cultivo (t0) em soluções nutritivas contendo K+ a 0,2 mM (A) e a 1,4 mM (B) 

e após serem submetidas à deficiência de K+ por 1 (t1), 2 (t2) e 3 (t3) dias. As soluções 

nutritivas continham três diferentes formas de nitrogênio inorgânico: NO3
- a 4 mM        

(   ), NO3
-/NH4

+, ambos a 2 mM (   ) e NH4
+  a 4 mM (   ). As barras representam o erro 

padrão da média. 
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contendo NO3
- como fonte de nitrogênio e submetidas aos três períodos de deficiência 

de K+ (Figura 19). Nas plantas cultivadas com 0,2 mM de K+, o nível dos transcritos de 

SBA2 foi menor nos tempos t2 e t3 que em t0 e t1 (Figura 19A), enquanto que nos 

cultivos provindos da dose mais alta de K+ houve um aumento transitório no primeiro 

dia de deficiência (t1) e um declínio nos segundo (t2) e terceiro (t3) dias de deficiência de 

K+ (Figura 19B). Os transcritos de SBA2 foram estimulados nas plantas provindas dos 

cultivos com K+ a 0,2 mM, cultivadas com NO3
-/NH4

+, após terem sido submetidos a 48 

e 72 horas de deficiência de K+, e apenas no segundo dia nas plantas cultivadas com 

NH4
+ (Figura 19A). 

 

 As expressões dos transcritos do canal de K+, SbAKT1, e do carreador de K+, 

SbHAK1 foi muito baixa e não permitiu sua quantificação pela técnica da PCR em 

tempo real.  

 

5.8 Análises filogenéticas 

 

5.8.1 H+-ATPases de membrana plasmática 

 

A árvore filogenética das H+-ATPases foi construída a partir do alinhamento 

múltiplo das seqüencias gênicas da H+-ATPase de membrana plasmática de Oriza 

sativa, Arabidopsis thaliana, Zea mays, Nicotiana plumbaginifolia, Licopersicum 

esculentum, Solanum tuberosum e Nicotiana tabacum. A árvore das H+-ATPases de 

membrana plasmática produzida constituí-se de 5 grupos principais (sub-famílias), 

sendo os grupos I e II os que comportaram o maior número de representantes (Figura 

20). Os genes das H+-ATPases de sorgo, SbATPase2 (SBA2) e SbATPase1 (SBA1), 

foram incluídos, nos agrupamentos I e II, respectivamente. Dentro de cada uma dessas 

sub-famílias, observa-se uma linha evolutiva comum das H+-ATPase de membrana 

plasmática de sorgo com genes homólogos presentes em outras gramíneas. Por 

exemplo, o gene SBA1 tem uma linhagem evolutiva comum com o gene MHA2 de Zea 

mays. Por outro lado, o gene SBA2 compartilha um ancestral comum com o gene de 

Oriza sativa OSA3.  
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Figura 20.  Árvore filogenética consenso das H+-ATPases de membrana plasmática 

construída a partir de seqüências de cDNA de tamanho completo identificadas em 

diferentes espécies vegetais: Arabidopsis thaliana (AHA1-11), Oriza sativa (OSA1-10), 

Nicotiana plumbaginifolia (PMA1-9), Solanum tuberosum (PHA1-2), Licopersicon 

sculentum (LHA1-2,4), Zea mays (MHA1-2), Nicotiana tabacum (NHA1). As 

seqüências da H+-ATPase de Sorghum bicolor, SBA1 e SBA2 estão destacadas em 

caixas de cor cinza. Números romanos representam os cinco subgrupos em que a família 

das H+-ATPase de membrana plasmática foi dividida por Palmgrem (2000) e Arango et 

al. (2003). 
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5.8.2 Carreadores de K+ (família KUP/HAK/KT) 

 

 A árvore filogenética da família KUP/HAK/KT foi construída com seqüencias 

gênicas identificadas em Arabidopsis thaliana, Oriza sativa, Capsicum annum, 

Hordeum vulgare, Vitis vinifera e Licopersicon esculentum. A árvore produzida foi 

divida em quatro  agrupamentos e a seqüencia de sorgo (SbHAK1) foi agrupada com os  

membros da sub-família IA (Figura 21). Dentre os membros desta família, OsHAK5 e 

SbHAK1 mostram uma linhagem evolutiva comum. 

 

5.8.3 Canais de K+ 

 

A análise de 20 seqüencias de canais de K+ identificados em plantas produziram 

uma árvore filogenética dividida em cinco grupos (Figura 22). O gene SbAKT pertence 

ao grupo I e mostra um grau de homologia elevado com genes de outras espécies 

gramíneas TaAKT1 e OsAKT1, mostrando uma linhagem evolutiva comum com o gene 

ZMK1 de Zea mays. 
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Figura 21. Árvore filogenética consenso dos carreadores de K+ da família 

KUP/HAK/KT construída a partir de seqüências de cDNA de tamanho completo 

identificadas em diferentes espécies vegetais: Arabidopsis thaliana (AtHAK5, AtKT1, 

AtKUP3), Oriza sativa (OsHAK1-17), Capsicum annum (CaHAK1), Hordeum vulgare 

(HvHAK1-2), Vitis vinifera (VvKUP1-2), Licopersicon esculentum (LeHAK5). O 

carreador de K+ de Sorghum bicolor, SbHAK1 está destacado em caixa de cor cinza. 

Números romanos representam os quatro subgrupos em que a família KUP/KT/HAK foi 

dividida. Baseado nos resultados apresentados por Bañuelos et al. (2002). 
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Figura 22. Árvore filogenética consenso de canais de K+ de células vegetais construída 

a partir de seqüências de cDNA de tamanho completo identificadas em diferentes 

espécies vegetais: Arabidopsis thaliana (AtAKT1,2/3-5; AtKAT1-2; AtKC1; AtGORK; 

AtSKOR; AtSPIK), Oriza sativa (OsAKT1), Triticum aestivum (TaAKT1), Zea mays 

(ZMK1,2; KZM1; ZmK2.1), Daucus carota (DKT1; KDC1), Licopersicon esculentum 

(LKT1), Vicia faba (VFK1). O canal de K+ de Sorghum bicolor, SbAKT1 está 

destacado em caixa de cor cinza. Números romanos representam os cinco subgrupos em 

que a família de canais de K+ foi dividida. Baseado nos resultados apresentados por 

Pilot et al. (2003). 
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6. DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho foi realizada a caracterização do sistema responsável pela 

aquisição de K+ a baixas concentrações deste íon (sistema de absorção de alta afinidade) 

em plantas de sorgo forrageiro, sob diferentes estados nutricionais da planta e diferentes 

fontes de nitrogênio na solução de crescimento. Tem sido demonstrado que esses dois 

fatores determinam a velocidade com que o sistema de absorção de K+ é induzido e sua 

interação pode revelar a contribuição que os canais e carreadores de K+ exercem no 

processo de absorção de K+ de alta afinidade (RUBIO et al., 2008; SANTA-MARÍA; 

DANNA; CZIBENER, 2000; SPALDING et al., 1999). 

 

6.1 O íon NH4
+ estimula a absorção de K+ de alta afinidade 

 

 Os cultivos em condições steady state, em relação à espécie química e 

concentração de nitrogênio inorgânico, revelaram diferenças no estímulo da capacidade 

de absorção de K+ em plantas de sorgo. A velocidade de depleção de K+ foi estimulada 

no segundo dia (t2) de deficiência de K+ pela presença do íon NH4
+, como única fonte de 

nitrogênio (Figuras 9 e 10), concomitantemente, com uma maior velocidade de absorção 

de K+ e menor constante de afinidade (Tabelas 3 e 4). O estímulo da absorção de K+ 

pelo íon NH4
+ foi um resultado surpreendente, visto que este íon cátion tem mostrado 

reduzir o influxo primário de K+ a partir do ambiente externo e suprimir seu acúmulo 

nos tecidos da planta (VALE; JACKSON; VOLK, 1987; BRITTO; KRONZUCKER, 

2002; SZCZERBA et al., 2008). O Km do sistema de absorção de alta afinidade para o 

íon K+ exibido por plantas de sorgo atingiu valores tão baixos quanto 20 µmol.L-1, os 

quais são muito próximos a valores reportados para outras espécies de gramíneas, os 

quais variam entre 11-24 µmol.L-1 (GLASS; PERLEY, 1980; BAÑUELOS et al., 

2002;). 

  

Efeitos similares aos observados neste trabalho foram relatados por Nieves-

Cordones et al. (2008) em estudos com a espécie Solanum lycopersicum (L.), a qual 

mostrou maior capacidade de depleção de K+ quando cultivadas em soluções com níveis 

baixos de K+ e com NH4
+. Em outros casos, a presença do íon NH4

+ em quantidade 
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similar à do NO3
- na solução de crescimento, não afetou a velocidade de depleção de K+ 

por raízes de Capsicum annum e S. lycopersicum (L.), sendo os valores comparáveis aos 

de plantas provindas dos cultivos com NO3
-, como única fonte de nitrogênio 

(MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2005; NIEVES-CORDONES et al., 

2007). Os trabalhos descritos são as únicas referências de que se tem conhecimento que 

o íon NH4
+ na solução de crescimento não influência, ou até mesmo, estimula, a 

absorção radicular de K+. 

 

Em contraste, resultados das medidas de influxo de K+ (ou de Rb+, um análogo 

do K+) em gramíneas têm mostrado a supressão da absorção desse nutriente pela 

presença do íon NH4
+, ressaltando sua característica de toxicidade nas plantas 

(BRITTO; KRONZUCKER, 2002; SZCZERBA et al., 2008). Em H. vulgare, por 

exemplo, a exposição por três dias ao íon NH4
+ e ausência de K+ inibiu 

significativamente a velocidade de absorção de Rb+ em comparação à absorção exibida 

por plantas cultivadas na ausência de ambos os cátions (SANTA-MARÍA; DANNA; 

CZIBENER, 2000). Na presença do íon NH4
+ na solução de crescimento, o valor de 

influxo de Rb+ por raízes de H. vulgare foi reduzido em aproximadamente 70%. Outro 

exemplo da inibição do sistema de absorção de K+ de alta afinidade pelo íon NH4
+ foi 

observado em plantas de O. sativa por Szczerba et al. (2008). O efeito foi observado em 

plantas cultivadas com baixos níveis de K+, sendo revertido quando as concentrações 

externas de K+ foram aumentadas. Em plântulas de Z. mays, Vale; Jackson e Volk 

(1987) observaram que a capacidade de absorção de K+, medida em períodos curtos de 

tempo, era fortemente reduzida por níveis de NH4
+ menores que 100 µM; porém, ao 

serem aumentados, o efeito sobre a absorção não resultou em maior inibição. 

 

O ambiente iônico a que as plantas são expostas durante seu crescimento, no que 

diz respeito à concentração externa de K+ e presença do íon NH4
+, influencia na indução 

dos elementos (canais e carreadores) que controlam a absorção de K+ (RODRIGUEZ-

NAVARRO, 2000; SANTA-MARÍA; DANNA; CZIBENER, 2000; BRITTO; 

KRONZUCKER, 2008).  A participação desses dois componentes no sistema de 

absorção de alta afinidade em plantas de sorgo foi estudada, adicionando à solução de 

depleção, o íon NH4
+ e o TEA. As medidas de influxo de K+ em plantas cultivadas com 

NO3
-, como única fonte de nitrogênio, não foram modificadas pela presença de TEA na 
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solução de depleção de K+ (Tabela 5). Contudo, inibição significativa da absorção de K+ 

foi promovida pela adição do íon NH4
+ (Tabela 5), sugerindo que o influxo de K+, sob 

essas condições de crescimento, resultou da participação de carreadores de K+. A partir 

dos resultados obtidos, não pode ser concluído que esta seja a principal via de absorção 

de K+ em plantas de sorgo cultivadas na ausência do íon NH4
+. A inibição da absorção 

de K+ na presença do íon NH4
+ não foi maior, provavelmente, pela baixa concentração 

usada do inibidor (1 mM).  Em H. vulgare, a absorção de Rb+ foi 84% inibida pelo íon 

NH4
+, o qual foi usado em uma concentração de 5 mM (SANTA-MARÍA; DANNA; 

CZIBENER, 2000). Em plantas de C. annum, a absorção de K+ foi inibida quase 90% 

pela presença do íon NH4
+ a 1 mM (MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 

2005). Em arroz, 50% da velocidade de absorção de K+ foi inibida pelo íon NH4
+ a 0,5 

mM (BAÑUELOS et al., 2002).  Em plantas de A. thaliana cultivadas em soluções 

nutritivas contendo NO3
-, como única fonte de nitrogênio, a inibição da absorção de K+ 

foi parcial quando usados, individualmente, o íon NH4
+ e o Ba+2 (bloqueador de canais), 

ambos a 1 mM; porém quando usados em conjunto, a absorção foi reduzida 

drasticamente (RUBIO et al., 2008). O ajuste das concentrações dos inibidores ou seu 

emprego conjunto poderiam melhorar as conclusões acerca da contribuição dos 

componentes do sistema de alta afinidade em plantas de sorgo, no entanto a participação 

dos carreadores de K+ pode ser majoritária sob essas condições de cultivo. Outra 

explicação para o fato de não se ter conseguido uma inibição completa do influxo de K+ 

nos ensaios de depleção na presença desses inibidores, sugere também a possibilidade 

de que outros transportadores, não sensíveis a esses inibidores, estejam envolvidos no 

processo de absorção de K+. 

 

A absorção de K+ de plantas cultivadas em soluções nutritivas contendo o íon 

NH4
+ não foi inibida, quando presente na solução de depleção o íon NH4

+ a 1 mM 

(tabela 5) . No entanto, o TEA teve um efeito significativo no influxo de K+ (Tabela 5), 

sugerindo que os canais de K+ teriam um papel preponderante na absorção deste cátion 

em plantas cultivadas sob essas condições. A participação do componente não-sensível 

ao íon NH4
+ (canais de K+), induzido pela presença deste cátion na solução de 

crescimento, tem sido observada em várias espécies vegetais (SANTA-MARÍA; 

DANNA; CZIBENER, 2000; RUBIO et al., 2008). A presença do íon NH4
+ em cultivos 

de A. thaliana reprimiu completamente o mecanismo de absorção de K+ mediado pelo 
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componente sensível ao íon NH4
+ (carreadores), sendo a absorção de K+ 

majoritariamente controlada através de canais específicos (RUBIO et al., 2008). Várias 

evidências mostraram a possibilidade de canais de K+ mediar a absorção de K+ de alta 

afinidade (HIRSH et al., 1998; SPALDING et al., 1999). Entretanto, para isso acontecer 

o desenvolvimento de um potencial de membrana bastante negativo é um requisito 

indispensável. 

 

A sensibilidade a altas concentrações de Na+ é uma importante característica do 

sistema de absorção de K+ de alta afinidade (EPSTEIN; RAINS; ELZAM, 1963; NIU et 

al., 1995). Em várias espécies vegetais têm sido demonstrado ocorrer reduções na 

velocidade de influxo de K+, bem como, na afinidade dos transportadores por esse 

nutriente na presença de concentrações milimolares do íon Na+ (MARTINEZ-

CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2005; NIEVES-CORDONES et al., 2007). 

Entretanto, no sorgo, a absorção de alta afinidade de K+ mostrou-se bastante tolerante à 

presença de concentrações elevadas de Na+ (75 mM), quando cultivadas com NO3
- 

como única fonte de nitrogênio (Tabelas 5 e 6). Bañuelos et al. (2002) relataram 

constantes de inibição (Ki) de 5,0 mM de Na+ sobre a absorção de K+ por plantas de O. 

sativa e, Martinez-Cordero; Martínez e Rubio (2005) calcularam Ki de 6,2 mM de Na+ 

para plantas de C. annum. O efeito do Na+ sobre o influxo de K+ em plantas de sorgo foi 

observado nos cultivos realizados na presença do íon NH4
+, sendo evidente apenas no 

Km (Tabelas 5). É importante notar que a substituição do nitrato por amônia, promoveu 

a redução progressiva da afinidade pelo íon K+, quando em presença do íon Na+. Estas 

características sugerem que o ambiente iônico (em relação à espécie de nitrogênio 

inorgânico) no qual as plantas se desenvolvem pode induzir a expressão de mecanismos 

de transporte com propriedades cinéticas distintas. O íon NH4
+ pode estimular a 

capacidade de absorção de K+ pela síntese de transportadores mais eficientes na 

absorção de K+ (Tabela 3), porém eles mostram maior sensibilidade ao íon Na+. Esta 

observação deve ser mais estudada. 

     

A partir das análises na presença dos inibidores pode se concluir que o íon NH4
+ 

na solução de crescimento elícitou a expressão de canais de K+ ou a indução de novas 

isoformas de carreadores de K+ resistentes ao íon NH4
+, os quais seriam responsáveis 

pela maior capacidade para absorver K+ na faixa de alta afinidade em plantas de sorgo 
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(Figuras 9 e 10, Tabelas 3 e 4). Apesar de existir uma discrepância entre esta 

característica e os parâmetros que medem a eficiência de absorção em função do 

conteúdo de íons na planta (Figura 7), pode-se afirmar, no entanto, que o incremento da 

velocidade de absorção de K+ seria parte de um mecanismo de adaptação à presença do 

íon NH4
+ a fim de reduzir seu impacto negativo na homeostase do K+ nos tecidos da 

planta (Figuras 6).  

 

Estudos com plantas de A. thaliana mostram que embora a absorção de Rb+ seja 

dominada completamente por canais de K+ (AtAKT1) na presença do íon NH4
+, a 

capacidade de depleção mediada por esses transportadores é inferior à daquela 

observada com plantas cultivadas na ausência desse cátion (RUBIO et al., 2008). Os 

autores propuseram que essa resposta pode ser atribuída à ausência de um potencial de 

membrana suficientemente negativo para permitir o fluxo de K+ através de canais 

específicos. Vários estudos têm sugerido a capacidade das células vegetais para 

desenvolver potencias de membrana muito negativos e permitir o influxo de íons (no 

caso do K+) a partir de ambientes com um pronunciado gradiente de concentração 

(SENTENAC et al. 1992; HIRSCH et al., 1998). Se a absorção de K+, como mostrado 

pela análise de inibidores, está sob o controle de canais de K+ em plantas de sorgo 

cultivadas na presença do íon NH4
+, é provável que essa absorção seja favorecida pelo 

desenvolvimento de um potencial de membrana negativo, capaz de permitir a entrada 

desse nutriente contra seu gradiente de concentração.  Portanto, o papel da H+-ATPase 

de membrana plasmática torna-se essencial. 

 

As análises realizadas com plantas provenientes dos cultivos com a dose mais 

alta de K+ mostraram, na maioria dos casos, nenhum efeito dos inibidores testados sobre 

a velocidade de absorção de K+ (Tabela 5). Este resultado pode ser atribuído ao nível de 

deficiência de K+ a que as plantas estavam submetidas no momento em que as análises 

foram feitas. O nível de K+ nas plantas pode não ter sido suficiente para induzir a 

expressão dos componentes do sistema de absorção de alta afinidade, resultando numa 

ausência nas respostas aos inibidores. Em teoria, esperava-se que estas plantas 

apresentassem um padrão de inibição semelhante ao observado com as plantas 

provindas da dose mais baixa de K+, dado que o nível nutricional dos tecidos foi muito 

parecido no segundo-dia (t2) de deficiência de K+ (Figura 6). No entanto, possivelmente 
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as diferenças sutis observadas na concentração de K+ nos tecidos da planta, e em 

particular na parte aérea, podem ter influenciado na indução de genes envolvidos na 

expressão de transportadores de K+. 

 

 Os resultados apresentados aqui mostram que a inibição do sistema de absorção 

de K+ pela presença do íon NH4
+ é do tipo mista, caracterizada tanto pela redução da 

velocidade de influxo quanto pela redução da afinidade do sistema de absorção (Tabelas 

5 e 6). Este tipo de inibição tem sido observada também em outras espécies vegetais e 

envolve uma limitação no número dos sítios funcionais para o transporte de K+ e uma 

alteração da interação inicial entre o K+ e seu sistema de transporte (VALE; JACKSON; 

VOLK, 1987). Outros autores, no entanto, têm caracterizado a inibição da absorção de 

K+ pelo íon NH4
+ como do tipo competitiva (MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; 

RUBIO, 2004; MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2005). 

 

6.2 Fatores nutricionais regulam a absorção de K+ 

 

Além da fonte e do tempo de exposição ao nitrogênio inorgânico, a absorção de 

K+ é freqüentemente influenciada por sua concentração na solução de crescimento e nos 

tecidos da planta (SANTA-MARÍA; DANNA; CZIBENER, 2000). Experimentos 

realizados neste trabalho demonstram que, ao serem transferidas para soluções livres de 

K+, as plantas experimentaram, rapidamente, reduções progressivas nas concentrações 

de K+ nas raízes e nos tecidos aéreos (Figura 6). Concomitantemente, aumentos nas 

velocidades de depleção de K+ mediada pelo sistema de alta afinidade (Figuras 9 e 10) e 

mudanças nas constantes cinéticas foram observados (Tabelas 3 e 4). Estudos realizados 

por Glass (1975) em Hordeum vulgere sugeriram que o estado nutricional da planta em 

relação ao íon K+ exerce um mecanismo regulador sobre a taxa de absorção desse 

nutriente, definido por uma relação inversa entre o influxo de K+ e o quadrado da 

concentração interna de K+ na raiz. Com base nessas observações, o autor sugere o 

papel do íon K+ como um efetor alostérico e ressalta a importância da regulação 

alostérica como um mecanismo de controle fino e rápido sobre as taxas de influxo de 

K+, em contraposição à regulação envolvendo a síntese de novo de transportadores 

envolvidos na aquisição desse nutriente. Posteriormente, um modelo de controle 

alostérico da atividade de carreadores de K+ foi sugerido por Glass (1976), no qual, os 
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carreadores de K+ teriam quatro sítios internos, de regulação alostérica, para a ligação 

do K+ citosólico. A saturação dos sítios alostéricos como resultado do acúmulo de K+ no 

citosol promoveriam mudanças conformacionais que alterariam a afinidade e a 

velocidade de transporte do sistema de absorção de K+. O modelo de regulação das 

constantes cinéticas de absorção de K+ pela concentração interna desse nutriente tem 

sido confirmada em várias espécies vegetais (VALE; JACKSON; VOLK, 1987; 

FERNANDO et al., 1990; MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; RUBIO, 2005) e 

nos experimentos realizados aqui com plantas de sorgo. 

  

Há evidências que mostram que os sinais ativadores do sistema de absorção de 

alta afinidade são provenientes das raízes de plantas expostas a soluções livres de K+ 

(GLASS, 1976; VALE; JACKSON; VOLK, 1987). No entanto, como sugerido por 

Martinez-Cordero; Martínez e Rubio (2005), a geração de sinais sistêmicos produzidos 

na parte aérea da planta, como resultado da deficiência de K+ não pode ser omitido. Os 

resultados apresentados neste trabalho parecem indicar que isso ocorreu nas plantas de 

sorgo. O influxo de K+ em plantas cultivadas com NO3
- foi induzido quando as 

concentrações de K+ na parte aérea caíram para aproximadamente 50% do valor 

observado no t0 (Figura 11), sendo que esse valor foi atingido apenas por plantas 

provenientes dos cultivos com a dose mais baixa de K+ (Figura 6A, t2). Plantas com 

nível nutricional mais elevado não tiveram essa resposta (Figura 12D) e mudanças 

ocorridas nos teores de K+ nas raízes tiveram uma influência menos evidente na indução 

da absorção de alta afinidade de K+ (Figuras 6B e 6D). 

 

A influência dos teores de K+ da parte aérea sobre a indução da absorção de K+ 

de alta afinidade pode ser extrapolada também às plantas cultivadas em soluções 

nutritivas contendo NH4
+. Níveis menores de K+ na parte aérea foram registrados nas 

plantas cultivadas com o íon NH4
+ no segundo dia de deficiência de K+ (t2), com valores 

próximos a 800 µmol K+.g-1 MS (Figuras 6A e 6C). Concomitantemente, tais plantas 

mostraram as maiores velocidades de influxo de K+ (Tabela 3). Nas raízes, as diferenças 

entre os teores de K+ não foram significativamente diferentes (Figura 6B e 6D). De 

acordo com Marschner (1995), a concentração de nutrientes na parte aérea age como um 

sinal de regulação do tipo feedback para o controle da absorção de íons pelas raízes. A 

quantidade de K+ re-translocado da parte aérea para as raízes via floema é um sinal que 
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envia informação concernente sobre o estado nutricional da parte aérea e pode modular 

o processo de absorção de K+ pelas raízes em função da demanda para o crescimento e 

metabolismo (MARSCHNER, 1995, VÉRY; SENTENAC, 2003). 

  

6.3 Homeostase do K+ e tolerância ao íon NH4
+ 

 

Muitas das respostas exibidas por plantas de sorgo têm sido descritas, para 

outras espécies vegetais como efeitos da toxicidade do íon NH4
+ e foram usadas como 

critério para classificar as plantas em função da sua sensibilidade a esse cátion 

(BRITTO; KRONZUCKER, 2002). Dentro do grupo das gramíneas, variações nas 

respostas aos níveis combinados de K+ e NH4
+ podem ser observadas. Medidas do 

conteúdo de K+ em tecidos de plantas de Oriza sativa cultivadas na presença do íon 

NH4
+ e com K+ a uma concentração de 0,1 mM mostraram uma supressão do acúmulo 

de 20-40% quando comparado aos teores de plantas cultivadas com NO3
- (SZCZERBA 

et al., 2008). Em contraste, as reduções observadas em Hordeum vulgare chegaram até 

70% na parte aérea e 50% nas raízes (SZCZERBA; BRITTO; KRONZUCKER, 2006). 

De acordo com Szczerba et al. (2008), as diferenças observadas na regulação da 

homeostase do K+ em presença do íon NH4
+ pode sugerir diferenças nos componentes e 

nos mecanismos de regulação do sistema de absorção de K+ de alta afinidade. Dado os 

níveis semelhantes em que foram reduzidos os teores de K+ na parte aérea (37,3%) e nas 

raízes (25,4%) (Figura 6A e 6B, t0) de plantas de sorgo com aqueles observados em 

arroz, a qual é tida como uma cultura tolerante ao íon NH4
+ (SZCZERBA et al., 2008; 

ZHU et al., 2009), sugere-se que o sorgo exiba também uma sensibilidade menor à 

presença dessa forma de nitrogênio. 

 

Experimentos conduzidos por Santa-María; Danna e Czibener (2000) mostraram 

que a presença do íon NH4
+ em cultivos de Hordeum vulgare interfere com a taxa de 

absorção específica de K+ nas raízes, bem como, com seu transporte para a parte aérea. 

Os autores mostraram que o cultivo long-term em soluções nutritivas contendo NH4
+ a 5 

mM e K+ a 0,1 mM reduz a absorção e transporte de K+ em 64% e 43%, 

respectivamente. Comparando tais resultados aos obtidos neste trabalho, podemos 

afirmar que esses parâmetros foram menos afetados em sorgo forageiro. A medida da 

eficiência de absorção de K+ de plantas expostas ao íon NH4
+ e cultivadas com K+ a 0,2 
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mM foi 47% menor em comparação ao tratamento com NO3
- (Figura 7). Além disso, 

não foi observado nenhum efeito do íon NH4
+ sobre a eficiência de transporte de K+ 

para a parte aérea (Figura 8A, t0). De acordo com Damon; Osborne e Rengel (2007), a 

eficiência de genótipos para adaptar seu crescimento a solos com baixa disponibilidade 

de K+ depende de características genotípicas envolvendo as eficiências de absorção e 

utilização de K+. 

 

O tratamento das plantas em soluções nutritivas contendo a mistura NO3
-/NH4

+ 

em proporções similares teve por finalidade estabelecer um ponto intermédio entre duas 

situações extremas, representadas pelos cultivos em soluções nutritivas contendo NO3
- 

ou NH4
+, como fontes de nitrogênio. De acordo com alguns autores, o fornecimento 

conjunto das duas formas de nitrogênio inorgânico pode tanto minimizar os efeitos 

tóxicos provocados pelo íon NH4
+ como induzir respostas de crescimento sinérgicas 

para superar as velocidades de crescimento máximas quando as plantas são cultivadas 

usando individualmente cada fonte de nitrogênio (BRITTO; KRONZUCKER, 2002). 

Isto foi verificado em experimentos realizados por Lu; Li e Zhang (2005) com plantas 

de Nicotiana tabacum cultivadas sob níveis diferentes de nutrientes e formas de 

nitrogênio. O ganho de massa seca e o conteúdo de K+ nos órgãos e na planta inteira 

tiveram maiores incremento nas plantas de N. tabacum sob a presença de NO3
- e NH4

+. 

Em contraste, em plantas de sorgo não houve uma resposta clara em relação a esse 

efeito sinérgico promovido pela presença conjunta de NO3
- e NH4

+ nas soluções 

nutritivas. Em relação à partição e à eficiência de transporte do K+, a presença de ambas 

as fontes de nitrogênio não acarretou incrementos significativos (exceto no conteúdo de 

K+ das raízes de plantas cultivadas com 0,2 mM desse nutriente) quando comparado aos 

tratamentos com esses nutrientes usados de forma individual (Figuras 6 e 7). 

Uma característica morfológica interessante observada nas plantas de sorgo 

cultivadas em doses baixas de K+ e na presença de NH4
+ foi a redução significativa da 

relação entre as massas secas da parte aérea e raízes (Figura 5A, t0), a qual pode ser 

atribuída à queda significativa da produção de massa seca dos tecidos aéreos. Esta 

resposta é contrária à descrita por vários autores, os quais indicam que, na deficiência de 

K+, o padrão de crescimento caracteriza-se pelo aumento da biomassa da parte aérea 

(HERMANS et al., 2006; GERARDEAUX et al., 2009). Schortemeyer; Feil e Stamp 

(1993) explicaram que a redução da relação entre a massa seca da parte aérea e das 
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raízes pode resultar da competição que se estabelece entre ambos os tecidos por 

fotoassimilados utilizados nos processos de redução e assimilação dos íons NO3
- e 

NH4
+. Os autores afirmaram que pelo fato do íon NH4

+ ser predominantemente reduzido 

e assimilado nas raízes de gramíneas, como o milho, as raízes de plantas cultivadas em 

NH4
+ constituem fortes drenos por fotoassimilados do que raízes de plantas cultivadas 

com NO3
-, o que explicaria a menor relação exibida por estas plantas. De acordo com 

isso, os resultados observados aqui sugerem, portanto, um ajustamento do crescimento 

vegetal que obedece mais ao acúmulo do íon NH4
+ nos tecidos da planta. A 

significância do menor crescimento da parte aérea pode residir na redução da 

intensidade da demanda sobre um nutriente (no caso o K+) com baixa disponibilidade na 

solução de crescimento (CLARKSON, 1985).  

 

Todos estes resultados dão suporte à hipótese de que as plantas de sorgo 

mostrariam menor sensibilidade ao íon NH4
+, provavelmente, por ter um mecanismo 

mais eficiente para o controle e regulação da homeostase do K+. Esta suposição tem 

como principal alicerce a alta capacidade de absorção de K+ na presença do íon NH4
+. 

Para verificar essa hipótese, os principais elementos que controlam o fluxo de K+ 

através da membrana plasmática foram estudados. 

 

6.4 A H+-ATPase de membrana plasmática é induzida pelo íon NH4
+ e pela 

deficiência de K+ 

 

Desde que a absorção de K+ através de canais e carreadores é um processo 

celular que requer energia (MAATHUIS; SANDERS, 1996; RODRIGUEZ-

NAVARRO, 2000), o envolvimento da H+-ATPase de membrana plasmática neste 

processo é bastante plausível. Nos experimentos aqui conduzidos, a interação do nível e 

da deficiência de K+ com a forma de nitrogênio inorgânico presentes nas soluções de 

crescimento mostrou um controle complexo de regulação da atividade dessa enzima. A 

velocidade inicial (Tabela 8) e o gradiente (Tabela 9) do transporte de H+ pela H+-

ATPase de membrana plasmática foram estimulados pela presença do íon NH4
+ em 

soluções nutritivas com baixos níveis de K+ e submetidas a dois dias (t2) de deficiência. 

Por outro lado, a influência dessa forma de nitrogênio inorgânico em plantas cultivadas 
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na dose mais alta de K+ foi evidente apenas na velocidade de formação de gradiente de 

H+ (Tabela 9).  

 

Tais mudanças em atividade induzidas pelo íon NH4
+ podem ser atribuídas, 

principalmente, a dois fatores. Primeiro, a extrusão de H+ pode ser uma resposta 

adaptativa à presença de altos níveis do íon NH4
+, como um mecanismo eficiente para 

restituir o potencial elétrico de membrana. Como se sabe, o influxo de grandes 

quantidades do íon NH4
+ tem um efeito negativo sobre a polarização da membrana 

plasmática, tornando-a menos negativa (despolarizada) (BRITTO; KRONZUCKER, 

2002; ZHU et al., 2009). Incrementos na atividade de transporte de H+ para restituir a 

homeostase do pH celular ou o potencial elétrico de membrana é um mecanismo efetivo 

para a adaptação de plantas expostas ao íon NH4
+ (ULLRICH, et al., 1984; 

YAMASHITA et al., (1995).  De forma contrária,  dados obtidos em plantas de arroz 

sugerem, no entanto, que as atividades podem também ser estimuladas em graus 

comparáveis pelos íons NO3
- e NH4

+ (ZHU et al., 2009). Em segundo lugar, a indução 

da atividade da H+-ATPase de sorgo pode resultar dos menores níveis de K+, induzidos 

pela presença do íon NH4
+, observados nos tecidos das plantas (Figura 6), 

principalmente da parte aérea. Não há dados na literatura que mostrem uma correlação 

entre o estado nutricional da planta, em relação ao K+, e a indução da atividade de 

transporte de H+ da enzima H+-ATPase de membrana plasmática. No entanto, há 

evidências que confirmam que a maior capacidade de extrusão de H+ esta diretamente 

relacionada às altas taxas de influxo de K+ (GLASS et al., 1981), que por sua vez, 

podem ser reguladas pelo estado nutricional da planta. Experimentos in vitro têm 

sugerido o estimulo das atividades hidrolítica do ATP e de transporte de H+ pela 

interação do K+ com os domínios citoplasmáticos da H+-ATPase de membrana 

plasmática (GIBRAT et al. 1990; GROUZIS et al., 1990).  

 

Buch-Pedersen et al. (2006) atribuíram ao K+ um papel desacoplador  para o 

controle da relação entre a hidrólise do ATP e o transporte de H+. Os autores mostraram 

que a ligação do K+ ao resíduo D617 do domínio citoplasmáticos P (domínio P) da H+-

ATPase de membrana plasmática promove a desfosforilação do intermediário E1P, 

bloqueando as mudanças conformacionais durante o ciclo catalítico da enzima. 

Portanto, a desfosforilação do E1P induzida pelo K+ tem um papel na regulação 
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negativa do gradiente eletroquímico através da membrana plasmática. Baseado nestes 

dados, Wang e Wu (2010) sugeriram que na deficiência de K+, o efeito desacoplador 

deste íon sobre a atividade da H+-ATPase de membrana plasmática é alterado, como 

conseqüência dos baixos níveis desse cátion no citosol e que resulta, portanto, no 

incremento do gradiente de H+ e na hiperpolarização da membrana. Nos experimentos 

aqui descritos, o incremento no transporte de H+ pode ter uma influência significativa 

sobre a maior capacidade de absorção K+ exibida por plantas cultivadas na presença do 

íon NH4
+ (Tabelas 3 e 4).  A exclusão de H+ através da membrana plasmática resulta na 

geração do potencial eletroquímico que tem efeitos reguladores sobre as proteínas de 

membrana (canais) dependentes de voltagem e sobre o sistema de transportadores 

secundários (carreadores) dependentes do gradiente de pH (FRIAS et al., 1996; 

BRITTO; KRONZUCKER, 2008). Por outro lado, a falta de estímulo na atividade da 

H+-ATPase de membrana plasmática em soluções nutritivas contendo NO3
- como única 

fonte de nitrogênio (Figura 16, Tabelas 8 e 9), sugere que este ânion não tem o mesmo 

efeito observado nas plantas cultivadas na presença de NH4
- ou que, as reduções nos 

teores de K+ induzidas pela deficiência de K+ na solução nutritiva não atingiram níveis 

suficientemente baixos para promover a atividade da enzima e, conseqüentemente, a 

maior capacidade de absorção de K+. 

 

A exposição das plantas durante seu crescimento a níveis altos e baixos de K+ 

provocou mudanças qualitativas na expressão e atividade da H+-ATPase em raízes de 

plantas de sorgo. Esta suposição se baseia, em parte, nos resultados obtidos nos ensaios 

de imunodeteção (Figura 17), nos quais se nota que, em concentrações de K+ na faixa de 

alta afinidade várias isoformas (aparentemente duas) de H+-ATPases foram induzidas 

(Figura 17A, t0). Apenas uma isoforma pôde ser detectada quando as plantas foram 

cultivadas na dose mais alta de K+ (Figura 17B, t0). Este padrão de indução foi 

independente da fonte de nitrogênio inorgânico em que as plantas foram cultivadas. A 

síntese de novas isoformas de H+-ATPases de membrana plasmática pode ser 

interpretada como um mecanismo de resposta ao déficit nutricional, com o fim de 

melhorar a capacidade de absorção em ambientes pobres em K+. No entanto, dados que 

dêm suporte a esta afirmação, obtidos em experimentos com plantas cultivadas com 

diferentes doses de nutrientes, não foram encontrados na literatura. As enzimas H+-

ATPases de membrana plasmática são codificadas por uma família multigênica e suas 
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atividades têm um papel-chave em muitos processos fisiológicos (MICHELET; 

BOUTRY, 1995).  Pesquisas para elucidar as relações entre isoformas específicas da 

bomba de H+ de membrana plasmática e a absorção radicular de nutrientes têm 

permitido estabelecer essa associação em plantas de Zea mays (SANTI et al., 2003) e 

Oriza sativa (CHANG et al., 2009). 

 

Os ensaios de imunodetecção, porém, não permitiram estabelecer claramente os 

mecanismos, a nível molecular, da regulação da atividade da H+-ATPase de membrana 

plasmática dentro de um mesmo nível de K+. A possibilidade de que novas isoformas 

sejam induzidas na presença do íon NH4
+ surge da observação nas diferenças existentes 

entre as velocidades iniciais do transporte de H+ (como visto em plantas crescidas com 

baixos níveis de K+) e da maior capacidade para a formação de gradiente de H+ (como 

visto em plantas provindas dos cultivos com a dose mais alta de K+) (Figuras 15 e 16; 

Tabelas 8 e 9). Diferenças na cinética enzimática, ótimo de pH e sensibilidade ao 

vanadato entre isoformas da H+-ATPase de membrana plasmática foram observadas por 

Palmgrem e Christensen (1994) quando as isorformas AHA1, AHA2 e AHA3, de 

Arabidopsis thaliana foram expressas e caracterizadas em células de levedura. Yan et 

al. (2002) sugeriram que a expressão de novas isoformas de H+-ATPases, mais eficiente 

na translocação de H+, pode explicar o aumento da acidificação da rizosfera em raízes 

de Lupinus albus submetidas à deficiência de fosfato. 

  

Os incrementos em atividade da H+-ATPase como resposta a diversas condições 

ambientais podem resultar das modificações pós-traducionais sobre a proteína sem 

mudanças na quantidade da enzima. Um caso de regulação pós-transcricional da bomba 

de H+, amplamente descrito, envolve o domínio auto-regulador C-terminal através da 

sua interação com a proteína reguladora 14-3-3 (PALMGREN, 2001; DUBY; 

BOUTRY, 2009). Mudanças na composição de proteínas 14-3-3 em resposta ao déficit 

de K+ têm sido detectadas por análises proteômicas e por PCR em tempo real em 

Arabidopsis thaliana e Solanum lycopersicum, respectivamente, sugerindo sua 

participação nas vias que controlam a abundância e atividade de transportadores e 

enzimas de membrana plasmática (KANG et al., 2004; XU; SHI, 2006). Tem sido 

descrito também que diferentes componentes lipídicos da membrana plasmática podem 

modular positivamente a atividade da H+-ATPase (KUIPER, 1985; KASAMO, 2003). 



153 
 

Palmgren e Somarim (1989) mostraram que as atividades do transporte de H+ e de 

hidrólise do ATP podem ser estimuladas por lisofosfolipídios. No entanto, mudanças 

significativas na composição qualitativa de fosfolipídios de membrana plasmática 

induzidas pela interação fonte de nitrogênio e nível de K+ não foram aqui observadas 

(Figura 14). 

 

6.5 Expressão de genes envolvidos no transporte de K+ 

 

Para explicar as características cinéticas do transporte de K+ em função da 

expressão de transportadores de membrana plasmática envolvidos com a absorção de 

K+, uma busca minuciosa no genoma do sorgo (depositado no NCBI), com base na 

comparação com seqüências de outras espécies permitiram a identificação de dois genes 

das H+-ATPases de membrana plasmática, SBA1 (XM_002447204) e SBA2 

(XM_002442573); um de canal da família Shaker, SbAKT1 (XM_002458189); e um da 

família KUP, SbKUP1 (XM_002456848). 

   

A absorção de nutrientes presentes na interface solo-raiz é um processo que 

requer a atividade da H+-ATPase de membrana plasmática (DUBY; BOUTRY, 2009; 

PALMGREN, 2001). Esforços para a identificação de isoformas específicas dessa 

enzima envolvidas na aquisição de nutrientes têm sido tarefa difícil desde que o padrão 

de expressão de várias isoformas se sobrepõe em células ou tecidos particulares da 

planta. Contudo, alguns exemplos de isoformas de H+-ATPases de membrana 

plasmática reguladas pela deficiência nutricional têm sido recentemente documentados 

(VITART et al., 2001; SANTI  et al., 2003; CHANG et al., 2009).  A análise sobre a 

filogenia dos genes das H+-ATPases mostrou que os genes SBA2 e SBA1 de sorgo 

forrageiro pertencem às sub-famílias I e II (Figura 20), respectivamente. Estes dois 

grupos comportam membros de H+-ATPases altamente expressos nos tecidos da planta, 

sendo a expressão de  muitos dos seus membros não restrita a um tecido específico 

(MORIAU et al., 1999; ARANGO et al., 2003). Dentre as isoformas detectadas em 

Licopersicon esculentum, os transcritos de LHA4 foram acumulados principalmente em 

raízes; de LHA2, no hipocótilo e folhas, enquanto que LHA1 teve uma abundância 

similar em todos os órgãos (EWING; BENNETT, 1994). O gene MHA2 corresponde à 

principal isoforma de H+-ATPase de Zea mays e é altamente expresso em células-



154 
 

guarda, vasos do xilema e na epiderme de raízes (FRIAS et al., 1996). Outro exemplo é 

encontrado em Nicotiana plumbaginifolia, onde as isoformas PMA2 e PMA4 são co-

expressadas em diferentes órgãos da plantas, tais como, células-guarda, células 

epidérmicas e células companheiras do floema (MORIAU et al., 1999). A alta 

expressão de isoformas em tecidos de raízes, tais como, a epiderme ou pêlos radiculares 

sugere a participação da H+-ATPase de membrana plasmática na nutrição mineral de 

plantas (ARANGO et al., 2003; MORIAU et al., 1999). Embora os níveis de expressão 

das H+-ATPases de membrana plasmática de sorgo aqui estudadas não tenham sido 

analisados em outros tecidos da planta (folhas e colmos, por exemplo), a detecção de 

altos níveis de expressão sugere que essas isoformas, co-expressadas nas raízes, podem 

possivelmente participar na absorção de nutrientes em sorgo forrageiro. 

 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que o nível de expressão pode ser 

influenciado tanto pelo estado nutricional da planta como pelo ambiente iônico em que 

elas se desenvolvem. Em plantas provindas dos cultivos com a dose mais baixa de K+, 

os níveis dos transcritos de SBA1 e SBA2 foram incrementados pela presença do íon 

NH4
+, conforme aumento do tempo de deficiência de K+; enquanto que seus níveis 

foram reduzidos nos cultivos contendo NO3
-, como única fonte de nitrogênio (Figuras 

18A e 19A). No segundo dia de deficiência (t2), as diferenças nos níveis dos transcritos 

foi bastante clara (Figuras 18A e 19A). O padrão de regulação mediado pela deficiência 

de K+ e a fonte de nitrogênio inorgânico sugere que os genes SBA1 e SBA2 podem ser 

as isoformas responsáveis pelo comportamento cinético da atividade da H+-ATPase em 

raízes de sorgo (Figuras 15A e 16B). Nas plantas provindas dos cultivos com a dose 

mais alta de K+, as diferenças nos níveis dos transcritos foram também apreciadas no 

segundo dia de deficiência (t2) (Figuras 18B e 19B), no entanto, seus incrementos não 

explicam as atividades de transporte de H+ observadas na figura 16D. Esta discrepância 

pode ser explicada pela possível participação, sob essas condições, de um controle de 

regulação pós-transcricional, envolvendo a associação da H+-ATPase com a proteína 

14-3-3, proteinquinases e calmodulina, responsáveis, provavelmente, pela ativação da 

enzima (AMTMANN; BLATT, 2009; DUBY; BOUTRY 2009). O aumento da 

expressão dessas proteínas reguladoras tem sido descrito como uma resposta à 

deficiência de K+ (KANG et al.; 2004; XU; SHI, 2006). Portanto, com base no padrão 

de regulação dos transcritos, SBA1 e SBA2, que codificam para H+-ATPases de 
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membrana plasmática pode-se sugerir que esses genes, induzidos pela presença do íon 

NH4
+, teriam um papel relevante na energização do sistema de transportadores 

secundários envolvidos  no controle da absorção de alta afinidade de K+. 

 

Uma explicação plausível para a redução progressiva dos níveis dos transcritos 

de SBA1 e SBA2 em plantas provindas dos cultivos com 0,2 mM de K+ e na presença 

de NO3
- (Figuras 18A e 19A) seria a manutenção do equilíbrio de cargas das células das 

raízes. A redução da expressão desses genes da H+-ATPase pode levar a um acúmulo de 

H+ nas células vegetais, em resposta ao influxo de cargas negativas (NO3
-) existentes no 

meio de crescimento (4 mM). Esse acúmulo de H+ é uma resposta observada quando o 

suprimento de K+ é limitado e tem como finalidade a manutenção da eletroneutralidade 

da célula (RODRIGUEZ-NAVARRO, 2000). Entretanto, seu impacto sobre o 

metabolismo vegetal pode intensificar o efeito da deficiência de K+ no crescimento e 

desenvolvimento das plantas (WALKER; BLACK; MILLER, 1998). A compensação de 

cargas pode também ser regulada pela participação de outros sistemas de transporte 

(transportadores secundários) envolvidos no controle do efluxo de NO3
- e H+, como tem 

sido proposto em estudos com vesículas de membrana plasmática isoladas de Z. mays 

(POULIQUIM et al., 2000). 

 

Algumas propriedades funcionais dos genes SBA1 e SBA2 podem ser deduzidas 

a partir das suas relações filogenéticas com genes ortólogos de outras espécies vegetais. 

Não há conhecimento de trabalhos que tenham analisado a regulação do gene MHA2 de 

Zea mays, ortólogo de SBA1 (Figura 20), sob condições de déficit nutricional e em 

particular sobre déficit de K+. A caracterização daquele gene por Frias et al. (1996) 

revelou sua indução em tecidos tratados com auxina. Por outro lado, o OSA3, que é 

ortólogo de SBA2 (Figura 20), é uma das isoformas da H+-ATPase de membrana 

plasmática de Oriza sativa e tem sido estudado por Zhu et al. (2009) com o intuito de 

verificar sua regulação por fontes inorgânicas de nitrogênio e por baixos níveis de pH. 

A pH 6,5 e com K+ a 0,9 mM, essa isoforma mostrou níveis de expressão semelhantes 

quando os cultivos foram realizados em solucões nutritivas com NO3
- ou NH4

+, como 

fontes de nitrogênio. Esta resposta nos níveis dos transcritos foi bastante parecida 

àquelas exibidas por seu ortólogo em sorgo, o SBA2 e pelo gene SBA2, em altos níveis 

de K+ (Figuras 18B e 19B, t0); enquanto que foi bastante distinta daquela observada em 



156 
 

plantas cultivadas com 0,2 mM de K+ (Figuras 18A e 19A, t0). Um outro resultado pode 

sugerir a participação dos genes de H+-ATPases de sorgo na adaptação de plantas ao 

estresses ambientais. Sahu e Sau (2009) relataram a expressão induzida pela salinidade 

de uma nova isoforma, não expressada constitutivamente, de H+-ATPase de membrana 

plasmática, em genótipos de arroz sensíveis e tolerantes ao estresse salino, as quais 

podem explicar os incrementos em atividade sob condições de estresse salino. As 

relações filogenéticas mostraram que ambos os genes (chamados BT e LT) formam um 

agrupamento junto com o gene OSA7 de Oriza sativa cultivar Japonica. Tomando em 

consideração que OSA7 tem uma origem evolutiva comum com o gene de sorgo SBA1 

(Figura 20), sugere-se que a função deste último possa estar relacionada à adaptação da 

planta ao estresse por salinidade. 

 

 As análises filogenéticas mostraram também que as seqüencias de canais e de 

carreadores de K+, selecionadas do genoma de sorgo, para estudar sua expressão relativa 

têm uma alta homologia com seqüencias de outras espécies vegetais (Figuras 21 e 22). 

A baixa expressão dessas proteínas em raízes de sorgo forrageiro impossibilitou sua 

quantificação pela técnica de PCR em tempo real. Provavelmente, isto pode ter sido 

influenciado pelo uso da raiz inteira como material de análise. Uma zona das raízes 

mais apropriada para essa análise poderia ser os ápices de raízes, tendo em consideração 

que essas zonas das raízes são as responsáveis por uma intensa atividade absortiva. Em 

apoio a este argumento, Vallejo; Peralta e Santa-María (2005) mostraram que o 

acúmulo de transcritos dos principais transportadores de K+ em raízes de Hordeum 

vulgare obedece a um padrão espacial de regulação gênica, ao longo do eixo radicular. 

Apesar de que a expressão pode estar concentrada em locais específicos das raízes, 

vários trabalhos têm mostrado que os transcritos de canais e carreadores de K+ podem 

ser detectados usando raízes inteiras de plantas em várias espécies (LAGARDE et al., 

1996; FU; LUAN, 1998; KIM et al., 1998; MARTINEZ-CORDERO; MARTÍNEZ; 

RUBIO, 2005; NIEVES-CORDONES et al., 2007;  RUBIO et al., 2008).  É importante 

também ressaltar que as análises de expressão que buscam a identificação de genes com 

papel importante na nutrição mineral têm revelado que as mudanças no nível de 

transcritos ocorrem principalmente em genes com funções regulatórias tais como fatores 

de transcrição, MAP quinases e proteínas 14-3-3. Surpreendentemente, poucos genes de 

transportadores respondem à deficiência de K+, sugerindo que a maioria dos 
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transportadores de K+ em Arabidopsis é regulada mais por meio de mecanismos pós-

traducionais do que transcricionais. Análises proteómicas comparativas em cultivares de 

Arabidopsis thaliana, induzidas pela deficiência de K+, mostraram que grande parte das 

alterações no perfil protéico envolve elementos que participam nas vias de transdução 

de sinal que regulam a expressão gênica e o metabolismo (KANG et al., 2004). 
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7. CONCLUSÕES 

 

1. O íon NH4
+ altera os teores de K+ e a eficiência da sua absorção em plantas de 

sorgo forrageiro cultivadas com baixos níveis de K+. Tais efeitos são parcialmente 

revertidos quando a concentração de K+ no meio de crescimento é incrementada; 

 

2. O íon NH4
+ no meio de crescimento estimula o sistema de absorção de alta 

afinidade de K+, através, provavelmente, da indução de canais de K+.  Na presença do 

NO3
-, a absorção de alta afinidade parece ser controlada principalmente por carreadores 

de K+; 

   

3. O estado nutricional da planta tem uma significativa influência sobre a indução 

do sistema de absorção de alta afinidade de K+. Provavelmente, os teores de K+ da parte 

aérea tenham uma influência mais determinante do que os teores das raízes; 

 

4.  A absorção de K+ induzida pela presença do íon NH4
+ no meio de crescimento 

pode estar correlacionada ao incremento da atividade da H+-ATPase de membrana 

plasmática de raízes de sorgo. Esse aumento em atividade pode resultar em um 

potencial de membrana mais negativo, e assim favorecer o fluxo de K+ através de canais 

específicos; 

     

5. Os genes da H+-ATPase de membrana plasmática, SBA1 e SBA2, são altamente 

expressos nas raízes de sorgo. Essas isoformas têm um mecanismo de regulação 

complexo, influenciado tanto pela forma inorgânica de nitrogênio e níveis de K+ na 

solução de crescimento, quanto pelo estado nutricional da planta; 

 

6. A tolerância do sorgo ao íon NH4
+ deve-se a sua maior capacidade para regular a 

homeostase do K+, o que sugere a existência de um sistema mais efetivo no controle da 

absorção desse íon. 



159 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, A.C.; BRAUNER, J.L. CORDEIRO, D.S.; ZONTA, E.P.; CORREA L.A.V. 
Exigências Nutricionais em Potássio, Cálcio e Magnésio do Sorgo Sacarino. Pesquisa 
Agropecuaria Brasileira, v.23, p. 529-536, 1988. 
 
AMTMANN, A.; ARMENGAUD, P. Effects of N, P, K and S on metabolism: new 
knowledge gained from multi-level analyses. Current Opinion in Plant Biology, v. 12, 
p. 275-283, 2009.  
 
AMTMANN, A.; BLATT, M.R. Regulation of macronutrient transport. New 
Phytologist, v. 181, p. 35-52, 2009. 
 
AMTMANN, A.; HAMMOND, J. P.; ARMENGAUD, P.; WHITE, P.J. Nutrient 
Sensing and Signalling in Plants: Potassium and Phosphorus. Advances in Botanical 
Research, v. 43, p. 209-257, 2006      
 
AMTMANN, A.; JELITTO, T.C.; SANDERS, D. K+-Selective Inward-Rectifying 
Channels  and Apoplastic pH in Barley Roots. Plant Physiology, v. 119, p. 331-338, 
1999. 
 
AMTMANN, A.; TROUFFLARD, S.; ARMENGAUD, P. The effect of potassium 
nutrition on pest and disease resistance in plants. Physiologia Plantarum, v. 133, p. 
682-691, 2008.  
  
AMRUTHA, R.N.; SEKHAR, P.N.; VARSHNEY, R.K.; KISHOR, P.B.K. Genome-
wide analysis and identification of genes related to potassium transporter families in 
rice (Oryza sativa L.). Plant Science, v. 172, p. 708-721, 2007. 
 
ARANGO, M.; GÉVAUDANT, F.; OUFATTOLE, M.; BOUTRY, M. The Plasma 
membrane Proton Pump ATPase: The significance of gene subfamilies. Planta, v. 216, 
p. 355-365, 2003. 
 
ARMENGAUD, P.; BREITLING, R.; AMTMANN, A. The Potassium-Dependent 
Transcriptome of Arabidopsis Reveals of Prominent Role of Jasmonic Acid in Nutrient 
Signalling. Plant Physiology, v. 136, p. 2556-2576, 2004. 
 
ARMENGAUD, P.; SULPICE, R.; MILLER, A.J.; STITT, M.; AMTMANN, A.; 
GIBON, Y. Multilevel Analysis of Primary Metabolism Provides New Insights into the 
Role of Potassium Nutrition for Glycolysis and Nitrogen Assimilation in Arabidopsis 
Roots. Plant Physiology, v. 150, p. 772-785, 2009.    
 
ASHLEY, M.; GRANT, M.; GRABOV, A. Plant responses to potassium deficiencies: a 
role for potassium transport proteins. Journal of Experimental Botany, v. 57, p. 425-
436, 2006. 
 
BAÑUELOS, M.A.; GARCIADEBLAS, B.; CUBERO, B.; RODRIGUEZ-
NAVARRO, A. Inventory and Functional Characterization of the HAK Potassium 
Transporters of Rice. Plant Physiology, v. 130, p. 784-795, 2002. 



160 
 

BEDNARZ, C.W.; OOSTERHUIS, D.M.; EVANS. Leaf photosynthesis and carbon 
isotope discrimination of cotton in response to potassium deficiency. Environmental 
and Experimental Botany, v. 39, p. 131-139, 1998. 
 
BENECH ARNOLD, R.L.; FENNER, M.; EDWARDS P.J. Influence of potassium 
nutrition on germinability, abscisic acid content and sensitivity of the embryo to 
abscisic acid in developing seeds of Sorghum bicolor (L.) Moench. New Phytologist, v. 
130, p.207-216, 1995.      
 
BERKOWITZ, G.A.; PETERS, J. S. Chloroplast Inner-Envelope ATPase Acts as a 
Prymary H+ Pump. Plant Physiology, v. 102, p. 261-267, 1993.  
 
BLIGH, E.G.; DYER, W. J. A rapid method of total lipid extraction and purification. 
Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, v. 37, p. 911-917, 1959.  
 
BOETEAU, F.; PENNARUN, A.; KURKDJIAN, A.; CONVERT, M.; CORNEL, D.; 
MONESTIEZ, M.; RONA, J.; BOUSQUET, U. Ion channels of intact young root hairs 
from Medicago sativa. Plant Physiology and Biochemistry, v. 37, p. 889-898, 1999. 
 
BRITTO, D.T.; KRONZUCKER, H.J. NH4

+ toxicity in higher plants. Journal of Plant 
Physiology, v. 159, p. 567-584, p.2002. 
 
BRITTO, D.T.; KRONZUCKER, H.J. Cellular mechanism of potassium transport in 
plants. Physiologia Plantarum, v. 133, p. 637-650, 2008. 
 
BRITTO, D.T.; KRONZUCKER, H.J. Futile cycling at the plasma membrane: a 
hallmark of low-affinity nutrient transport. Trends in Plant Science, v. 11, p. 529-534, 
2006. 
 
BUCH-PEDERSEN, M.J.; RUDASHEVSKAYA, E.L.; BERNER, T.S.; VENEMA, K.; 
PALMGREN, M.G. Potassium as an Intrinsic Uncoupler of the Plasma Membrane H+-
ATPase. Journal of Biological Chemistry, v. 281, p. 38285-38292, 2006.      
 
BUSCHMANN, P.H.; VAIDYANATHAN, R.; GASSMANN, W.; SCHROEDER, J.I. 
Enhancement of Na+ Uptake Currents, Time-Dependent Inward-Rectifying K+ Channel 
Currents, and K+ Channel Transcripts by K+ Starvation in Wheat Root Cells. Plant 
Physiology, v.122, p. 1387-1399, 2000. 
 
CANDIANO, G.; BRUSCHI, M.; MUSANTE, L.; SANTUCCI, L.; GHIGGERI, G.M.; 
CARNEMOLLA, B.; ORECCHIA, P.; ZARDI, P.; RIGHETTI P.G. Blue silver: A very 
sensitive colloidal Coomasie G-250, staining for proteome analysis. Electrophoresis, v. 
25, p. 1327-1333, 2004.           
 
CHANG, CH.; HU, Y.; SUN, S.; ZHU, Y; MA, G.; XU, G. Proton pump OsA8 is 
linked to phosphorus uptake and translocation in rice. Journal of Experimental of 
Botany, v. 60, p. 557-565, 2009. 
 
CHÉREL, I. Regulation of potassium channel activities in plants: from physiological to 
molecular aspects. Journal of Experimental Botany, v. 55, p. 337-351, 2004.   



161 
 

CHRISPEELS, M.; CRAWFORD, N.; SCHROEDER, J. Proteins for transport of water 
and mineral nutrients across the membranes of plant cells. The Plant Cell, v. 11, p.661-
675, 1999. 
 
CLAASSEN, N.; BARBER, S.A. A method for characterizing the relation between 
nutrient concentration and flux into roots of intact plants. Plant Physiology, v. 54, p. 
564-568, 1974. 
 
COSTA, N.L.; FILHO, G.N.S.; DE SENA, J.O.A.; RODRIGUES, A.N.A.; 
ANGHINONI, I. Mecanismos de Suprimento e Eficiência de Absorção de Potássio em 
Soja, Milho, Milheto, Colza e Lab-Lab. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 23, p. 
463-468, 1988.   
 
CLARKSON, D. Factors affecting mineral nutrient acquisition by plants. Annual 
Review of Plant Physiology, v. 36, p.77-115, 1985. 
 
DAMON, P.M.; OSBORNE, L.D.; RENGEL,Z. Canola genotypes differ in potassium 
efficiency during vegetative growth. Euphytica, v. 156, p.387-397, 2007.  
 
DAVENPORT, R.J. Ion uptake by plant roots. In: Yeo, A.; Flowers, T. eds. Plant 
Solute Transport, Blackwell Publishing, p. 192-213, 2007. 
 
DELL’ORTO, M.; SANTI, S.; DE NISI, P.; CESCO, S.; VARANINI, Z.; ZOCCHI, G.; 
PINTON, R. Development of Fe-deficiency responses in cucumber (Cucumis sativus 
L.) roots: involvement of plasma membrane H+-ATPase activity. Journal of 
Experimental of Botany, v. 51, p. 695-701, 2000.  
 
DESBROSSES, G.; STELLING, J.; RENAUDIN, J.P. Dephosphorilation activates the 
purified plant plasma membrane H+-ATPases: Possible function of phosphothreonine 
residues in a mechanism not involving the regulatory C-terminal domain of the enzyme. 
European Journal of Biochemistry, v. 251, p.496-503, 1998. 
 
DOWNEY, P.; SZABÒ, I.; IVASHIKINA, N.; NEGRO, A.; GUZZO, F.; ACHE, P.; 
HEDRICH, R.; TERZI, M.; LO SCHIAVO, F. KDC1, a Novel Carrot Root Hair K+ 
Channel. Journal of Biological Chemistry, v. 275, p. 39420-39426, 2000.   
 
DREW, M.C. Comparison of the effects of a localized supply of phosphate, nitrate, 
ammonium and potassium on the growth of the seminal root system and the shoot in 
barley. New Phytologist, v. 75, p. 479-490, 1975. 
 
DUBY, G.; BOUTRY, M. The plant plasma membrane proton pump ATPase: a highly 
regulated P-type ATPase with multiple physiological roles. Pflugers Archives – 
European Journal of Physiology, v. 457, p. 645-655, 2009. 
 
EKBERG, K.; PALMGREN, M.G.; VEIERSKOV, B.; BUCH-PEDERSEN, M.J. A 
novel mechanism of P-type ATPase autoinhibition involving both termini of the protein. 
Journal of Biological Chemistry, v. 285, p. 7344-7350, 2010. 
 
EMBL - European Molecular Biology Laboratory. Nucleotide Sequence Database. 
www.ebi.ac.uk 

http://www.ebi.ac.uk/


162 
 

EPSTEIN, E.; BLOOM, A.J. Nutrição Mineral de plantas. Princípios e Perspectivas. 2ª. 
Ed. Brasil: Editora Planta, 2006. 403 p.   
 
EPSTEIN, E.; RAINS, D.; ELZAM. O. Resolution of dual mechanism of potassium 
absorption by barley roots. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 49, 
p. 684-692, 1963. 
 
EWING, N.N.; BENNETT, A.B. Assessment of the Number and Expression of P-Type 
H+-ATPase Genes in Tomato. Plant Physiology, v. 106, p. 547-557, 1994.  

   
FERNANDO, M.; KULPA, J.; SIDDIQI, M.Y.; GLASS, A.D.M. Potassium-dependent 
Changes in the Expression of Membrane-Associated Proteins in Barley Roots. Plant 
Physiology, v. 92, p. 1128-1132, 1990. 
 
FISCHER, R.A.; HSIAO, T.C. Stomatal opening in isolated epidermal strips of Vicia 
faba. Plant Physiology, v. 43, p. 1953-1958, 1968. 
 
FISKE, C. H.; SUBARROW, H. The colorimetric determination of phosphorus. 
Journal of Biological Chemistry, v. 66, p. 375-400, 1925. 
 
FOURNIER, J.M. ROLDÁN, A.M.; SÁNCHEZ, C.; ALEXANDRE, G.; BENLLOCH, 
M. K+ starvation increases water uptake in whole sunflower plants. Plant Science, v. 
168, p. 823-829, 2005. 
 
FRIAS, I.; CALDEIRA, M.T.; PÉREZ-CASTIÑEIRA, J.R.; NAVARRO-AVIÑÓ, J.P.; 
CULIAÑEZ-MACIÁ, F.A.; KUPPINGER, O.; STRANSKY, H.; PAGÉS, M.; HAGER, 
A.; SERRANO, R. A Major Isoform of the Maize Plasma Membrane H+-ATPase: 
Characterization and Induction by Auxin in Coleoptiles. The Plant Cell, v. 8, p. 1533-
1544, 1996.    
 
FU, H.; LUAN, S. AtKUP1: A dual-affinity K+ transporter from Arabidopsis. The 
plant Cell, v. 10, p. 63-73, 1998. 
 
FUCHS, I.; STÖLZLE, S.; IVASHIKINA, N.; HEDRICH, R. Rice K+ uptake channel 
OsAKT1 is sensitive to salt stress. Planta, v. 221, p. 212-220, 2005. 
 
FULGENZI, F.R.; PERALTA, M.L.; MANGANO, S.; DANNA, C.H.; VALLEJO, 
A.J.; PUIGDOMENECH, P.; SANTA-MARÍA, G.E. The Ionic Environment Controls 
the Contribution of the Barley HvHAK1 Transporter to Potassium Acquisition. Plant 
Physiology, v. 147, p. 252-262, 2008. 
 
FUGLSANG, A.T.; BORCH, J.; BYCH, K.; JAHN, T.P.; ROEPSTORFF, P.; 
PALMGREM, M. The Binding Site for Regulatory 14-3-3 Protein in Plant Plasma 
Membrane H+-ATPase. Journal of Biological Chemistry, v. 278, p. 42266-42272, 
2003. 
 
GERARDEAUX, E.; JORDAN-MEILLE, L.; CONSTANTIN, J.; PELLERIN, S.; 
DINGKUHN, M. Changes in plant morphology and dry matter partitioning caused by 
potassium deficiency in Gossypium hirsutum L. Environmental and experimental 
Botany, v. 67, p. 451-459, 2010.   



163 
 

GERARDEAUX, E.; SAUR, E.; CONSTANTIN, J.; PORTÉ, A.; JORDAN-MEILLE, 
L. Plant Soil, v. 324, p. 329-343, 2009.  
 
GIBRAT, R.; GROUZIS, J.P.; RIGAUD, J.; GRIGNON, C. Potassium Stimulation of 
Corn Root Plasmalemma ATPase. H+-Pumping in native and Reconstituted Vesicles 
with Purified ATPase. Plant Physiology, v. 93, p. 1183-1189, 1990. 
 
GIERTH, M.; MÄSER, P.; SCHROEDER, J.I. The Potassium Transporter AtHAK5 
Functions in Potassium Deprivation-Induced High-Affinity K+ Uptake and AKT1 K+ 
Channel Contribution to K+ Uptake Kinetics in Arabidopsis Roots. Plant Physiology, v. 
137, p. 1105-1114, 2005.    
 
GLASS, A. Regulation of potassium absorption in barley roots. Plant Physiology, v. 
58, p. 33-37, 1976. 
 
GLASS, A. The regulation of potassium absorption in barley roots. Plant Physiology, 
v. 56, p. 377-380,1975. 
 
GLASS, A.D.M.; PERLEY, J.M. Varietal differences in Potassium Uptake by Barley. 
Plant Physiology, v. 65, p. 160-164,1980. 
 
GLASS, A.D.M.; SIDDIQI, M.Y.; GILES, K.I. Correlations between Potassium Uptake 
and Hydrogen Efflux in Barley Varieties. Plant Physiology, v.68, p. 457-459, 1981. 
 
GOLLDACK, D.; QUIGLEY, F.; MICHALOWSKY, C.B.; KAMASANI, U.R.; 
BOHNERT, H.J. Salinity stress-tolerant and –sensitive rice (Oryza sativa L.) regulate 
AKT1-type potassium channel transcripts differently. Plant Molecular Biology, v. 51, 
p. 71-81, 2003. 
 
GRABOV, A. Plant KT/KUP/HAK potassium transporters: Single family – Multiple 
functions. Annals of Botany, v. 99; p. 1035-1041; 2007. 
 
GRIFFITHS G. Cell evolution and the problem of membrane topology. Nature, v. 8, p. 
1018-1024, 2007. 
 
GROUZIS, J.P.; GIBRAT, R.; RIGAUD, J.; AGEORGES,  A.; GRIGNON, C. 
Potassium Stimulation of Corn Root Plasmalemma ATPase. Hidrolitic Activity of 
Native Vesicles and Purified Enzyme. Plant Physiology, v. 93, p. 1175-1182, 1990. 
 
HARTJE, S.; ZIMMERMANN, S.; KLONUS, D.; MUELLER-ROEBER, B. 
Functional characterization of LKT1, a K+ uptake channel from tomato root hairs, and 
comparison with the closely related potato inwardly rectifying K+ channel SKT1 after 
expression in Xenopus oocytes. Planta, v. 210, p. 723-731, 2000.  
 
HERMANS, C.; HAMMOND, J.P.; WHITE, P.J.; VERBRUGGEN, N. How do plants 
respond to nutrient shortages by biomass allocation. Trends in Plant Science, v. 11, p. 
611-617, 2006. 
 



164 
 

HIROKAWA, T.; BOON-CHIENG, S.; MITAKU, S. SOSUI: classification and 
secondary structure prediction system for membrane proteins. Bioinformatics, v. 14, p. 
378-379, 1998. 
 
HIRSCH, R.; LEWIS, B.D.; SPALDING, E.P.; SUSSMAN, M.R. A role for the AKT1 
potassium channel in plant nutrition. Science, v. 280, p. 918-921, 1998. 
 
HØGH-JENSEN, H. The effect of potassium deficiency on growth and N2-fixation in 
Trifolium repens. Physiologia Plantarum, v. 119, p. 440-449, 2003.  
 
HORIE, T.; YOSHIDA, K.; NAKAYAMA, H.; YAMADA, K.; OIKI, S.; SHINMYO, 
A. Two types of HKT transporters with different properties of Na+ and K+ transport in 
Oryza sativa. The Plant Journal, v. 27, p. 129-138, 2001. 
  
HOTH, S.; DREYER, I.; DIETRICH, P.; BECKER, D.; MÜLLER-RÖBER, B.; 
HEDRICH, R. Molecular basis of plant-specific acid activation of K+ uptake channels. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, v.94, p. 4806-4810, 1997. 
 
HUBER, S.C. Biochemical Basis for Effects of K-Deficiency on Assimilate Export 
Rate and Accumulation of Soluble Sugar in Soybean Leaves. Plant Physiology, v. 76, 
p. 424-430, 1984.    
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. http:www.ibge.gov.br 
 
JELICH-OTTMANN, C.; WEILER, E.W.; OECKING, C. Binding of Regulatory 14-3-
3 Protein to the C-Terminus of the Plant Plasma Membrane H+-ATPase involves Parto f 
Its Autoinhibitory Region. Journal of Biological Chemistry, v. 276, p. 39852-39857, 
2001.  
 
JORDAN-MEILLE, L.; PELLERIN, S. Shoot and root growth of hidroponic mayze 
(Zea mays L.) as influenced by K deficiency. Plant Soil, v. 304, p. 157-168, 2008. 
 
KANG, J.G.; PYO, Y.J.; CHO, J.W.; CHO, M.H. Comparative proteome analyses of 
differentially expressed proteins induced by K+ deficiency in Arabidopsis thaliana. 
Proteomics, v. 4, p. 3549-3559, 2004. 
 
KARLEY, A.J.; WHITE, P.J. Moving cationic minerals to edible tissues: potassium, 
magnesium, calcium. Current Opinion in Plant Biology, v. 12, p. 291-298, 2009.  
 
KASAMO K. Regulation of plasma membrane H+-ATPase activity by the membrane 
environment. Journal Plant Research, v. 116, p. 517-523, 2003. 
 
KIM, E.J.; KWAK, J.M.; UOZUMI, N.; SCHOROEDER, J.I. AtKUP1: An Arabidopsis 
gene encoding high-affinity potassium transport activity. The Plant Cell, v. 10, p. 51-
62, 1998. 
KLOBUS, G.; JANICKA-RUSSAK, M. Modulation by cytosolic components of proton 
pump activities in plasma membrane and tonoplast from Cucumis sativus L. roots 
during salt stress. Physiologia Plantarum, v. 121, p. 84-92, 2004. 
  



165 
 

KOCHIAN, L.; LUCAS, W. Potassium transport in corn roots. Plant Physiology, v. 70, 
p. 1723-1731, 1982. 
 
KOCHIAN, L.; XIN-ZHI, J.; LUCAS, W. Potassium transport in corn roots. Plant 
Physiology, v. 79, p. 771-776, 1985. 
 
KYTE, J.; DOOLITTLE, R.F. A simple method for displaying the hydrophatic 
character of a protein. Journal of Molecular Biology, v. 157, p. 105-132, 1982. 
 
KÜHLBRANDT, W. Biology, structure and mechanism of P-Type ATPases. Nature 
Reviews, v. 5, p. 282-295, 2004. 
 
KUIPER, P. J. C. Environmental changes and lipid metabolism of higher plants. 
Physiologia Plantarum, v. 64, p. 118-122, 1985. 
 
LACERDA, C.F.; CAMBRAIA, J.; OLIVA, M.A.; RUIZ, H.A.; PRISCO, J.T. Solute 
accumulation and distribution during shoot and leaf development in two sorghum 
genotypes under salt stress. Environment and Experimental Botany, v. 49, p. 107-
120, 2003. 
 
LAEMMLI, UK. Cleavage of structural proteins during assembly of the head of 
bacteriophage T4. Nature, v. 227, p. 680-685, 1970.  
 
LAGARDE, D.; BASSET, M.; LEPETIT, M.; CONEJERO, G.; GAYMARD, F.; 
ASTRUC, S.; GRIGNON, C. Tissue-specific expression of Arabidopsis AKT1 gene is 
consistent with a role in K+ nutrition. The Plant Journal, v. 9, p. 195-203, 1996. 
 
LARSSON, C.; WIDELL, S.; SOMMARIN, M. Inside-out plant plasma membrane 
vesicles of high purity obtained by aqueous two-phase partitioning. FEBS Letters, v. 
229, p. 289-292, 1988.   
 
LEBAUDY, A.; VÉRY, A.A.; SENTENAC, H. K+ channel activity in plants: Genes, 
regulations and functions. FEBS Letters, v. 581, p. 2357-2366, 2007. 
 
LE BOT, J.; ADAMOWICZ, S.; ROBIN, P. Modelling plant nutrition of horticultural 
crops: a review. Scientia Horticulturae, v. 74, p. 47-82, 1998. 
 
LEE, S.C.; LAN, W.Z.; KIM, B.G.; LI, L.; CHEONG, Y.H.; PANDEY, G.K.; LU, G.; 
BUCHANAN, B.B.; LUAN, S. A protein phosphorilation/dephosphorilation network 
regulates a plant potassium channel. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, v. 104, p. 15959-15964, 2007. 
 
LEFEVBRE, B.; FURT, F.; HARTMANN, M.A.; MICHAELSON, L.V.; CARDE, J.P.; 
SARGUEIL-BOIRON, F.; ROSIGNOL, M.; NAPIER, J.A., CULLIMORE, J.; 
BESSOULE, J.J.; MONGRAND, S. Characterization of Lipid Rafts from Medicago 
truncaulta  Root Plasma Membranes: A Proteomic Study Reveals the Presence of a 
Raft-Associated Redox System. Plant Physiology, v. 144, p. 402-418, 2007.       
  



166 
 

LEIGH, R.A.; WYN JONES, R.G. A hypothesis relating critical potassium 
concentrations for growth to the distribution and functions of this ion in the plant cell. 
New Phytologist, v. 97, p. 1-13, 1984. 
 
LEPAGE, M. Identification and composition of turnip root lipids. Lipides, v. 2, p. 244-
250, 1967. 
 
LI, L.; KIM, B.G.; CHEONG, Y.H.; PANDEY, G.K.; LUAN, S. A Ca2+ Signalling 
pathway regulates a K+ channel for low-K+ response in Arabidopsis. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, v. 103, p. 12625-12630, 2006.    
 
LIU, C.; MUCHHAL, U.; UTHAPPA, M.; KONONOWICZ, A.; RAGHOTHAMA, K. 
Tomato phosphate transporter genes are differentially regulated in plant tissue by 
phosphorus. Plant Physiology, v. 116, p. 91-99, 1998. 
 
LU, Y.X.; LI, C.J.; ZHANG, F.S. Transpiration, Potassium Uptake and Flow in 
Tobacco as Affected by Nitrogen Forms and Nutrient Levels. Annals of Botany, v. 95, 
p. 991-998, 2005.  
 
MAATHUIS, F. Physiological functions of mineral macronutrients. Current Opinion 
in Plant Biology, v. 12, p. 250-258, 2009.  
 
MAATHUIS, F.; AMTMANN, A. K+ nutrition and Na+ toxicity: the basis of cellular 
K+/Na+ ratios. Annals of Botany, v. 84, p. 123-133, 1999. 
  
MAATHUIS, F.; ICHIDA, A.; SANDERS, D.; SCHROEDER, J. Roles of higher plants 
K+ channels. Plant Physiology, v. 114, p. 1141-1149, 1997. 
 
MAATHUIS, F.; SANDERS, D. Mechanism of high-affinity potassium uptake in roots 
of Arabidopsis thaliana. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 91, p. 
9272-9276, 1994. 
 
MAATHUIS, F.; SANDERS, D. Mechanism of potassium absorption by higher plant 
roots. Physiologia Plantarum, v. 96, p. 158-168, 1996. 
 
MARCELLINO, L.H.; GROSSI DE SÁ, M.F. Detecção e Análise de Proteínas pela 
Técnica de Western Blot. En: Brasileiro, A.C.M.; Carneiro, V.T.C. Manual de 
Transformação Genética de Plantas. Embrapa, p. 251-267, 1998. 
 
MARTINEZ-CORDERO, M.; MARTINEZ, V.; RUBIO, F. High-affinity K+ uptake in 
pepper plants. Journal of Experimental Botany, v. 56, p. 1553-1562, 2005. 
 
MARTINEZ-CORDERO, M.; MARTINEZ, V.; RUBIO, F. Cloning and functional 
characterization of the high-affinity K+ transporter HAK1 of pepper. Plant Molecular 
Biology, v. 56, p. 413-421, 2004. 
 
MARSCHNER, H. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2a ed. London: Academic Press, 
1995. 674 p.  
 



167 
 

MAUDOUX, O.; BATOKO, H.; OECKING, C.; GEVAERT, K.; 
VANDEKERCKHOVE J.; BOUTRY, M.; MORSOMME, P. A plant plasma membrane 
H+-ATPase expressed in yeast is activated by phosphorylation at this penultimate 
residue and binding of 14-3-3 regulatory proteins in the absence of fusicoccin. Journal 
of Biological Chemistry, v. 275, p. 17762-17770, 2000. 
 
MAURY, W.J.; HUBER, S.C.; MORELAND, D.E. Effects of magnesium on Intact 
Chloroplasts.  Plant Physiology, v. 68, p. 1257-1263, 1981.   
 
MÄSSER, P.; GIERTH, M.; SCHROEDER, J. Molecular mechanism of potassium and 
sodium uptake in plants. Plant and Soil, v. 247, p. 43-54, 2002. 
 
MÄSER, P.; THOMINE, S.; SCHROEDER, J.I.; WARD, J.M.; HIRSCHI, K.; SZE, H.; 
TALK, I.N.; AMTMANN, A.; MAATHUIS, F.J.M.;  SANDERS, D.; HARPER, J.F.; 
TCHIEU, J.; GRIBSKOV, M.; PERSANS, M.W.; SALT, D.E.; KIM, S.A.; 
GUERINOT, M.L. Phylogenetic Relationships within Cation Ttransporter Families of 
Arabidopsis. Plant Physiology, v. 126, p. 1646-1667, 2001. 
 
MELO, V.F.; CORRÊA,  G.F.; MASCHIO, P.A.; RIBEIRO, A.N.; LIMA, V.C. 
Importância das Espécies Minerais no Potássio Total da Fração Argila do Solos do 
Triângulo Mineiro. Revista Brasileira de Ciências do Solo, v. 27, p. 807-819, 2003. 
 
MENGEL, K.; KIRKBY, E. A. Principles of Plant Nutrition. 4th ed. Bern: 
International Potash Institute, 1987. 687 p. 
 
MICHELET, B.; BOUTRY, M. The plasma membrane H+-ATPase. Plant Physiology, 
v. 108, p. 1-6, 1995. 
 
MONREAL, J.A.; FERIA, A.B.; VINARDELL, J.M.; VIDAL, J.; ECHEVARRÍA, C.; 
GARCÍA-MAURIÑO, S. ABA modulates the degradation of phosphoenolpyruvate 
carboxylase kinase in sorghum leaves. FEBS Letters, v. 581, p. 3468-3472, 2007.  
 
MORGADO, L.B.Sorgo. Em: Kiill, L.H.P.; Menezes, E.A. eds. Espécies Vegetais 
Exóticas com Potencial para o Semi-árido, Embrapa, p. 251-274, 2005.  
 
MORSOMME, P.; BOUTRY, M. The plant plasma membrane H+-ATPase: structure, 
function and regulation. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1465, 1-16, 2000. 
 
MOURIAU, L.; MICHELET, B.; BOGAERTS, P.; LAMBERT, L.; MICHEL, A.; 
OUFATTOLE, M.; BOUTRY, M. Expression analysis of two gene subfamilies 
encoding the plasma membrane H+-ATPase in Nicotiana plumbaginifolia reveals the 
major transport function in this enzyme. The Plant Journal, v. 19, p. 31-41, 1999.    
 
NATOCHIN, Y.V.; AKHMEDOV, A.M. Physiological and Paleogeochemical 
Arguments for a New Hypothesis of the Stimulus for Evolution of Eukaryotes and 
Multicellular Animals. Doklady Biological Sciences, v. 400, p. 31-34, 2005. 
Natural Resource Consevation Service. www.nrcs.usda.gov 
 
NCBI - National Center of Biotechnology Information. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 

http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


168 
 

NIEVES-CORDONES, M.; MARTÍNEZ-CORDERO, M.; MARTÍNEZ, V.; RUBIO, 
F. An NH4

+-sensitive component dominates high-affinity K+ uptake in tomato plants. 
Plant Science, v. 172, p. 273-280, 2007. 
 
NIEVES-CORDONES, M.; MILLER, A.J.; ALEMÁN, F.; MARTÍNEZ, V.; RUBIO, 
F. A putative role for the plasma membrane potential in the control of the expression of 
the gene enconding the tomato high-affinity potassium transporter HAK5. Plant 
Molecular Biology, v. 68, p. 521-532, 2008. 
 
NIU, X.; BRESSAN, R.; HASEGAWA, P.; PARDO, J. Ion homeostasis in NaCl stress 
environments. Plant Physiology, v. 109, p. 735-742, 1995. 
 
NIU, X.; DAMSZ, B.; KONONOWICZ, A. K.; BRESSAN, R. A.; HASEGAWA, P.M. 
NaCl-induced alterations in both cell structure and tissue-specific plasma membrane 
gene expression. Plant Physiology, v. 111, p. 679-686, 1996. 
 
OLIVEIRA R.H.; ROSOLEM, C.A.; TRIGUEIRO, R,M. Importância do fluxo de 
massa e difusão no suprimento de potássio ao algodoeiro como variável de água e 
potássio no solo. Revista Brasileira de Ciências do Solo, v. 28, v. 439-445, 2004.   
 
PAGE, R.D. TreeView: an application to display phylogenetic tree on personal 
computers. Computer Application in the Biosciences, v. 12, p.357-358, 1996.   
 
PAGE, M.J.; DI CERA, E. Role of Na+ and K+ in Enzyme Function. Physiological 
Review, v. 86, p. 1049-1092, 2006. 
 
PAL, Y.; GILKES, R.J.; WONG, M.T.F. Mineral sources of potassium to plants for 
seven soils from south-western Australia. Australian Journal of Soil Research, v. 40, 
p. 1357-1369, 2002.    
 
PALMGREN, M.G. Plant Plasma Membrane H+-ATPase: Powerhouse for Nutrient 
Uptake. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, v. 52, p. 
817-845, 2001. 
    
PALMGREN, M.G.; CHRISTENSEN, G. Functional comparisons between plant 
plasma membrane H+-ATPases isoforms expressed in yeast.  Journal of Biological 
Chemistry, v. 269, p. 3037-33, 1994. 
 
PALMGREN, M. G.; LARSSON, C.; SOMMARIN, M. Proteolitic activation of the 
plant plasma membrane H+-ATPase by removal of a terminal segment. Journal of 
Biological Chemistry, v. 265, p. 13423-13426, 1990. 
 
PALMGREN, M.; SOMMARIN, M. Lysophosphatidilcholine stimulates ATP 
dependent proton acummulation in isolated oat root plasma membrane vesicles. Plant 
Physiology, v.90, p. 1009-1014, 1989. 
PARETS-SOLER, A.; PARDO, J.M.; SERRANO, R. Immunocytolocalization of 
Plasma membrane H+-ATPase. Plant Physiology, v. 93, p. 1654-1658, 1990.  
 



169 
 

PERVEZ, H.; ASHRAF, M.; MAKHDUM, M.I. Influence of potassium nutrition on 
gas exchange characteristics and water relations in cotton (Gossypium hirsutum L.). 
Photosynthetica, v. 42, p. 251-255, 2004.    
 
PETTIGREW, W.T. Potassium influences on yield and quality production for maize, 
wheat, soybean and cotton. Physiologia Plantarum, v. 133, p. 670-681, 2008. 
   
PILOT, G.; PRATELLI, R.; GAYMARD, F.; MEYER, Y.; SENTENAC, H. Five-
Group Distribution of the Shaker-like K+ Channel Family in Higher Plants. Journal of 
Molecular Biology, v. 56, p. 418-434, 2003. 
 
PORTILLO, F. Regulation of plasma membrane H+-ATPase in fungi and plants. 
Biochimica et Biophysica Acta, v. 1469, p. 31-42, 2000. 
 
POULIQUIN, P.; BOYER, J.C.; GROUZIS, J.P.; GIBRAT, R. Passive nitrate Transport 
by Root Plasma Membrane Vesicles Exhibits an Acidic Optimal pH Like the H+-
ATPase. Plant Physiology, v. 122, p. 265-273, 2000. 
     
PRIMAVESI, A. Manejo Ecológico do Solo: A agricultura em regiões tropicais. São 
Paulo: Nobel Editora, 2009. 549 p.  
 
RAINS, D.; EPSTEIN, E. Sodium absorption by barley roots: Its mediation by 
mechanism to 2 of alkali cation transport. Plant Physiology, v. 42, p. 319-323, 1967. 
 
REINTANZ, B.; SZYROKI, A.; IVASHIKINA, N.; ACHE, P.; GODDE, M.; 
BECKER, D.; PALME, K.; HEDRICH, R. AtKC1, a silient Arabidopsis potassium 
channel α-subunit modulate hair root K+ influx. Proceedings of the National Academy 
of Sciences, v. 99, p. 4079-4084, 2002.    
 
RENGEL, Z.; DAMON, P.M. Crops and genotypes differ in efficiency of potassium 
uptake and use. Physiologia Plantarum, v. 113, p. 624-636, 2008. 
 
RODRIGUEZ-NAVARRO, A. Potassium transport in fungi and plants. Biochimica et 
Biophysica Acta, v. 1469, p. 1-30, 2000.   
 
ROSOLEM, C.A.; MACHADO, J.R.; BRINHOLI, O. Efeito da adubação nitrogenada, 
fosfatada e potássica no sorgo sacarino em um latossolo roxo. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v. 20, 635-641, 1985. 
 
ROSELEM, C.A.; MATEUS, G.P.; GODOY, L.G.D.; FELTRAN, J.C.; 
BRANCALIÃO, J.R. Morfologia radicular e suprimento de potássio às raízes de 
milheto de acordo com a disponibilidade de água e potássio. Revista Brasileira de 
Ciências do Solo, v.27, p. 875-884, 2003.       
 
RUBIO, F.; GASSMANN, W.; SCHROEDER, J. Sodium-driven potassium uptake by 
the plant potassium transporter HKT1 and mutations conferring salt tolerance. Science, 
v. 270, p. 1660-1663, 1995. 
 



170 
 

RUBIO, F.; NIEVES-CORDONES, M.; ALEMÁN, F.; MARTÍNEZ, V. Relative 
contribution of AtHAK5 and AtAKT1 to K+ uptake in the high-affinity range of 
concentration. Physiologia Plantarum, v. 134, p. 598-608, 2008. 
 
RUBIO, F.; SANTA-MARÍA, G.E.; RODRIGUEZ-NAVARRO, A. Cloning of 
Arabidopsis and barley cDNAs encoding HAK potassium transporter in root and shoot 
cells. Physiologia Plantarum, v. 109, p. 34-43, 2000. 
 
RUBIO, V.; BUSTOS, R.; IRIGOYEN, M.L.; CARDONA-LÓPEZ, X.; ROJAS-
TRIANA, M.; PAZ-ARES, J. Plant hormones and nutrient signalling. Plant Molecular 
Biology, v. 69, p. 361-373, 2009.   
 
RUIZ, H.A.  Estimativa dos parâmetros cinéticos Km e Vmax por uma aproximação 
gráfico-matemática. Revista Ceres, v.32, p. 79-84, 1985. 
 
RUIZ, H.A.; MIRANDA,J.; CONCEIÇÃO, J.C.S. Contribuição dos Mecanismos de 
Fluxo de Massa e de Difusão para o Suprimento de K, Ca e Mg às plantas de arroz. 
Revista Brasileira de Ciências do Solo, v. 23, p. 1015-1018, 1999.   
 
RUS, A.; YOKOI, S.; SHARKHUU, A.; REDDY, M.; LEE, B.; MATSUMOTO, T.; 
KOIWA, H.; ZHU, J.; BRESSAN, R.; HASEGAWA, P. AtHKT1 is a salt tolerance 
determinant that controls Na+ entry into plant roots. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, v. 98, p. 14150-14155, 2001. 
 
SAHU, B.B.; SHAW, B.P. Salt-inducible isoform of plasma membrane H+-ATPase 
gene in rice remains constitutively expressed in natural halophyte, Suaeda maritime. 
Journal of Plant Physiology, v. 166, p. 1077-1089, 2009. 
 
SAITOU, N.; NEI, M. The Neighbor-joining Method: A New Method for 
Reconstructing Phylogenetics Trees. Molecular Biology and Evolution, v. 4, p.406-
425, 1987.    
 
SAMBROOK, J.; FRITSCH, E.F.; MANIATIS, T. Molecular cloning: a laboratory 
manual. 2.ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. 
 
SAMUELS, A.L.; FERNANDO, M.; GLASS, A.D.M. Immunofluorescent Localization 
of Plasma Membrane H+-ATPase in Barley Roots and Effects of K Nutrition. Plant 
Physiology, v. 99, p. 1509-1514, 1992.      
 
SANTA-MARÍA, G.E.; DANNA, C.H.; CZIBENER, C. High-affinity Potassium 
Transport in Barley Roots. Ammonium-Sensitive and –Insensitive Pathways. Plant 
Physiology, v. 123, p. 297-306, 2000. 
 
SANTA-MARIA, G.; RUBIO, F.; DUBCOVSKY, J.; RODRIGUEZ-NAVARRO, A. 
The HAK1 gene of barley is a member of large gene family and encodes a high-affinity 
potassium transporter. The Plant Cell, v. 9, p. 2281-2289, 1997. 
 
SANTI, A.; CAMARGOS, S.L.; SCARAMUZZA, W.L.M.P.; SCARAMUZZA, J.F, 
Deficiência de Macronutrientes em Sorgo. Ciências Agroténicas, v. 30, p. 228-233, 
2006.  



171 
 

SANTI, S.; SESCO, S.; VARANINI, Z.; PINTON, R. Two plasma membrane H+-
ATPase genes are differentially expressed in iron-deficient cucumber plants. Plant 
Physiology and Biochemistry, v. 43, p. 287-282, 2005. 
 
SANTI, S.; LOCCI, G.; MONTE, R.; PINTON, R.; VARANINI, Z. Induction of nitrate 
uptake in maize roots: expression of a high-affinity nitrate transporter and plasma 
membrane H+-ATPase isoforms. Journal of Experimental Botany, v. 54, p. 1851-
1864, 2003. 
 
SANTI, S.; LOCCI, G.; PINTON, R.; SESCO, S.; VARANINI, Z. Plasma Membrane 
H+-ATPase in Maize Roots Induced for NO3

- Uptake. Plant Physiology, v. 109, p. 
1277-1283, 1995. 
 
SCHACHTMAN, D.P.; SCHROEDER, J.I.  Structure and transport mechanism of a 
high-affinity potassium uptake transporter from higher plant. Nature, v. 370, p. 655-
658, 1994. 
 
SCHORTEMEYER, M.; FEIL, B.; STAMP, P. Root Morphology and Nitrogen Uptake 
of Maize Simultaneosly Supplied with Ammonium and Nitrate in a Split-root System. 
Annals of Botany, v. 72, p. 107-115, 1993.   
 
SENN, M.; RUBIO, F.; BAÑUELOS, M.; RODRIGUEZ-NAVARRO, A. Comparative 
functional features of plant potassium HvHAK1 and HvHAK2 transporters. Journal of 
Biological Chemistry, v. 276, p. 44563-44569, 2001. 
 
SENTENAC, H.; BONNEAUD, N.; MINET, M.; LACROUTE, F.; SALMON, J.M.; 
GAYMARD, F.; GRIGNON, C. Cloning and expression in yeast of a plant potassium 
ion transport system. Science, v. 256, p. 663-665, 1992. 
 
SHABALA, S. Regulation of potassium transport in leaves: from molecular to tissue 
level. Annals of Botany, v. 92, p. 627-634, 2003. 
 
SHEN, H.; CHEN, J.; WANG, Z.; YANG, C.; SASAKI, T.; YAMAMOTO, Y.; 
MATSUMOTO, H.; YAN, X. Root plasma membrane H+-ATPase is involved in the 
adaptation of soybean phosphorus adaptation. Journal of Experimental Botany, v. 57, 
p. 1353-1362, 2006. 
 
SHIH, C.; CHU, I.K.; YIP, W.K.; LO, C. Differential Expression of Two Flavonoid 3’-
Hydroxylase cDNAs Involved in Biosynthesis of Anthocyanin Pigments and 3-
Deoxyanthocyanidin Phytoalexins in Sorghum. Plant Cell Physiology, v. 47, p. 1412-
1419, 2006. 
SHIN, R.; SCHACHTMAN, D.P. Hydrogen peroxide mediates plant root cell response 
to nutrient deprivation. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 101, p. 
8827-8832, 2004. 
 
SIDDIQI, M.Y.; GLASS, A.D.M. Simultaneous consideration of tissue and substrate 
potassium concentration in K+ uptake kinetics: A model.  Plant Physiology, v. 69, p. 
283-285, 1982. 
 



172 
 

SONDERGAARD, T. E.; SCHULZ, A.; PALMGREM, M. Energization of transport 
processes in plants. Roles of the plasma membrane H+-ATPase. Plant Physiology, v. 
136, p. 2475-2482, 2004. 
 
SPALDING, E.P.; HIRSCH, R.E.; LEWIS, D.R.; QI, Z.; SUSSMAN, M.R.; LEWIS, 
B.D. Potassium uptake supporting plant growth in the absence of AKT1 channel 
activity. Journal of General Physiology, v. 113, p. 909-918, 1999. 
 
SU, H.; GOLLDACK, D.; KATSUHARA, M.; ZHAO, C.; BOHNERT, H.J. Expression 
and Stress-Dependent Induction of Potassium Channel Transcripts in the Common Ice 
Plant. Plant Physiology, v. 125, p. 604-614, 2001. 
 
SZCZERBA, M.W.; BRITTO, D.T; ALI, S.A.; BALKOS, K.D.; KRONZUCKER, H.J. 
NH4

+-stimulated and –inhibited components of K+ transport in rice (Oriza sativa L.). 
Journal of Experimental Botany, v. 59, p. 3415-3423, 2008. 
 
SZCZERBA, M.W.; BRITTO, D.T.; KRONZUCKER, H.J. Rapid, futile K+ cycling and 
pool-size dynamics define low-affinity potassium transport in barley. Plant Physiology, 
v. 141, p. 1494-1507, 2006. 
 
SZCZERBA, M.W.; BRITTO, D.T.; KRONZUCKER, H.J. K+ transport in plants: 
Physiology and molecular biology. Journal of Plant Physiology, v. 166, p. 447-466, 
2009.  
 
SZE, H. H+- Translocating ATPases: Advances using Membrane Vesicles. Annual 
Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, v. 36, p. 175-208, 1985. 
 
SZE, H.; LI, X.; PALMGREM, M. Energization of plant cell membranes by H+- 
pumping ATPases: Regulation and Biosynthesis. The Plant Cell, v. 11, p. 677-689, 
1999. 
 
TALBOTT, L.D.; ZEIGER, E.; Central roles for potassium and sucrose in guard-cell 
osmoregulation. Plant Physiology, v. 111, p. 1051-1057, 1996.   
 
TAMURA, K.; DUDLEY, J.; NEI, M.; KUMAR, S. MEGA4: Molecular Evolutionary 
Genetics Analysis (MEGA) Software V 4.0. Molecular Biology and Evolution, v. 24, 
p. 1596-1599, 2007.    
 
TESTER, M.; LEIGH, R. Partitioning of nutrient transport processes in roots. Journal 
of Experimental Botany, v. 52, p. 445-457, 2001. 
 
ULLRICH, W.R.; LARSSON, M.; LARSSON, C.M.; LESCH, S.; NOVACKY, A. 
Ammonium uptake in Lemma gibba G l, related membrane potential changes, and 
inhibition of anion uptake. Physiologia Plantarum, v. 61, p. 369-376, 1984.   
 
UOZOMI, N.; KIM, E.J.; RUBIO, F.; YAMAGUCHI, T.; MUTO, S.; TSUBOI, A.; 
BAKKER, E.P.; NAKAMURA, T.; SCHROEDER, J.I. The Arabidopsis  HKT1 Gene 
Homologo Mediates Inward Na+ Currents in Xenopus laevis Oocytes and Na+ Uptake in 
Saccharomyces cerevisiae. Plant Physiology, v. 122, p. 1249-1259, 2000. 
 



173 
 

VALE, F.R.; JACKSON, W.A.; VOLK, R.J.Potassium Influx into Maize Root System. 
Plant Physiology, v. 84, p. 1416-1420, 1987. 
 
VALLEJO, A.J.; PERALTA, M.L.; SANTA-MARÍA, G.E. Expression of potassium-
transporter coding genes, and kinetics of rubidium uptakes, along a longitudinal root 
axis. Plant, Cell and Environment, v. 28, p. 850-862, 2005.          
 
VÉRY, A.; SENTENAC, H. Molecular mechanism and regulation of K+ transport in 
higher plants. Annual Review of Plant Biology, v. 54, p. 575-603, 2003. 
 
VETTERLEIN, D.; JAHN, R. Gradients in soil solution composition between bulk soil 
and rizosphere – In situ measurement with changing soil water content. Plant and Soil, 
v. 258, p. 307-317, 2004.  
 
VICENTE-AGULLO, F.; RIGAS, S.; DESBROSSES, G.; DOLAN, L.; 
HATZOPOULOS, P.; GRABOV, A. Potassium carrier TRH1 is required for auxin 
transport in Arabidopsis roots. The Plant Journal, v. 40, p. 523-535, 2004.  
 
VITART, V.; BAXTER, I.; DOERNER, P.; HARPER, J.F. Evidence for a role in  
growth and salt resistance of a plasma membrane H+-ATPase in the root endodermis. 
The Plant Journal, v. 27, p. 191-201, 2001. 
 
VOET, D.; VOET, J.D. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2006. 1596 p.   
 
WALKER, D.J.; BLACK, C.R.; MILLER, A.J. The Role of Citosolic Potassium and pH 
in the Growth of Barley Roots. Plant Physiology, v. 118, p. 957-964, 1998.    
 
WALKER, D.; LEIGH, R.; MILLER, A. Potassium homeostasis in vacuolated plant 
cells. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 93, p. 10510-10514, 1996. 
 
WANG, M.Y.; SIDDIQI, M.Y.; RUTH, T.J.; GLASS, A.D.M. Ammonium uptake by 
rice roots. Plant Physiology, v. 103, p. 1259-1267, 1993. 
 
WANG, S.M.; ZHANG, J.L.; FLOWERS, T.J. Low-affinity Na+ Uptake in the 
Halophyte Suaeda maritime. Plant Physiology, v. 145, p. 559-571, 2007.  
 
WANG, T.B.; GASSMANN, W.; RUBIO, F.; SCHROEDER, J.I.; GLASS A.D.M. 
Rapid Up-regulation of HKT1, a High-Affinity Potassium Transporter Gene, in Roots of 
Barley and Wheat following Withdrawal of Potassium. Plant Physiology, v. 118, p. 
651-659, 1998. 
 
WANG, Y.; WU, W.H. Plant Sensing and Signaling in Response to K+-Deficiency. 
Molecular Plant, v.3, p. 280-287, 2010.    
 
WATAD, A.; REUVENI, M.; BRESSAN, R.; HASEGAWA, P. Enhanced net K+ 
uptake capacity of NaCl-adapted cells. Plant Physiology, v. 95, p. 1265-1269, 1991. 
 
WENG, X.Y.; ZHENG, C.J.; XU, H.X.; SUN, J.Y. Characteristics of photosynthesis 
and functions of the water-water cycle in rice (Oryza sativa) leaves in response to 
potassium deficiency. Physiologia Plantarum, v. 131, p. 614-621, 2007 



174 
 

WIDELL, S.; LUNDBORG, T.; LARSSON, C. Plasma Membrane from Oats Prepared 
by Partition in an Aqueous Polymer Two-Phase System. Plant Physiology, v. 70, p. 
1429-1435, 1982. 
 
WU, W.; BERKOWITZ, G.A. Lidocaine and ATPase Inhibitor Interaction with the 
Chloroplast Envelope. Plant Physiology, v. 97, p. 1551-1557, 1991.   
 
XU, J.; LI, H.D.; CHEN, L.Q.; WANG, Y.; LIU, L.L.; HE, L.; WU, W.H. Cell, v.125, 
p. 1347-1360, 2007. 
 
XU, W.F.; SHI, W.M. Expression Profiling of the 14-3-3 Gene Family in Response to 
Salt Stress and Potassium and Iron Deficiency in Young Tomato (Solanum 
lycopersicum) Roots: Analysis by Real-time RT-PCR. Annals of Botany, v.98, p. 965-
974, 2006. 
 
YAMASHITA, K.; KASAI, M.; EZAKI, B.; SHIBASAKA, M.; YAMAMOTO, Y.; 
MATSUMOTO, H.; SASAKAWA, H. Stimulation of H+ Extrusion and Plasma 
Membrane H+-ATPase Activity of Barley Roots by Ammonium-Treatment. Soil 
Science and Plant Nutrition, v. 41, p. 133-140, 1995. 
 
YAN, F.; ZHU, Y.; MÜLLER, C.; ZÖRB, C.; SCHUBERT, S. Adaptation of H+-
pumping and Plasma Membrane H+-ATPase Activity in Proteoid Roots of White Lupin 
under Phosphate Deficiency. Plant Physiology, v. 129, p. 50-63, 2002. 
 
ZHAO, D.; OOSTERHUIS, D.M.; BEDNARZ, C.W. Influence of potassium deficiency 
on photosynthesis, chlorophyll content, and chloroplast ultrastructure of cotton plants. 
Photosynthetica, v. 39, p. 103-109, 2001. 
 
ZHU, Y.; DI, T.; XU, G.; CHEN, X.; ZENG, H.; YAN, F.; SHEN, Q. Adaptation of 
plasma membrane H+-ATPase of rice roots to low pH as related to ammonium nutrition. 
Plant, Cell and Environment, v. 32, p. 1428-1440, 2009.  
   
ZIMMERMANN, S.; TALKE, I.; EHRHARDT, T.; NAST, G.; MÜLLER-RÖBER, B. 
Characterization of SKT1, an Inwardly Rectifying Potassium Channel from Potato, by 
Heterologous Expression in Insect Cells. Plant Physiology, v. 116, p. 879-890, 1998. 
 
      
 


