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RESUMO 

O estudo de proteomas, em vegetais, nada mais é que o conhecimento de um conjunto de 

proteínas que estão atuando em uma célula, tecido ou órgão, em uma condição específica, 

como situações de estresse, por exemplo, e a partir disso podem-se obter possíveis marcadores 

moleculares. As etapas básicas para os estudos em proteomas consistem na preparação da 

amostra, separação proteica, visualização das proteínas e identificação das mesmas. 

Entretanto, devido à variedade de tecidos vegetais e uma série de compostos que dificultam a 

análise proteica, torna-se difícil estabelecer um protocolo de extração eficiente para todos os 

órgãos. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi otimizar a extração de proteínas em raízes já 

lignificadas de Feijão-caupi a partir do protocolo de Mesquita (2012). Utilizaram-se raízes 

lignificadas e jovens de forma que se pudesse comparar a eficiência da extração. Foram feitas 

3 repetições, dos seguintes tratamentos nas raízes lignificadas: utilização de 10 mL de tampão 

de extração e 1,5 g de material vegetal (controle), 10 mL de tampão de extração e 2,0 g de 

material vegetal (10 mL x 2,0 g), 15 mL de tampão de extração e 1,5 g de material vegetal (15 

mL x 1,5 g) e 15 mL de tampão de extração e 2,0 g de material vegetal (15 mL x 2,0 g); e nas 

raízes de plantas jovens: 10 mL x 1,5 g e 10 mL x 2,0 g. As raízes foram maceradas em 

nitrogênio líquido e 10 mL de tampão de extração. As amostras submetidas ao tratamento 15 

mL x 1,5 g e 15 mL x 2,0 g foram lavadas novamente com mais 5 mL de tampão de extração. 

Posteriormente foi realizada a solubilização, quantificação, seguida da focalização isoelétrica. 

A segunda dimensão foi efetuada em gel de poliacrilamida na presença de SDS. As imagens 

dos geis corados com Coomassie G-250® (Colloidal) foram digitalizadas usando o Image 

Scaner III (GE Healthcare®). O tratamento que apresentou maior concentração de proteínas 

foi o 15 mL x 2,0 g, seguido do tratamento 15 mL x 1,5 g. O tratamento controle e o 10 mL x 

2,0 g apresentaram as menores médias, as quais não diferiram entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. Quanto à nitidez e quantidade de spots os resultados foram similares. O 

melhor tratamento foi 15 mL x 2,0 g, seguido do tratamento 15 mL x 1,5 g, 10 mL x 2,0 g e 

10 mL x 1,5 g. Os resultados atingidos foram satisfatórios, pois com o aumento do volume de 

tampão de extração houve maior eficiência em extrair as proteínas da amostra com tecido 

lignificado. Assim como a quantidade de amostra utilizada também foi fundamental nessa 

otimização. Tendo em vista os resultados obtidos, pode-se concluir que as alterações no 

volume de tampão de extração (2 lavagens) apresentaram resultados melhores que os 

descritos no protocolo original, sendo o tratamento 15 mL x 2,0 g o que melhor respondeu em 

eficiência. 

Palavras-chave: Analise proteômica. Raízes lignificadas. Metodologia. 



 

ABSTRACT 

The study of proteomes in plants, is the knowledge of a set of proteins that are acting in a cell, 

tissue or organ, in a specific situation, such as a situation of stress, and from this can be 

obtained possible molecular markers. The basic steps for proteomic assays consist of the 

preparation of the sample, protein separation, examination and identification of proteins. 

However, because of the variety of plant tissues and a number of compounds that hinder the 

protein analysis, it is difficult to establish an efficient extraction protocol for all organs. 

Therefore, the purpose of this study was to optimize the protein extraction in roots of Cowpea 

beans already lignified based on the protocol of Mesquita (2012). Lignified and young roots 

were used in order to compare the efficiency of the extraction. The following treatments were 

performed in the lignified roots in triplicate: the use of 10 mL of extraction buffer and 1.5 g of 

plant material (control), 10 mL of extraction buffer and 2.0 g of plant material (10 mL x 2.0 

g), 15 mL of extraction buffer and 1.5 g of plant material (15 mL x 1.5 g) and 15 mL of 

extraction buffer and 2.0 g of plant material (15 mL x 2.0 g); and in young plant roots: 10 mL 

x 1.5 g and 10 mL x 2.0 g. The roots were ground under liquid nitrogen and 10 mL of 

extraction buffer. The samples that were submitted to the treatment 15 mL x 1.5 g and 15 mL 

x 2.0 g were washed again with another 5 mL of extraction buffer. Subsequently, it was 

performed the solubilization, quantification, followed by an isoelectric focusing. The second 

dimension was carried out on polyacrylamide gel in the presence of SDS. The images of the 

gels stained with Coomassie G-250® (Colloidal) were scanned using the Image Scaner III 

(GE Healthcare®). The treatment with the highest concentration of proteins was the 15 mL x 

2.0 g, followed by treatment 15 mL x 1.5 g. The control treatment and the 10 mL x 2.0 g 

presented the lowest results, and they did not differ between themselves by the Tukey test at 

5% of probability. Regarding the sharpness and quantity of spots the results were similar. The 

best treatment was 15 mL x 2.0 g, followed by treatment 15 mL x 1.5 g, 10 mL x 2.0 g and 10 

mL x 1.5 g. The results obtained were satisfactory, because as the volume of the extraction 

buffer increased, a higher efficiency of protein extraction from the sample with lignified 

tissues was obtained. As well as the amount of sample used was important in this 

optimization. Considering the obtained results, it can be concluded that the alterations in the 

volume of extraction buffer (2 washes) presented better results than the results that were 

described in the original protocol, being the treatment 15 mL x 2.0 g the one that best 

responded in efficiency. 

Keywords: Proteomic analysis. Lignified roots. Methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de se compreender a função do produto final da expressão gênica 

levou ao desenvolvimento do campo da proteômica (estudo das proteínas). O estudo de 

proteomas, em plantas, nada mais é que o conhecimento de um conjunto de proteínas que 

estão atuando em uma célula, tecido ou órgão, em uma condição específica (FERREIRA et 

al., 2016), podendo ser perturbações geradas pelo meio ambiente, como déficit hídrico ou 

salino, ou até mesmo o estádio de desenvolvimento em que o organismo se encontra. 

De forma geral, pode-se afirmar que o proteoma é composto por uma grande 

diversidade de proteínas, o que o torna bastante complexo, seja de uma célula, organismo ou 

tecido. Quase todos os fenótipos e atividades celulares são de responsabilidade das proteínas 

(biomoléculas funcionais dos organismos vivos) (FERREIRA et al., 2016), evidenciando a 

importância do conhecimento e entendimento do proteoma. 

Diante da busca em se conhecer as proteínas de forma quantitativa e qualitativa 

em um momento específico, diversos métodos de extração foram e ainda estão sendo testados 

em vários centros de pesquisas. Segundo Townsend (2014) as etapas básicas para os estudos 

em proteomas consistem na preparação da amostra, separação proteica, visualização das 

proteínas e identificação da mesma.  

Todas as etapas explanadas anteriormente são de suma importância. Entretanto, é 

preciso ter cautela no preparo da amostra e na extração propriamente dita, pois a qualidade 

dos resultados finais depende dessas fases iniciais (FERREIRA et al., 2016).  

Desta forma, buscou-se neste trabalho verificar como o estudo do proteoma da 

célula vegetal pode contribuir na compreensão dos mecanismos bioquímicos induzidos por 

situações fisiológicas específicas na raiz de feijoeiro em estádios de desenvolvimento mais 

avançados como floração e frutificação, com a finalidade de identificar um método de 

extração de proteínas eficaz e reprodutivo para se realizar estudos de proteômica, através da 

otimização do protocolo de Mesquita 2012). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Proteínas – Aspectos gerais 

 

“As proteínas, longos polímeros de aminoácidos, constituem, ao lado da água, a 

maior fração das células [...] são talvez as mais versáteis das biomoléculas” (NELSON & 

COX, 2002, p.54)”. Para Alberts et al. (2006), as proteínas têm a função de catalisar a 

formação ou a quebra de ligações covalentes, prover suporte mecânico para células e tecidos, 

transportar e armazenar pequenas moléculas ou íons, gerar movimentos em células e tecidos, 

transportar sinais de uma célula à outra, ligar-se ao DNA, detectar sinais e os transmitir para a 

maquinaria de resposta celular, além de finalidades específicas. 

As proteínas são elementos importantes para o funcionamento dos organismos e 

indispensáveis nos processos biológicos, sejam eles vegetal ou animal. Segundo Simpson 

(2002) a visão tradicional da função das proteínas se concentrava na atividade bioquímica da 

proteína, como a catálise de uma dada reação ou a ligação de um ligante ao seu receptor.  

 

Com a possibilidade de reconstruir processos biológicos em meios extracelulares em 

laboratórios, ficou claro como cada um dos processos centrais de uma célula- 

replicação de DNA, síntese proteica, formação de vesículas e sinalização celular- é 

catalisado por conjuntos coordenados de 10 ou mais proteínas ligadas (ALBERTS et 

al., 2006, p.156). 

 

Pode-se afirmar que um grande progresso já foi feito nos estudos das 

funcionalidades e estruturas das proteínas. “Muitos avanços futuros podem vir da proteômica, 

o estudo em larga escala das proteínas celulares em que a atividade e a estrutura de centenas - 

e até milhares - de proteínas são analisadas de uma só vez” (ALBERTS et al., 2006, p.157). 

De acordo com Ferreira et al., (2016) a partir de análises proteômicas, mapas de 

proteínas estão sendo gerados a partir de diversos tecidos. Em 2015, pesquisadores suecos 

concluíram um enorme mapeamento de proteínas do corpo humano, ajudando a pontuar quais 

proteínas estão ativas em todos os tecidos, quais são específicas de cada tecido e onde estão 

ativas as proteínas que podem levar ao desenvolvimento de novas drogas (UHLÉN et al., 

2015). 
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2.2 Proteômica 

 

Iniciados nos anos 90, os estudos de sequenciamento de genomas desenvolveram-

se rapidamente, de forma que se pode encontrar nos dias atuais o sequenciamento inteiro 

do genoma humano, o qual entrou para a história da ciência em âmbito internacional. Assim 

como o genoma da bactéria Xylella fastidiosa, que ficou marcado por ser o primeiro 

fitopatógeno a ser sequenciado. Entretanto, mesmo o genoma sendo toda a informação 

hereditária codificada no DNA dos organismos vivos (FULGENCIO, 2007), pesquisadores 

perceberam que conhecer a sequência gênica dos organismos não garantia a compreensão de 

como os genes coordenavam os processos biológicos (FERREIRA et al., 2016).  

Pode-se dizer que o surgimento da genômica forneceu uma análise global das 

proteínas, o que para os pesquisadores contribuiu nos estudos  dos sistemas biológicos. 

Entretanto, essa abordagem de se estudar as proteínas não fornece informações globais a 

respeito do que ocorre nos proteomas de uma célula, um tecido ou até mesmo organismo 

inteiro (LODISH et al., 2014). 

Devido a isso, Ferreira et al. (2016) relata que a necessidade de se conhecer o 

padrão de síntese das proteínas em um momento específico levou ao surgimento do termo 

proteoma, no qual se baseia em identificar um conjunto de proteínas produzidas em 

decorrência de um momento específico. Dessa forma, fez-se necessário aprofundar os estudos 

e desenvolver um novo campo de pesquisa, surgindo o estudo de proteomas. Segundo Wilkins 

et al. (1999), citado por Ferreira et al. (2016), o proteoma muda continuamente de acordo com 

o estágio de desenvolvimento, tecido, condições ambientais, variações na expressão gênica, 

"splicing" de RNA e modificações pós-traducionais. 

De acordo com Baynes e Dominiczak (2015, p.18), "o proteoma é definido como 

o conjunto completo de proteínas produzidas por um genoma em particular, [...] a proteômica 

é definida como a comparação qualitativa e quantitativa de proteomas sob diferentes 

condições". Sob essa ótica o autor deixa claro que o proteoma não possui característica 

estática como o genoma. Qualquer mudança interna ou externa que o organismo, tecido ou 

célula sofra altera de forma qualitativa e/ou quantitativa as proteínas. 

Além disso, o autor relata que o genoma, o responsável pela regulação e 

expressão gênica, carrega informações de caráter permanente. O proteoma, entretanto, é 

dinâmico, mudando continuamente a cada evento sofrido pelo organismo.  Para Towsand 

(2014) além de dinâmico, o proteoma é também complexo, fazendo-se necessário o 

desenvolvimento de ferramentas e tecnologias para estudá-lo. 
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É importante considerar que os avanços no estudo do genoma desencadearam a 

busca pelo conhecimento do proteoma. Tendo em vista que os genes produzem proteínas 

indispensáveis para os organismos vivos. Conforme explicado acima, as proteínas são 

responsáveis por intermediar diversas funções, por exemplo, resposta a estímulos, transporte 

de moléculas e replicação de DNA. 

A proteômica é possivelmente a mais complexa de todas as ciências -ômicas, mas 

também é provavelmente a mais informativa, já que as proteínas são as entidades 

funcionais da célula, e praticamente não há nenhum processo biológico que ocorra 

sem a intervenção de uma proteína. Entre os seus muitos papeis, as proteínas são 

responsáveis pela organização estrutural de uma célula, [...], pelo controle do 

transporte de membrana e pela produção de energia. (BAYNES& DOMINICZAK, 

2015, p.477). 

Conforme citado acima, o autor deixa clara a importância das proteínas nos 

processos biológicos dos organismos, sejam eles vegetais ou animais. Dessa forma pode-se 

afirmar que para se entender a biologia de quaisquer organismos é preciso compreender as 

proteínas, tendo em vista que são elas que fazem as células funcionarem de fato. 

Ficam evidentes, diante desse quadro, as contribuições que os estudos de 

proteomas trazem para a sociedade científica, pois esses dados podem revelar marcadores 

moleculares que auxiliem no diagnóstico precoce e tratamento de diversas doenças humanas, 

como câncer (BARBOSA et al., 2011). Da mesma forma, no âmbito vegetal, os 

conhecimentos em proteomas permitem que se identifiquem proteínas que 

desempenham funções diferenciadas em situações de estresses bióticos e abióticos, como o 

hídrico ou salino, por exemplo. 

 

2.2.1 Proteômica em vegetais 

 

Os estudos proteômicos em plantas não se encontram tão desenvolvidos quanto a 

pesquisa proteômica em humanos. No entanto esse cenário está mudando, tendo em vista a 

crescente busca por essa linha de pesquisa pelos estudiosos da área vegetal. De acordo com 

Balsamo (2011, p.34) “a proteômica em vegetais é uma ferramenta eficaz para análise do 

estado fisiológico da planta, de processos específicos e também avaliação das respostas a 

fatores bióticos e abióticos, incluindo alterações no genoma”. 

Pode-se encontrar muitos estudos em Arabidopsis, arroz (Oryza sativa) e trigo 

(Triticum spp.) (MEIRELES, 2007; FERREIRA et al., 2016). Por ter um elevado grau de 

sintenia, - presença de dois ou mais loci gênicos no mesmo cromossomo – o arroz é 
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considerado uma espécie-modelo nas pesquisas em genética e biologia molecular de plantas 

(DEVOS & GALE, 2000). 

Dentre as aplicações da proteômica na área vegetal, o campo do melhoramento 

genético é um dos mais estudados, visando a detecção de proteínas responsivas a estresse 

salino (ARAÚJO, 2011; SILVA, 2014), hídrico (DIAZ V et al., 2012), temperatura 

(TAVEIRA et al., 2012)  e estresses bióticos, como doenças (SILVA & SOUZA, 2009) e 

pragas (MICHÉ et al., 2006). “Trabalhos comparativos permitem a análise de várias hipóteses 

sobre a regulação destes mecanismos e produzem evidências que levam a proteínas 

candidatas, que podem atuar diretamente na regulação dessas respostas” (FERREIRA et al., 

2016). 

 

2.3 Lignificação 

 

A lignificação consiste na impermeabilização de uma célula vegetal pela 

deposição de lignina, a qual é necessária para o desenvolvimento dos tecidos das plantas, e é 

um passo importante no crescimento radicular. A lignina é um componente complexo da 

parede celular formada por heteropolímeros fenólicos, covalentemente ligados a 

polissacarídeos e proteínas (NEVES, 2009). A lignificação torna a parede secundária da célula 

hidrofóbica e resistente à desconstrução (TAIZ et al., 2017).  

 

Internamente, as fibrilas da fração celulósica encontram-se dispostas como espirais, 

de forma a conferir força e flexibilidade ao material. Esta fração encontra-se 

envolvida pela lignina, cuja função é aumentar a resistência da estrutura a ataques 

químicos e enzimáticos (FERREIRA, 2010, p.10). 

 

Conforme citado pelo autor, a lignina torna-se uma barreira tanto a fatores 

externos ao tecido do vegetal, como ataques microbiológicos, como também a ataques 

químicos e enzimáticos. Dessa forma, pode-se entender o motivo da dificuldade em se extrair 

proteínas em tecidos mais lenhosos. Vale ressaltar que a constituição da lignina não é a 

mesma para todas as plantas do reino vegetal. Devido a isso, ela não pode ser considerada 

uma substância química única. 
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2.4 Princípios e métodos de extração 

 

Nas plantas, uma série de compostos dificultam a análise proteica, tais como 

proteases, compostos fenólicos e metabólitos secundários que atrapalham o processo de 

extração das proteínas (MICHAUD & ASSELIN, 1995; NEWTON et al., 2004 citado por 

FERREIRA et al., 2016). Devido à importância desse processo inicial e a grande variedade de 

tecidos vegetais, o estabelecimento de um protocolo de extração se torna um trabalho 

laborioso. Com isso, diversos trabalhos que buscam a otimização de protocolos de extração de 

proteínas podem ser encontrados na literatura, como em folhas de soja submetida à déficit 

hídrico (MESQUITA, 2010), utilização de diferentes tampões de extração em sementes, 

raízes e folhas de amendoim (LUCENA et al., 2014), e em amostras de trigo (folha, grão e 

espiga) e de maçã (polpa e gema) (MURATT et al, 2009), e a comparação entre polpa de 

maçã liofilizada e in natura (BARBOSA et al., 2015), por exemplo. 

Do ponto de vista de Dias (2007) além dos tecidos vegetais possuírem substâncias 

que interferem na análise das proteínas, há também grande quantidade de água e baixa relação 

proteína/matéria fresca. Para que a maioria desses interferentes sejam eliminados, Carpentier 

et al. (2005) relata que após a extração, as proteínas devem precipitar em soluções salinas, 

tamponantes e/ou solventes orgânicos miscíveis em água. 

 

2.4.1 Eletroforese bidimensional 

 

A eletroforese bidimensional consiste em uma técnica de separação de proteínas 

em duas dimensões, de acordo com o ponto isoelétrico e massa molecular. “A metodologia da 

2DE consiste de duas corridas eletroforéticas sequenciais, sendo elas: focalização isoelétrica 

(IEF) e eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE)” 

(MESQUITA & BERTINI, 2014, p.16). De acordo com Simpson (2002) esse método é o mais 

confiável dos disponíveis para a separação de proteínas em misturas complexas e para a 

avaliação de pureza das proteínas. 

Na primeira dimensão, IEF, aplica-se a amostra em uma fita de gel a qual possui 

um gradiente de pH imobilizado e em seguida é submetida a um potencial elétrico sob alta 

voltagem. Uma vez submetidas a um campo elétrico, as proteínas migrarão até encontrar uma 

faixa de pH referente ao ponto onde apresenta carga líquida igual a zero e neste ponto ficarão 

com carga neutra, interrompendo a migração no gel (BERKELMAN & STENSTED, 1998). 

“Posteriormente a fita de gel é mergulhada em uma solução de equilíbrio contendo SDS e 
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depois colocada no topo de um gel de poliacrilamida [...] para a realização da eletroforese de 

segunda dimensão” (ROCHA et al., 2005). Terminada essa etapa, os geis são corados para que 

os spots possam ser visualizados. Segundo Mesquita e Bertini (2014) para se escolher o 

método de coloração mais adequado deve-se levar em consideração aspectos como a 

sensibilidade, linearidade, reprodutibilidade, variação de intensidade de absorbância de 

proteína para proteína, coloração compatível com espectrometria de massas, fácil manuseio, 

custo e toxicidade.  

As imagens obtidas são analisadas através de um software que permite a 

comparação de diferentes perfis proteicos e posteriormente determina-se a identidade das 

proteínas de interesse (BALSAMO, 2011). Vale ressaltar, no entanto, que o sucesso no estudo 

de proteomas envolvendo a 2DE depende primeiramente da eficiência na etapa de extração 

das proteínas (RIFFEL et al., 2012). 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material vegetal  

 

O preparo das amostras, a extração, a solubilização, a quantificação e 

identificação das proteínas foram realizados no Laboratório de Fisiologia Vegetal do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará 

(LABFIVE). A quantificação e identificação das proteínas foram realizadas em raízes de 

plântulas jovens (com 15 dias após a semeadura) e plantas em estádio de pré-floração 

(aproximadamente 35 dias após a semeadura), em que as raízes já se encontram com tecidos 

lignificados. Tanto nas raízes jovens como nas lignificadas foram utilizadas amostras com 

massas diferentes: 1,5 g e 2 g. Já a o volume de tampão de extração (Tabela 1) para as raízes 

jovens foi 10 mL, e para as raízes lignificadas, 10 mL e 15 (a primeira etapa com 10mL e a 

lavagem do precipitado com mais 5 mL). Nas amostras de raízes jovens e nas raízes de 

plantas adultas, as extrações foram feitas em triplicatas. 
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Tabela 1- Composição do tampão de extração 

 
** Adicionados no momento do uso 

Fonte: Mesquita & Bertini (2014). 

 

4.1.1 Extração  

 

As raízes foram maceradas em nitrogênio líquido com auxílio de almofariz e 

pistilo até apresentarem a aparência de pó fino. Os tratamentos foram devidamente separados 

e identificados em tubos do tipo Falcon. Após pesadas, as amostras foram homogeneizadas 

com a adição de 0,2 g de PVPP e 10 mL de solução tampão de extração. Posteriormente foram 

colocadas dentro de uma caixa de isopor com gelo, onde permaneceram em uma mesa 

agitadora por uma hora. Terminado esse período, foram centrifugadas a 10.000 x g, por 10 

minutos e a 4°C. Para as amostras cujo tratamento foi a utilização de 10 mL de solução 

tampão, após a centrifugação, armazenou-se o sobrenadante, e o precipitado foi descartado. 

Adicionou-se 10 mL de TCA a 10% (m/v) em acetona gelada para que ocorresse a 

precipitação das proteínas e acondicionaram-se as amostras em ultrafreezer a -80ºC overnight. 

Para as amostras que foram submetidas à extração com 15 mL de solução tampão 

de extração, após a centrifugação com 10 mL do tampão de extração, o sobrenadante foi 

coletado para uso posterior, e no tubo em que permaneceu o precipitado foi adicionado 5 mL 

de solução tampão e levado novamente à mesa agitadora, por uma hora,  dentro de uma caixa 

de isopor com gelo. Posteriormente as amostras foram centrifugadas a 10.000 x g, por 10 

minutos e a 4°C. O sobrenadante obtido foi adicionado ao sobrenadante anteriormente 

coletado e o precipitado foi descartado. Adicionou-se 15 mL de TCA a 10% (m/v) em acetona 

gelada e acondicionaram-se as amostras em ultrafreezer a -80ºC overnight. 
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4.1.2 Separação 

 

Após retirar as amostras do ultrafreezer, onde permaneceram overnight a -80°C, 

as mesmas foram centrifugadas a 10.000 x g, por 10 minutos e a uma temperatura de 4°C. O 

sobrenadante foi descartado e adicionou-se 5 mL de acetona pura nos tubos onde ficaram os 

pellets. Centrifugou-se nas mesmas configurações, e o sobrenadante foi novamente 

descartado. Adicionou-se 1 mL de acetona pura nos tubos contendo o pellet, misturando com 

uma espátula de forma que todo o precipitado desgrudasse das paredes do tubo. Todo o 

material foi passado para eppendorf e centrifugado a 10.000 x g, por 5 minutos e a 4°C. 

Retirou-se o sobrenadante e adicionou-se 1 mL de acetona nos eppendorfs contendo os 

pellets. Agitou-se com o auxílio de um vortex e foram centrifugados novamente a 10.000 x g, 

por 5 minutos e a 4°C. O sobrenadante foi descartado e adicionou-se 1 mL de álcool para 

retirar o excesso de acetona. O material foi agitado no vortex e levado novamente à centrífuga 

a 10.000 x g, por 5 minutos e temperatura de 4°C. O sobrenadante foi retirado e os pellets 

permaneceram a temperatura ambiente até secar. Após a secagem os pellets foram 

armazenados em freezer a -20ºC.  

 

4.1.3 Quantificação  

 

O pellet contido no eppendorf foi solubilizado sendo homogeneizado com auxílio 

do vortex e thermoxix (bloco agitador), adicionando-se 250 µL do tampão de solubilização. 

A concentração proteica foi determinada de acordo com o método de Bradford 

(1976) e utilizou-se albumina sérica bovina (BSA) como proteína padrão. 

 

4.1.4 Reidratação de strips 

 

Foram utilizadas fitas de 13 cm com intervalo linear de pH 3,0 a 10,0 para a 

realização da focalização isoelétrica (IEF). Inicialmente, as tiras foram reidratadas durante um 

período de 14 h a 16 h em aparato de reidratação IPGBOX (GE Healthcare®). Foram 

aplicados 250 μL de solução contendo 500 µg de proteínas, tampão de reidratação e IPG 

buffer (2%). 
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4.1.5 Focalização isoelétrica (IEF) 

 

A IEF foi realizada no equipamento IPGphor III (GE Healthcare®) sob 

temperatura controlada de 20°C de acordo com as seguintes etapas: 1) 200 V em passo único 

por 2 horas; 2) 500 Vxh em passo único de 500 volts; 3) 800 Vxh em gradiente até 1000 volts; 

4) 11.300 Vxh em gradiente até 8.000 volts; 5) 4.000 Vxh em passo único de 8.000 volts. A 

amperagem máxima foi de 50 µA/tira. 

 

4.1.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Para a análise da segunda dimensão, as tiras foram previamente equilibradas após 

a IEF em 5 mL de solução de equilíbrio (Tris-HCl 75 mM pH 8,8, ureia 6 M, glicerol 30%, 

SDS 2% e azul de bromofenol 0,002%) sob agitação por 20 minutos. Foram realizadas duas 

etapas de equilíbrio com a finalidade de reduzir e alquilar as proteínas. À primeira etapa, foi 

adicionado 1% de DTT ao tampão de equilíbrio e, na segunda etapa, adicionou-se 2,5% de 

iodoacetamida.  

A segunda dimensão da eletroforese foi efetuada em gel de poliacrilamida na 

presença de SDS (SDS-PAGE), utilizando a metodologia descrita por Laemmli (1970), em gel 

de separação na concentração de 12,5% de poliacrilamida, em cuba tipo Rubi (GE 

Healthcare®). As tiras previamente equilibradas foram colocadas no topo do gel de 

poliacrilamida na presença de SDS e seladas com solução de agarose 0,5%. Como marcadores 

de massa molecular foram utilizadas as proteínas: fosforilase b (97 kDa), soroalbumina 

bovina (66 kDa), ovalbumina (45 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina 

(20,1 kDa) e α-lactoalbumina (14,4 kDa). 

A corrida foi realizada em uma etapa inicial de 20 mA/gel por 30 minutos e, em 

seguida, a 40 mA/gel até que o azul de bromofenol atingisse o limite inferior do gel.  

Terminada a corrida, os geis 2DE foram colocados em solução de fixação 

contendo ácido acético a 10% (v/v) e metanol a 50% (v/v) overnight. Após a etapa de fixação 

os géis foram corados por 48 h com solução contendo sulfato de amônio 8% (m/v), ácido 

fosfórico 0,8% (v/v), Coomassie blue G-250 0,08% (v/v) e metanol 20% (v/v) (Neuhoff  et 

al., 1985). Após essa etapa, os géis foram lavados com solução de ácido acético 1% (v/v) até a 

eliminação completa do corante excedente. 
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4.1.7 Captura das imagens 

As imagens dos geis corados com Coomassie G-250® (Colloidal) foram 

digitalizadas usando o Image Scaner III (GE Healthcare®) no modo de escaneamento 

transparente, resolução de 300 dpi, filtro de cor vermelho e com fórmula de calibração 

atualizada. As imagens foram calibradas com o software Labscan (GE Healthcare®). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Quantificação  

  

As proteínas foram quantificadas utilizando-se o método de Bradford (1976). O 

limite de detecção da concentração proteica desse método é de 0 a 20 µg de proteína e se 

fundamenta na ligação da proteína ao corante Coomassie brilhante blue G-250, ligação essa 

que causa a mudança na absorbância máxima do corante de 495 nm para 595 nm (FRANÇA-

SANTOS et al., 2009). Dessa forma realizou-se a leitura das absorbâncias das amostras de 

raízes lignificadas e jovens de feijão-caupi a 595nm, como pode ser observado na Tabela 2 e 

3, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Valores de absorbância das amostras a 595 nm em raízes lignificadas 

Raízes lignificadas 15mL×1,5g 15mL×2,0g 10mL×1,5g 10mL×2,0g

R1 0,221 0,321 0,157 0,165

R2 0,218 0,308 0,155 0,178

R3 0,245 0,311 0,152 0,166

R4 0,301 0,297 0,149 0,171

R5 0,296 0,289 0,134 0,165

R6 0,308 0,27 0,131 0,169

R7 0,209 0,276 0,132 0,155

R8 0,211 0,261 0,128 0,152

R9 0,195 0,257 0,12 0,158

Média 0,245           0,288           0,140          0,164           

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo a tabela acima, em todos os tratamentos os valores de absorbância foram 

maiores que no tratamento controle (10 mL x 1,5 g), sendo os tratamentos 15 mL x 1,5 g e 15 

mL x 2,0 g melhores em relação aos demais. Como esses valores serão inseridos na equação 
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da reta gerada pela curva padrão com o intuito de se obter a concentração de proteínas, 

espera-se que o mesmo comportamento ocorra, tendo em vista que, como o corante se liga às 

proteínas, quanto maior o valor da absorbância, maior a quantidade de proteínas na amostra e 

consequentemente maior será a concentração. 

 

Tabela 3 - Valores de absorbância das amostras 

a 595 nm em raízes jovens 

Raízes jovens 10mL×1,5g 10mL×2,0g

R1 0,265 0,288

R2 0,271 0,283

R3 0,273 0,279

R4 0,257 0,267

R5 0,254 0,273

R6 0,246 0,27

R7 0,231 0,257

R8 0,239 0,259

R9 0,235 0,248

Média 0,252          0,269          

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas raízes jovens, pode-se observar que não houve diferenças significativas nos 

valores de absorbância, de forma que utilizar 1,5 g ou 2,0 g de amostra não altera 

significativamente o resultado final. Os valores das absorbâncias foram inseridos na equação 

da reta da curva padrão (Y=0,034x+0,0367), onde Y é a média da absorbância da amostra a 

ser quantificada e x, a concentração em µg/µL, e obteve-se os valores de concentrações de 

proteínas em cada tratamento, como pode ser observado nas raízes lignificadas no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Concentração de proteínas em raízes lignificadas de feijão-caupi 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Cada tratamento representa a média de 3 repetições e em 

triplicata. *Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de significância. CV(%) = 15,28. 

 

Como pode ser observado no gráfico 1, o tratamento que obteve maiores 

concentrações de proteínas foi o que se realizou duas lavagens (10 mL + 5 mL) e utilizou-se 

2,0 g de amostra. Já o tratamento que apresentou menores valores foi o tratamento controle, o 

qual é estabelecido no protocolo de Mesquita (2012). Os resultados obtidos foram positivos, 

tendo em vista que a quantidade de amostra é diretamente proporcional à quantidade de 

proteínas presentes na mesma. Além disso, a utilização de 15 mL de tampão de extração fez 

com que a segunda lavagem otimizasse o resultado de forma que as proteínas que restaram na 

primeira lavagem puderam ser extraídas em uma segunda tentativa. 

Como relatado anteriormente, todos os tratamentos os quais as amostras foram 

submetidas mostraram-se mais eficientes em comparação ao tratamento controle (10 mL x 1,5 

g). Entretanto, o tratamento 10 mL x 2,0 g não diferiu estatisticamente do estabelecido pelo 

protocolo de Mesquita (2012), ou seja, a alteração apenas na quantidade de amostra não foi 

suficiente para otimizar os resultados. Já a utilização de 15 mL de tampão de extração 

garantiu maiores concentrações de proteínas. No entanto, pode-se afirmar que houve 

diferenças significativas quando se compara a quantidade de amostra utilizada. A combinação 

de 15 mL de tampão e 2,0 g de amostra obteve a maior média em relação aos demais 

tratamentos. Os resultados das concentrações de proteínas em amostras de raízes jovens pode 

ser observado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Concentração de proteínas em raízes jovens de feijão-caupi 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. Cada tratamento representa a média de 3 repetições e em 

triplicata. 

 

Os resultados obtidos no Gráfico 2 mostram que a utilização do protocolo de 

Mesquita (2012) pode ser utilizado em raízes de plantas jovens sem a necessidade de 

alteração, isso se dá pelo fato de que tecidos mais jovens possuem proteínas solúveis em 

maiores quantidades, o que torna a extração dessas menos laboriosa. De acordo com o gráfico, 

observa-se que a extração com 2,0 g de material vegetal obteve maiores concentrações de 

proteínas. Entretanto essa diferença é muito sutil quando se compara aos tratamentos 10 mL x 

1,5 g e 10 mL x 2,0 g do Gráfico 1.  

 

5.2 Análise das imagens 

 

Na análise das imagens, levou-se em consideração a reprodutividade e qualidade 

dos geis, ou seja, a nitidez e quantidade de spots, conforme pode ser observado nas Figura 1 e 

2. 
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Figura 1 – Comparação visual dos spots em gel 2DE das proteínas das raízes jovens de feijão-

caupi 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. Extração a partir de 1,5g de amostra (A); extração a partir de 2,0g de amostra (B). 

 

Visivelmente os geis relativos às raízes de plantas jovens estão muito similares. 

Como indica a seta, a diferença na nitidez dos spots é mínima. Além disso, pouco se nota 

presença de outras proteínas no tratamento 10 mL x 2,0 g comparado ao 10 mL x 1,5 g, ao 

contrário dos resultados em raízes lignificadas, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Comparação visual dos spots em gel 2DE das proteínas das raízes lignificadas de 

feijão-caupi 

  

A B 

D C 



29 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. C= 10 mL x 1,5 g; D= 10 mL x 2,0 g; E= 15 mL x 1,5 g e F= 15 mL x 2,0 g. Setas 

em vermelho indicam a nitidez dos spots; linhas em vermelho indicam quantidades de spots presentes. 

 

Comparando-se C e D com E e F, pode-se afirmar que surgiram spots no 

tratamento utilizando-se 15 mL de tampão de extração que não estão presentes nas imagens 

no tratamento de 10 mL, como pode ser observado no intervalo das linhas em vermelho. Em 

relação à nitidez, tratamentos com maiores quantidades de amostras foram melhores, 

independente do volume do tampão de extração. Entretanto, quando se compara os dois 

fatores em conjunto, o tratamento 15 mL x 2,0 g se sobressaiu aos demais.  

Além de alterações em um protocolo gerarem respostas diferentes, Caetano 

(2007), em estudos com feijão-caupi, comparou duas metodologias de extração em raízes 

infectadas com o nematoide Meloidogyne incognita e observou que o método descrito por De 

Mot & Vanderleyden (1989) apresentou maiores quantidades de proteína. Em contrapartida, o 

perfil de proteínas obtido pelo método de Xie et al. (2007) revelou proteínas diferencialmente 

expressas que não foram observadas na outra metodologia. Já Mesquita et al. (2012) relata 

que houve aumento no número de spots e melhora na resolução dos geis 2DE quando alterou-

se o método TCA/Acetona, utilizando mercaptoetanol e ditiotreitol no tampão de extração de 

forma simultânea. 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados das alterações realizadas no protocolo de extração de 

Mesquita (2012), o tratamento que apresentou maior concentração de proteínas e melhor 

nitidez dos spots foi a utilização de 15 mL de tampão de extração concomitantemente à 

utilização de 2,0 g de material vegetal. Isso mostra que houve uma otimização da extração 

devido à alteração na metodologia, de modo que os tratamentos em que se utilizou 15 mL de 

tampão estão apresentando-se mais eficientes do que o protocolo original quando se trabalha 

com raízes em estádios de desenvolvimento mais avançados (lignificados). 
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