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RESUMO 

 Neste trabalho, estudou-se em que medida a presença 25 μM de Cd e 50 μM 

de Cu induzem stresse oxidativo em folhas de Brassica rapa e de que forma 

promovem mecanismos antioxidantes de resposta intracelulares. Foram avaliados 

parâmetros bioquímicos, que reflectem uma resposta enzimática e não enzimática, 

associados a vias metabólicas de remoção de espécies reactivas de oxigénio, bem 

como indicadores da intensidade do stresse produzido (H2O2), dos danos oxidativos 

(peroxidação lipídica) e das alterações da fracção proteica. A presença de cádmio e 

cobre resultou em respostas diferentes em relação aos parâmetros analisados. Na 

exposição ao cobre verificou-se que ocorreu stresse oxidativo, com o consequente 

aumento da peroxidação dos lípidos e prolina, sendo activados mecanismos 

enzimáticos de defesa. A guaiacol-peroxidase e a ascorbato-peroxidase são as 

principais responsáveis pela eliminação do H2O2. Na exposição ao cádmio foram 

apenas activadas a superóxido-dismutase e a ascorbato-peroxidase, uma vez que não 

existem diferenças significativas na catalase e glutationa-peroxidase e a actividade 

enzimática da guaiacol-peroxidase diminui, bem como a glutationa-redutase. Não se 

observaram diferenças significativas no H2O2, peroxidação lipídica, glutationa e 

prolina. É possível concluir que estes metais estimulam diferentes mecanismos de 

indução de stresse oxidativo, activando diferentes mecanismos antioxidantes de 

resposta na planta. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Brassica rapa, Cádmio, Cobre, stresse oxidativo, mecanismos não-

enzimáticos, enzimas antioxidantes.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido por metais tóxicos em nabiças 

 

V 
 

ABSTRACT 

In this work we studied the oxidative stress induced by 25 μM Cd and 50 μM Cu 

on Brassica rapa leaves and evaluated the intracellular antioxidative plant response 

mechanisms. With this purpose biochemical indicators of oxidative stress intensity 

(H2O2 concentration) and the extension of the oxidative damage (lipid peroxidation) 

were analysed. Enzymatic and non enzymatic response was monitored and their 

involvement in the scavenging of excess reactive oxygen species was investigated.  

The obtained results indicate that Cd and Cu induced different plant responses. 

Oxidative stress induced by Cu was characterized by increased lipid peroxidation and 

free proline levels. The antioxidative enzymatic mechanisms are active, with guaiacol 

peroxidase and ascorbate peroxidase showing a relevant role in H2O2 removal. On the 

other hand Cd didn‟t influence lipid peroxidation, H2O2, proline and glutathione 

contents, and the enzymatic response mainly involves superoxide dismutase and 

ascorbate peroxidase, as no significant changes were detected for catalase and 

guaiacol peroxidase activity decreased. These results suggest the activation of the 

glutathione-ascorbate cycle as a response mechanism to Cd toxicity. It was concluded 

that both excess Cu and Cd induced oxidative stress but plant response is 

characterized by different antioxidative response mechanisms. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Plants exposed to toxic concentrations of metals can undergo an increase of 

intracellular reactive oxygen species (ROS) leading to oxidative stress. As a response 

to this oxidative stress, plants can activate certain metabolic pathways to avoid the 

deleterious effect of excess ROS. The first line of defense can be the suppression of 

metabolic pathways by enzyme inactivation. The second line of defense is based on 

scavenging mechanisms, antioxidative non enzymatic (glutathione and ascorbate), and 

enzymatic systems involving superoxide dismutase (SOD), guaiacol peroxidase (POD), 

catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX) and glutathione peroxidase (GPX). The 

third line of defense consists on activation of specific metabolic pathways like the 

glutathione-ascorbate cycle acting on removal of excess ROS. 

The study of the plant response is important to evaluate plant tolerance to stress 

induced by toxic concentrations of metals. Tolerant plants can cope with high contents 

of metals, and can absorb and accumulate them in different parts. For edible plants this 

can be a safety risk as they can convey high contents of metals to the food chain. 

Brassica rapa is frequently used as a vegetable for human consumption, and Brassica 

are also referred by several authors as plants that can accumulate metals that are 

bioavailable in soils.  

Different metals can have different toxic effects and can act differently on plant 

metabolism. In general, metal toxicity affects plant growing as they affect the main 

metabolic pathways. Non essential metals are toxic at lower concentrations while some 

essential metals can be toxic in excess concentration. Cu is an essential metal that can 

be toxic to plants when in high concentrations. Cu is involved in redox reactions and 

directly induces ROS formation by Fenton reactions. Cd in a non essential metal not 

involved in redox reactions but is also toxic to plants.  

Both excess Cu and Cd cause oxidative stress affecting normal plant metabolism 

although they act differently and, consequently, plant response can also be different. 

So, the main objective of this work was to evaluate oxidative stress induced by Cd and 

excess Cu in Brassica rapa leaves, monitoring biochemical stress indicators and 

identifying the prevalent response mechanism in each case.  

For evaluation of the scavenging capacity of excess ROS and also the enzymatic and 

non enzymatic response to Cd and excess Cu toxicity, several analytical 

methodologies were performed. H2O2 was used as an indicator of ROS production and 
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thus the intensity of induced oxidative stress. Lipid peroxidation was used to evaluate 

the extension of the cell oxidative damage. Changes in protein content and 

antioxidative enzymatic system were monitored, both by measuring enzymatic activity 

and also by electrophoretic profile analysis. Non enzymatic response was evaluated by 

measuring glutathione and free proline content.  

It was found that Cd and Cu induced oxidative stress but plant response was 

characterized by different antioxidative response mechanisms. Oxidative stress 

induced by Cu was characterized by increased levels of lipid peroxidation and free 

proline. H2O2 content decreased significantly indicating an efficient removal of excess 

ROS formed. The antioxidative enzymatic mechanisms involving SOD, CAT, POD and 

APX are active, with POD and APX showing a relevant role in H2O2 removal. Although 

glutathione increased in the plants, GPX and glutathione reductase (GR) showed no 

significant changes.   

On the other hand Cd didn‟t influence MDA, H2O2, proline and glutathione contents, 

and the enzymatic response mainly involves SOD and APX, as no significant changes 

were detected for CAT and POD activity decreased. These results suggest that the  

glutathione-ascorbate cycle might be activated as a response mechanism to Cd 

toxicity. GPX activity didn‟t show significant changes compared to control and GR 

activity decreased. 

The isoform profile indicates that Cu/ZnSOD is inactivated under the stress conditions 

which suggested that the chloroplasts is more susceptible to an increase of ROS and 

hence to a more intensive oxidative damage. POD isoform profile showed a new band 

with 411 kDa as response to the induced stress.  

It was concluded that both excess Cu and Cd induced oxidative stress but plant 

response is characterized by different antioxidative response mechanisms. Further 

studies are needed to better understand metal accumulation on Brassica rapa plants 

and its overall tolerance mechanism. 
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1. OBJECTIVOS 

A presente dissertação de mestrado está inserida na área da Química e 

Bioquímica dos Alimentos e baseia-se em avaliar os mecanismos antioxidantes de 

resposta da Brassica rapa quando sujeita a um stresse oxidativo induzido por metais 

tóxicos. A escolha de uma planta do género Brassica, deve-se ao facto de esta planta 

ser muito utilizada para a produção de biocombustíveis, óleo alimentar, alimentação 

humana e animal, sendo a espécie Brassica rapa cultivada pelas suas raízes (nabo), 

folhas (nabiças) ou inflorescências (grelos).  

O trabalho consistiu em submeter a planta a uma exposição a um metal tóxico, 

como é o caso do cádmio (Cd) e do cobre (Cu), que se encontram presentes em 

excesso nas águas de rega e nos solos contaminados devido às actividades 

antropogénicas. A escolha de dois metais com duas concentrações diferentes, 

permitiu o estudo do seu impacto negativo no metabolismo das plantas e quais os 

mecanismos antioxidantes que são activados em cada caso.  

A avaliação da resposta antioxidante das plantas é importante para se verificar 

a tolerância de determinadas plantas a certos factores que causam stresse, como é o 

caso da exposição a metais tóxicos. As plantas mais tolerantes podem não apresentar 

alterações visíveis, absorvendo e acumulando metais tóxicos nas suas partes edíveis. 

O consumidor poderá consumir estes hortícolas contaminados ou poderá haver 

bioacumulação nas cadeias alimentares, o que pode representar um risco ao nível da 

segurança alimentar. Para além disso, tem sido referido em diversos estudos que as 

plantas pertencentes à família das brassicáceas têm a capacidade de acumular 

elevadas quantidades de metais tóxicos presentes em excesso nos solos. Estes 

metais diminuem a produtividade agrícola para a maioria das plantas e representam 

um problema global ao nível da Agricultura, cuja solução poderá passar pelo uso 

destas plantas acumuladoras.  

Um dos objectivos do presente trabalho foi então avaliar em que medida o 

excesso de Cu (micronutriente essencial, tóxico em quantidades elevadas) e Cd 

(elemento não essencial, tóxico) induzem stresse oxidativo em folhas de nabiças e de 

que forma este tipo de stresse induz mecanismos antioxidantes de resposta 

intracelulares. Neste contexto, foram avaliados parâmetros bioquímicos que reflectem 

uma resposta enzimática e não enzimática, associados a vias metabólicas de remoção 

do excesso de espécies reactivas de oxigénio (ROS), bem como indicadores da 

intensidade do stresse produzido (quantificação do peróxido de hidrogénio 

intracelular), dos danos oxidativos resultantes (peroxidação dos lípidos) e das 

alterações da fracção proteica.  
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2. INTRODUÇÃO 

2.1 O Stresse Oxidativo 

 O stresse é um factor externo que tem uma influência indesejável nos 

organismos vivos. O seu efeito depende da dimensão das alterações que ocorreram 

nas células. Quando a célula é sujeita a pequenas perturbações, é capaz de recuperar 

e voltar ao seu estado original; no caso, de ser um stresse mais severo, pode 

desencadear morte celular programada ou, em casos mais extremos, necroses. 

 Define-se o stresse oxidativo como um desequilíbrio derivado de uma 

diminuição da capacidade antioxidante ou de um aumento do nível intracelular de 

ROS1. O “oxidative burst” conduz a uma acumulação rápida destas espécies, uma vez 

que a velocidade de remoção é mais lenta que a de produção (Mithöfer et al., 2004). 

Este desequilíbrio desencadeia na planta uma resposta metabólica que se traduz na 

activação de certos mecanismos específicos de eliminação das ROS no interior das 

células de forma a controlar a sua acumulação e evitar os seus efeitos prejudiciais a 

nível celular. 

 O stresse oxidativo apenas existe em organismos aeróbios e pode ser biótico 

(deve-se à acção de outros seres vivos) ou abiótico (é causado por um factor externo, 

como os metais tóxicos). A maior parte das substâncias tóxicas desenvolvem reacções 

adversas, ou seja, promovem stresse oxidativo num dado organismo. 

 Uma das consequências deste tipo de stresse é a produção das espécies 

reactivas de oxigénio ou ROS que são extremamente reactivas e que se formam 

regularmente e continuamente nas células como sub-produtos do metabolismo aeróbio 

das plantas, resultantes de diferentes vias metabólicas como a respiração celular, 

fotorrespiração, fotossíntese e a oxidação de lípidos (Apel & Hirt, 2004; Scandalios, 

2005; Møller, Jensen, & Hansson, 2007; Navrot et al., 2007). Nas plantas, as maiores 

fontes das ROS encontram-se na cadeia de transporte electrónico da mitocôndria e 

dos cloroplastos e no metabolismo oxidativo dos peroxissomas (Apel & Hirt, 2004). 

 No metabolismo aeróbio há uma estabilidade na produção de antioxidantes e 

oxidantes (ROS) de forma a manter o equilíbrio redox. Em condições fisiológicas 

normais, a maior parte das ROS são produzidas em quantidades baixas, sendo 

sequestradas e/ou acumuladas em determinados compartimentos celulares, onde a 

sua formação e eliminação é rigorosamente controlada.  

                                                           
1
 Neste trabalho será usada a abreviatura ROS, resultante do inglês Reactive Oxygen Species, para 

referir espécies reactivas de oxigénio. 
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 2.2 As espécies reactivas de oxigénio 

 As ROS são subprodutos inevitáveis do metabolismo aeróbio. Podem ser 

moléculas, iões ou radicais que contêm oxigénio, são muito reactivas e provocam 

reacções de oxidação nos componentes celulares. 

 No processo de respiração celular, a energia é convertida em adenosina-

trifosfato (ATP). O aceitador de electrões é o oxigénio (O2) que é reduzido para 

produzir água (H2O): 

Respiração Celular: O2 + e- → H2O + ATP 

 Na mitocôndria, a fosforilação oxidativa e síntese do ATP é uma consequência 

do transporte de electrões através da cadeia de transporte electrónico. Neste 

processo, os electrões são transportados por complexos proteicos com potencial 

redutor crescente, através de reacções de oxidação-redução. O último aceitador de 

electrões é o O2. Contudo, algum oxigénio é reduzido de forma incompleta, 

principalmente nos complexos I e III, dando origem ao radical superóxido (O2
). A 

eliminação natural do O2
 pode ser realizada pelas seguintes reacções:  

Dismutação: O2
 + O2

 + 2H+ → H2O2 + O2 

Redução do H2O2: H2O2 + H2O2 → 2H2O + O2 

 Nos cloroplastos, ocorre a produção do singleto de oxigénio (1O2) no 

fotosistema II (PSII) e do O2
 no fotossistema I (PSI) e PSII. Os peroxissomas 

produzem O2
 e peróxido de hidrogénio (H2O2) em diversas reacções metabólicas 

(Møller, Jensen, & Hansson, 2007). 

 A formação das ROS ocorre por reacções em série a partir do oxigénio no 

estado estacionário e podem ser originadas por inversão do spin de um electrão (1O2) 

ou por transferência de 1, 2 ou 3 electrões, formando-se sequencialmente, O2
, H2O2 

e o radical hidroxilo (HO) (Mithöfer et al., 2004) (Figura 1).  

 

 

 
 

Legenda: 
1
O2 – singleto de oxigénio; O2

– superóxido; HO2
 – Hidroperóxido; H2O2 – Peróxido de 

hidrogénio; HO – Hidroxilo; O2
2 – Ião peróxido. 

Figura 1 – Mecanismo de formação das espécies reactivas de oxigénio 

(Fonte: Apel & Hirt, 2004) 
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 Os diferentes tipos de ROS intracelulares encontram-se divididos em dois 

grupos: radicais e não radicais. As ROS radicais têm a particularidade de possuir 1 ou 

mais electrões desemparelhados, com mobilidade nas células, muito instáveis e 

disponíveis, formando-se no metabolismo aeróbio por transferência de apenas 1 

electrão. Este tipo de entidade é o caso do radical O2
, o radical HO e o hidroperóxido 

(HO2
). As ROS não radicais mais comuns são o 1O2, que apresenta uma inversão de 

spin, e o H2O2 (Apel & Hirt, 2004). 

 O H2O2 e o O2
 são espécies com baixa reactividade e que se formam em 

condições metabólicas normais. Nestas condições, a quantidade formada destas ROS 

é controlada por mecanismos existentes nos organismos que desta forma estão 

preparados para as eliminar, evitando danos que estas causariam nos componentes 

celulares. 

 O H2O2 é moderadamente reactivo e pode inactivar enzimas através da 

oxidação dos seus grupos tiol (Halliwell, 2006). Por apresentar um tempo de semi-vida 

longo e elevada estabilidade, é o mais fácil de detectar em métodos analíticos. É 

lipossolúvel e tem capacidade de se difundir para outros compartimentos celulares 

(Levine et al., 1994). A acumulação de H2O2 pode originar elevadas produções de 

outras ROS e a sua toxicidade é potenciada pela presença de metais que catalisam as 

reacções de Fenton, que serão descritas posteriormente.  

 O HO e 1O2 são considerados espécies muito mais reactivas e perigosas e 

formam-se apenas em condições de stresse. O HO é um caso particular pois não se 

conhecem mecanismos específicos que consigam eliminar o seu efeito e apenas 

ocorre quando não se conseguem eliminar as formas que lhe dão origem. As reacções 

sequenciais para a formação deste radical têm que ser evitadas de forma a prevenir os 

danos oxidativos, sendo mais útil para a célula controlar os seus precursores, como o 

O2
 e H2O2 (Møller, Jensen, & Hansson, 2007).  

2.3 Efeito do stresse oxidativo nas células 

 Os agentes que induzem o stresse oxidativo levam à formação das ROS que 

promovem reacções oxidativas que vão actuar e danificar alguns constituintes 

essenciais, como a peroxidação dos lípidos, oxidação das proteínas, inibição 

enzimática e danos no DNA e RNA (Møller, Jensen, & Hansson, 2007). Isto vai ter 

implicações negativas nas células, como a perda das funções de certos organelos, 

causar danos nas membranas, redução da eficiência metabólica, redução da fixação 

de carbono e mutações. Estas reacções, no limite, poderão originar a morte celular. 

 Os diferentes tipos de ROS têm alvos preferenciais nas células. Um caso 
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particular dos danos oxidativos causados pelas ROS é a peroxidação dos lípidos onde 

os radicais livres, principalmente o HO, vão capturar os electrões das células das 

membranas lipídicas, ocorrendo a degradação dos ácidos gordos polinsaturados. Este 

processo consiste em reacções em cadeia e afecta maioritariamente os ácidos gordos 

polinsaturados que possuem ligações duplas entre as quais se encontram os grupos 

metilo (–CH2), com hidrogénios muito reactivos. O stresse oxidativo leva ao aumento 

da peroxidação dos lípidos, que pode ser avaliada pelo aumento do teor de 

malondialdeído (MDA), um dos principais e mais estudados produtos resultantes da 

peroxidação dos lípidos. O MDA é, assim, um aldeído usado como biomarcador do 

stresse oxidativo, podendo dar origem a produtos como maior toxicidade, como os 

produtos finais da peroxidação dos lípidos (Dixit et al., 2001; Sandalio et al., 2001). 

 A proteólise ocorre, também, sob condições de stresse oxidativo como forma 

das células se adaptarem às novas condições. Nas plantas, as proteínas intracelulares 

vão ser oxidadas pelas ROS, ou são preferencialmente degradadas por enzimas 

proteolíticas intracelulares. Os danos nas proteínas podem também ocorrer devido às 

reacções secundárias com os produtos resultantes da peroxidação dos lípidos, 

levando à perda da funcionalidade das proteínas e à oxidação das cadeias laterais dos 

aminoácidos (Sandalio et al., 2001). O aumento da actividade proteolítica pode ocorrer 

devido à presença de metais tóxicos, como é o caso do cádmio (Palma et al., 2002).  

2.4 Mecanismos antioxidantes de resposta das plantas 

 Em resposta ao stresse oxidativo, as plantas desencadeiam diversos 

mecanismos específicos de defesa. Estes mecanismos podem ser de dois tipos: 

 Mecanismos Externos - em que há a exclusão e restrição dos metais por 

absorção selectiva devido ao aumento da produção e excreção de agentes de 

sequestração e de acidificação da rizosfera pelas plantas. Estes mecanismos 

levam a alterações morfológicas e adaptações anatómicas. 

 Mecanismos Internos - actuam na restrição do transporte do metal no interior 

da planta e promovem alterações no metabolismo celular. Após a entrada dos 

metais para o tecido radicular das plantas, ocorre a retenção dos metais nas 

raízes evitando a sua translocação para a parte aérea. Grande parte dos 

metais pode ficar retido no apoplasto e nas paredes celulares das raízes, 

ligado a pectinas e a grupos proteicos com carga negativa, pelo que os teores 

de metais na raiz são geralmente mais elevados que na parte aérea. Há a 

produção de ligandos, como ácidos orgânicos, aminoácidos e péptidos de 

ligação a metais como as metalotioneínas e fitoquelatinas, que vão actuar na 
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quelatação dos metais, com a consequente acumulação nos vacúolos e 

imobilização dos metais por ligação às paredes celulares na parte aérea. Nos 

mecanismos internos de tolerância, também estão incluídas as alterações 

metabólicas intracelulares que activam mecanismos antioxidantes de defesa, 

estes podem ser mecanismos não-enzimáticos e enzimáticos (Clemens, 

Palmgren, & Krämer, 2002).  

2.4.1 Não-enzimáticos 

De acordo com Mitller (2002) quando uma célula é sujeita a um stresse 

oxidativo, a primeira linha de defesa consiste na supressão de vias metabólicas 

específicas através da inibição enzimática. A segunda linha de defesa baseia-se na 

utilização de sistemas de “scavenging”2, como os antioxidantes não enzimáticos 

(glutationa, ascorbato) e os antioxidantes enzimáticos primários (SOD, POD, CAT, 

APX, GPX). Na terceira linha de defesa há a activação de antioxidantes enzimáticos 

específicos, como é o caso da via glutationa-ascorbato.  

  Os mecanismos não-enzimáticos são compostos antioxidantes ou 

mecanismos antioxidantes não-enzimáticos capazes de se oxidar preferencialmente 

em vez das biomoléculas, protegendo-as do efeito nocivo das ROS. Desta forma, são 

capazes de diminuir o seu impacto e conseguem degradá-las sem que haja formação 

de novas espécies reactivas. A glutationa, ascorbato, tocoferóis, carotenóides e 

flavonóides, são alguns exemplos, e actuam como compostos redutores e reguladores 

redox.  

 A glutationa é um importante antioxidante. É um tripéptido de ácido glutâmico, 

cisteína e glicina (γ-glu-cys-gly), e na forma reduzida, a glutationa (GSH) tem um 

grupo tiol (-SH) livre no resíduo de cisteína. Assim, por processos de oxidação-

redução, a GSH actua como agente redutor, sofrendo oxidação e é convertida em 

glutationa oxidada (GSSG). Nas plantas, a glutationa tem como funções proteger as 

enzimas que contêm o grupo tiol, como as enzimas do Ciclo de Calvin, e é um 

percursor das fitoquelatinas, que são compostos cruciais na regulação da 

concentração celular dos metais pesados (Noctor & Foyer, 1998).  

 O ascorbato, ou ácido ascórbico, é um antioxidante primário que reage 

directamente com 1O2, O2
 e HO. Nas plantas, é o agente redutor mais importante na 

remoção do H2O2 e encontra-se em elevadas concentrações nos cloroplastos onde a 

                                                           
2
 “Scavenging” of ROS - é uma expressão muito utilizada na bibliografia de língua inglesa mas com difícil 

tradução para português. Traduz-se na capacidade em sequestrar as ROS e na sua consequente 

eliminação das células. 
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redução do O2
 pelo ascorbato é bastante rápida. O ácido ascórbico previne a 

oxidação de enzimas que contêm grupos metálicos, participa nos mecanismos de 

protecção e regulação da fotossíntese e interfere na regeneração de outros 

antioxidantes, como o α-tocoferol (Noctor & Foyer, 1998). 

 A manutenção de uma elevada proporção de antioxidantes, como o ácido 

ascórbico e a glutationa, é essencial para a eliminação adequada das ROS nas 

células. A glutationa e o ascorbato são dois compostos cruciais num mecanismo 

fundamental designado de via glutationa-ascorbato que irá ser descrito em 2.4.2. 

 Outro tipo de resposta aos stresses é a rápida acumulação de osmólitos, como 

é o caso da prolina livre. Quando as plantas são sujeitas à seca ou a elevadas 

concentrações salinas, ocorre perda de água e há uma acumulação intracelular de 

osmólitos (osmoreguladores) que vão facilitar a retenção de água no citosol, 

protegendo as membranas, complexos proteicos e estruturas celulares. Este ajuste 

osmótico é uma estratégia de defesa muito importante na tolerância ao stresse 

abiótico pelas plantas (Gajewska et al., 2006). Actualmente, pensa-se que a prolina, tal 

como alguns glúcidos entre os quais a trealose (Ende e Valluru, 2008; Luo et al., 

2008), participa na estabilização das membranas como “scavenger” das ROS (Ashraf 

& Foolad, 2007), protector das enzimas ou ainda com a capacidade de formar quelatos 

com o cádmio, formando um complexo não tóxico (Chen et al., 2003). 

2.4.2 Enzimáticos 

 Os mecanismos enzimáticos são vias enzimáticas primárias/específicas que 

actuam de forma directa na remoção de ROS, usando-as como substrato, ou que 

regeneram moléculas para a sequestração das ROS. 

 A actuação da superóxido-dismutase, SOD (EC 1.15.1.1) é a primeira via de 

defesa dos mecanismos enzimáticos para a eliminação/remoção das ROS. Esta 

enzima catalisa a reacção de eliminação do O2
 através da reacção de dismutação: 

O2
 + O2

 + 2 H+ 
   
    H2O2 + O2 

 A dismutação do O2
− em O2 e H2O2 pela SOD não é suficiente para a 

eliminação completa das ROS, pois o H2O2 resultante pode reagir com os iões 

metálicos, dando origem ao radical OH que é muito tóxico. Por isso, o produto 

originado pela SOD pode ser eliminado pela catalase, CAT (EC 1.11.1.6) e por 

peroxidases, como a guaiacol-peroxidase, POD (EC 1.11.1.7) ou a glutationa-

peroxidase, GPX (EC 1.11.1.9). Estas enzimas, CAT e peroxidases (PODs), catalisam 
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a redução do H2O2 em H2O participando na sua remoção das células. As PODs 

utilizam como agente redutor um substrato que difere conforme o tipo de PODs. No 

caso da GPX é utilizada a GSH e no caso da POD são utilizados diversos fenóis 

aromáticos: 

H2O2 + H2O2 

   
     2 H2O + O2 

H2O2 + GSH 
   
     H2O + GSSG 

H2O2 + R(OH)2 
   
     2 H2O + RO2 

 A CAT é uma enzima tetramétrica com um grupo ferro-heme no centro activo. 

Esta enzima encontra-se maioritariamente localizada nos peroxissomas, embora não 

exclusivamente, e tem a particularidade de actuar sobre o H2O2 antes que este se 

difunda para as outras partes da célula (Figura 2d). Segundo Scharader e Fahimi 

(2004), pode também estar presente em menor grau no citosol, no núcleo e na 

mitocôndria. Apesar de a CAT ser responsável pela eliminação de elevadas 

quantidades de H2O2, como a sua localização é quase restringida aos peroxissomas, 

limita a sua capacidade para manter os teores de H2O2 baixos de modo a prevenir 

danos noutros compartimentos celulares, como nos cloroplastos (Asada, 1992). A CAT 

é a única enzima que degrada H2O2 sem consumir equivalentes redutores da célula, 

conferindo à célula um mecanismo eficiente de remoção deste substrato (Scandalios, 

2005; Gechev et al., 2006). Estas enzimas têm elevadas taxas catalíticas mas uma 

baixa afinidade para o substrato uma vez que a reacção precisa de duas moléculas de 

H2O2. 

 Tal como foi referido, uma alternativa à eliminação do H2O2 é a via das 

peroxidases que apresenta uma maior afinidade para este substrato do que a CAT. As 

PODs têm a particularidade de após a conversão do O2
 a H2O2, conseguirem 

convertê-lo em água. No entanto, precisam de um agente redutor para efectuar esta 

conversão. Apesar de a CAT ser mais activa em condições de stresse, as PODs 

protegem as células quando ocorrem níveis mais baixos de stresse oxidativo (Mates, 

2000). As plantas são ricas nestas oxirredutases que removem o H2O2 utilizando-o 

para oxidar um 2º substrato. Muitas peroxidases presentes nas plantas não são 

específicas, utilizando diversos substratos (Halliwell, 2006). A indução das PODs tem 

sido um dos mecanismos de defesa e de tolerância que é activado em caso de stresse 

oxidativo para remover o excesso de H2O2 promovido pela presença de metais tóxicos 

(Díaz et al., 2001).  

 As glutationas-peroxidases (GPXs) apresentam uma família de múltiplas 
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isoformas, pertencem à classe das oxirredutases e apresentam um sítio activo 

composto por selénio-cisteína (Se–cys) (Brigelius-Flohe, 1999). Esta enzima compete 

com a CAT pelo H2O2 e é a maior fonte de protecção contra níveis baixos de stresse 

oxidativo (Figura 2c). A GPX também pode actuar na remoção dos produtos 

resultantes da peroxidação dos lípidos, decompondo os hidroperóxidos em água (ou 

álcool) (Ahmad et al., 2008): 

2 GSH + PUFA-OOH 
   
      GSSG + PUFA3 + 2 H2O  

 Ao contrário das enzimas antioxidantes referidas anteriormente, que utilizam 

agentes redutores específicos, as enzimas da via glutationa-ascorbato utilizam como 

agente redutor os electrões directa ou indirectamente provenientes do NAD(P)H. As 

enzimas envolvidas nesta via são a ascorbato-peroxidase, APX (EC1.11.1.11), 

monodesidroascorbato-redutase, MDHAR (EC1.6.5.4), desidroascorbato-redutase, 

DHAR (EC1.8.5.1) e glutationa-redutase, GR (EC 1.6.4.2). Estas actuam de forma 

integrada na redução do O2
 e H2O2 em H2O e na regeneração de moléculas para a 

sequestração das ROS, como a glutationa e o ascorbato.  

 As ascorbato-peroxidases (APXs) são as principais enzimas responsáveis pela 

eliminação do H2O2 no cloroplasto e no citosol; apresentam uma maior afinidade para 

este substrato que as enzimas CAT e POD (Ahmad et al., 2008). Este tipo de 

peroxidase catalisa a conversão do H2O2 em H2O usando o ascorbato (AsC) como 

dador específico de electrões (Figura 2b): 

AsC + H2O2 
   
      MDHA + 2 H2O  

 O ascorbato actua na eliminação do O2
 e H2O2, pois tem a capacidade de se 

oxidar, dando origem ao monodesidroascorbato (MDHA) e ao desidroascorbato (DHA). 

O ácido ascórbico pode ser reduzido directamente pelo NAD(P)H em reacção 

catalisada pela MDHAR ou usando a glutationa como agente redutor, em reacção 

catalisada pela DHAR (Figura 2b). O dador de electrões na redução do ascorbato, 

para além do NAD(P)H, pode ser o citocromo ou a ferrodixina reduzida (Figura 2a), 

dependendo do compartimento celular em que ocorre, mitocôndria ou cloroplastos, 

respectivamente (Noctor & Foyer, 1998). Apesar de o ácido ascórbico poder ser 

regenerado directamente a partir do MDHA, a rápida dismutação do MDHA significa 

que algum DHA está sempre a ser produzido quando o ascorbato está a ser oxidado 

nas folhas ou noutros tecidos (Figura 3). 

                                                           
3
 PUFA – é a abreviatura para Polyunsaturated fatty acid, ou seja, ácidos gordos polinsaturados. 
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 Nas plantas, o maior sistema antioxidante envolve a acção da SOD, APX e 

CAT. Estas enzimas são cruciais na diminuição do impacto do stresse oxidativo nas 

células. Quando ocorre uma alteração no balanço de alguma destas enzimas, ocorre a 

indução de outros mecanismos de defesa (Apel & Hirt, 2004). No esquema da Figura 2 

encontram-se descritos os vários ciclos que ocorrem nas células e a forma como 

atenuam o efeito das ROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Vias de eliminação dos ROS nas plantas. As ROS estão indicadas a vermelho, os 

antioxidantes estão a azul e as enzimas que actuam na eliminação das ROS a verde. 

(Fonte: adaptado de Mittler, 2002) 
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células o NAD(P)H produzido na via das pentoses na reacção catalisada pela glucose-

6-fosfato-desidrogenase (G6PD): 

GSSG + NAD(P)H  
  
     GSH + NAD(P)+ 

 A GR é uma flavoproteína fundamental na via glutationa-ascorbato, na qual o 

ácido ascórbico e glutationa não se consomem, e são constantemente regenerados à 

custa do NAD(P)H (Noctor & Foyer, 1998). A via da glutationa-ascorbato actua em 

diferentes compartimentos celulares incluindo os cloroplastos, peroxissomas e citosol. 

Em particular, este ciclo tem um papel importante nos cloroplastos que são 

desprovidos de catalase e são a maior fonte de O2
 e H2O2, devido às reacções que 

correm durante a fotossíntese (Noctor & Foyer, 1998). Assim, a presença de GR nos 

cloroplastos garante níveis elevados de GSH que é fundamental na regeneração do 

ascorbato que também existe nos cloroplastos (Mittler, 2002). Nas plantas, um 

aumento da actividade enzimática da GR traduz-se numa acumulação de GSH 

conferindo-lhes uma maior tolerância a dado stresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Via glutationa-ascorbato e regeneração do ascorbato 
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interligados ao estado metabólico da célula e relacionados com a disponibilidade de 

nutrientes, como a presença ou falta de glucose proveniente da via das pentoses. 

Qualquer factor que desequilibre o equilíbrio normal pode causar uma alteração 

metabólica. 

 Em resumo, na Tabela 1 encontram-se descritos os mecanismos de produção 

e eliminação das ROS nas células, a sua localização nas plantas e as ROS primárias 

que se formam/eliminam em cada caso. 

Tabela 1 – Mecanismos de produção e eliminação das ROS nas células e respectiva 

localização nas plantas. Indicação das ROS primárias formadas/eliminadas. 

Mecanismos de produção das 

ROS 
Localização 

ROS primárias 

formadas 

Fotossíntese (PSI ou II) e 

transporte electrónico 
Cloroplasto O2

 

Respiração (cadeia de transporte 

electrónico) 
Mitocôndria O2

 

Glicolato-oxidase Peroxissomas H2O2 

Clorofila excitada Cloroplastos O2 

NAD(P)H oxidase Membrana Plasmática O2
 

β-Oxidação dos ácidos gordos 

(Ciclo de Krebs) 
Peroxissomas H2O2 

Oxalato-oxidase Apoplasto H2O2 

Xantina-oxidase Peroxissomas O2
 

Peroxidases, Mn
2+

 e NADH
+
 Parede Celular H2O2, O2

 

Mecanismos de eliminação das 

ROS 
Localização 

ROS primárias 

eliminadas 

Enzimáticos 

Superóxido-dismutase (SOD) 
Cloroplasto, Citosol, Mitocôndia, 

Peroxissomas e Apoplasto 

O2
 

 

Catalase (CAT) 
Peroxissomas. 

Citosol*, Núcleo* e Mitocôndria* 
H2O2 

Peroxidases (PODs) 

Parede Celular, Vacúolo, Citosol 

Mitocôndria*, Peroxissomas* e 

Membrana Plasmática* 

H2O2 

Ascorbato-peroxidase (APX) 
Cloroplasto, Citosol, Mitocôndia, 

Peroxissomas e Apoplasto 
H2O2 

Glutationa-peroxidase (GPX) Citosol H2O2, ROOH 

Não-Enzimáticos 

Ascorbato 
Cloroplasto, Citosol, Mitocôndia, 

Vacúolos, Peroxissomas e Apoplasto 

H2O2, O2
 

 

Glutationa 
Cloroplasto, Citosol, Mitocôndia, 

Vacúolos, Peroxissomas e Apoplasto 
H2O2 

Fonte: adaptado de Mittler, 2002; *Gechev et al., 2006.  
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2.5 Efeitos dos metais pesados nas plantas 

 Quando uma planta é sujeita a um dado stresse, a produção de ROS pode 

exceder a sua capacidade de resposta, resultando em danos oxidativos. A maior parte 

das plantas tem mecanismos específicos que actuam na restrição da absorção de 

dado metal ou possuem eficientes sistemas antioxidantes, tal como já foi referido 

anteriormente. A aptidão da planta em melhorar a sua capacidade de eliminar estas 

espécies traduz-se numa maior tolerância a dado stresse. As plantas acumuladoras ou 

hiperacumuladoras têm a particularidade de acumular iões metálicos tóxicos, que em 

doses baixas são tóxicos para praticamente todos os organismos (Clemens, Palmgren, 

& Krämer, 2002), sem que se manifeste a sua toxicidade podendo ser usadas para 

remediar os solos. 

 A toxicidade de um metal pesado depende da sua biodisponibilidade, ou seja, 

da presença de formas susceptíveis de serem utilizadas pelas plantas ou pelos 

organismos do solo (Varennes, 2003). Os metais tóxicos em excesso presentes nos 

solos derivados das actividades antropogénicas, como o cobre (Cu), Cádmio (Cd), 

Zinco (Zn) ou Níquel (Ni), provocam a inibição do crescimento das culturas agrícolas, e 

representam um problema global ao nível da Agricultura. A solução pode passar pelo 

uso de plantas que acumulam este tipo de metais do solo ou dos lençóis freáticos 

(Sharma & Dietz, 2008).  

 Existem estudos que referem que a Brassica juncea apresenta uma tendência 

para acumular metais tóxicos como o Cu, Zn, Ni, Cd e Chumbo (Pb), tendo sido 

utilizada para remediar a contaminação dos solos causada por estes metais; tal como 

a Brassica rapa também pertence à família Brassicaceae e é uma planta com uma 

elevada biomassa (Wang et al., 2004). A Brassica oleracea L., mais conhecida por 

couve4, pode acumular também elevadas quantidade de metais tóxicos que podem 

colocar em risco a saúde humana, tal como referido em Gisbert et al. (2006). 

2.6 Indutores de stresse oxidativo 

 Os metais pesados são elementos químicos vestigiais que se encontram 

presentes em quantidades baixas nas plantas, água e solos (Prasad, 2004) e 

apresentam uma densidade superior a 5,0 g cm-3 (di Toppi & Gabbrielli, 1999). 

 Segundo Hall (2002), os metais pesados, como o Cu e o Zn, são 

micronutrientes essenciais para o desenvolvimento normal da planta, mas o seu efeito 

tóxico faz-se sentir em concentrações elevadas. Este tipo de metal é facilmente 

                                                           
4
 Couve é o nome vulgar das diversas cultivares da espécie Brassica oleracea L.da família das Crucíferas 

(Brassicaceae). 
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absorvido pelas plantas, pelo que a sua presença em quantidades superiores ao 

normal é comum. Os metais pesados não essenciais, como o Cd, Mercúrio (Hg) e Pb, 

são considerados poluentes do solo, por se encontrarem em quantidade superior ao 

normal ou fora do seu local normal, trazendo consequências negativas para os 

organismos mesmo em baixas concentrações (Varennes, 2003).  

 Tal como foi referido, quando as plantas são expostas a dados iões metálicos, 

há uma alteração no seu metabolismo normal, ocorrendo um aumento significativo do 

nível das ROS, podendo levar ao stresse oxidativo. Nas plantas, os principais 

mecanismos de indução de stresse oxidativo diferem caso se trate de um metal 

essencial ou não essencial. Os metais que catalisam as reacções oxidação-redução, 

como o Cu, induzem a produção directa das ROS através das reacções de Fenton 

(Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Principais mecanismos de indução de danos nas plantas pelos metais 

pesados  

(Fonte: adaptado de Sharma & Dietz, 2008) 
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ácidos carboxílicos (-COO-) e imidazole (resíduos de histidina). Podem também levar à 

substituição de catiões essenciais em sítios específicos de ligação, levando ao colapso 

de certas funções importantes, como é o caso da substituição do Ca2+ pelo Cd2+ no 

PSII. Todas estas modificações causam alterações no metabolismo e destabilizam o 

equilíbrio redox com a consequente produção das ROS. Por fim, também estimulam a 

produção das ROS, alterando os mecanismos de defesa antioxidante e, por 

consequência, provocam stresse oxidativo (Figura 4) (Sharma & Dietz, 2008). 

 O efeito tóxico dos metais pesados pode também manifestar-se por efeitos 

visíveis nas plantas resultantes das alterações metabólicas induzidas pelo stresse 

oxidativo. Estes efeitos revelam-se por um crescimento atrofiado da planta, uma 

diminuição do crescimento da raiz e da parte aérea, acompanhado por sintomas 

foliares, como a perda de clorofila e turgescência (Maksymiec, 1997). 

2.6.1 Cádmio 

 O cádmio (Cd) (com densidade de 8,6 g cm-3) é um poluente tóxico para o ser 

humano, animais e plantas (di Toppi & Gabbrielli, 1999). As actividades industriais e 

antropogénicas originam elevadas emissões de cádmio no meio ambiente até 

concentrações que excedem significativamente as suas fontes naturais (Nriagu, 1988). 

Como o cádmio não é degradado, o risco de exposição ambiental está 

constantemente a aumentar devido à acumulação na cadeia alimentar. 

 Tal como referido em di Toppi & Gabbrielli (1999), os solos que contêm uma 

concentração de Cd entre 0,32 μM até 1 μM são considerados poluídos. Uma vez que 

este metal é um elemento imóvel no solo, a sua acumulação nos solos em elevadas 

concentrações é cancerígena, mutagénica e teratogénica para um grande número de 

seres vivos. Nos solos que contêm concentrações elevadas de Cd , na ordem dos 35 

μM, apenas sobrevivem as plantas hiperacumuladoras, como por exemplo a brássica 

Thelaspi caerulescens. 

 Nas plantas, o Cd é fitotóxico e inibe o seu crescimento, confere uma maior 

permeabilidade da membrana plasmática, interfere na assimilação e transporte da 

água e de diversos nutrientes como o Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Fósforo (P), 

Potássio (K) e diminui o teor de clorofila, podendo provocar cloroses que, no limite, 

levam à morte da planta. Para além disto, o Cd pode induzir o stresse oxidativo de 

diferentes formas, através da interacção com mecanismos antioxidantes, desequilíbrio 

da cadeia de transporte electrónico e indução da peroxidação dos lípidos. 

O cádmio é um catião bivalente e não origina radicais livres directamente. Em 

condições fisiológicas normais, o Cd não catalisa reacções redox nos sistemas 
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biológicos, tal como outros metais pesados. No entanto, foi demonstrado que o Cd 

aumenta a concentração de Ferro (Fe) livre, possivelmente pela sua substituição em 

várias proteínas e, por consequência, aumenta a quantidade de metais livres que 

podem promover reacções redox, que originam a produção de OH através das 

reacções de Fenton, tal como referido em Cuypers et al. (2010). 

 A principal causa da toxicidade do Cd é a sua grande afinidade com os grupos 

tiol (-SH) das enzimas e outras proteínas (Benavides, Gallego & Tomaro, 2005), 

afectando a sua actividade. A glutationa reduzida (GSH) é o primeiro alvo dos iões 

Cd2+ (Cuypers et al., 2010). Na resposta ao stresse induzido pelo Cd, a GSH tem um 

duplo papel, neutraliza as ROS mas também actua directamente na sequestração do 

Cd livre, prevenindo a sua actuação com outros alvos celulares críticos que possuam 

grupos tiol (Waisberg et al., 2003). 

Um aumento da peroxidação lipídica depois da exposição ao Cd é outro dos 

efeitos do stresse oxidativo causado por este metal (Jurczuk et al., 2004). Também 

têm sido descritos efeitos nos níveis de actividade enzimática, das enzimas 

associadas aos mecanismos de resposta ao stresse oxidativo induzido pelo Cd 

(Gratão et al., 2005; Martins et al., 2010). Estes mecanismos foram referidos no ponto 

2.4.2. 

2.6.2 Cobre 

 Os níveis tóxicos de Cobre (Cu) (com densidade de 8,9 g cm-3) podem ocorrer 

naturalmente nos solos, ou ser resultantes de actividades antropogénicas como a 

aplicação de fungicidas, acumulação de fertilizantes, explorações mineiras, actividades 

industriais e urbanas. Em solos não contaminados, as concentrações de Cu são de 20-

30 mg kg-1 e em águas de 2 mg kg-1. Em solos e águas contaminadas pode atingir 

níveis 100 vezes mais elevados (Fernandes & Henriques, 1991). 

 Nas células, o Cu existe na forma Cu+ e Cu2+ e está envolvido em vários 

processos bioquímicos e fisiológicos. O catião Cu+ interage com o enxofre presente na 

cisteína e metíonina. O Cu2+ encontra-se ligado ao azoto das cadeias laterais de 

histidina. O Cu actua como um elemento estrutural de algumas metaloproteínas que 

estão envolvidas no transporte electrónico dos cloroplastos e da mitocôndria, bem 

como em proteínas associadas à resposta ao stresse oxidativo (Yruela, 2009). Por 

exemplo, os iões cobre actuam como cofactores em enzimas como a Cu/Zn-SOD. 

 A exposição das plantas a certos iões metálicos altera o balanço do 

metabolismo de radicais livres (Mithöfer et al., 2004). Este micronutriente promove 

stresse oxidativo principalmente através de reacções de oxidação-redução, como é o 

caso das reacções de Fenton. A reacção de Fenton é catalisada por metais de 
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transição, como o Cu+, que promove reacções de oxidação induzindo a conversão do 

H2O2 em HO. A redução dos iões metálicos pode ser alcançada pela subsequente 

reacção com o radical O2
. Um mecanismo alternativo para a formação do HO 

directamente a partir do H2O2 e O2
 é a reacção Haber-Weiss (Mithöfer et al., 2004; 

Cuypers et al., 2010) (Figura 5). 
 

 
H2O2 + Cu

+ 
 HO + OH

-
 + Cu

2+
 

Reacção de Fenton O2
 

+ Cu
2+

  Cu
+
 + O2 

Reacção de Haber-Weiss H2O2 + O2
  HO + OH

-
 + O2 

Figura 5 – Reacção de Fenton e Reacção de Haber-Weiss 

(Fonte: Mithöfer et al., 2004) 

 

 A formação do radical HO pelas reacções de Fenton e Haber-Weiss, uma das 

moléculas mais reactivas nos sistemas biológicos, pode ser evitada mantendo a 

concentração de metais nas células baixa (Møller, Jensen, & Hansson, 2007). O O2 

resultante está disponível para reagir e iniciar as reacções sequenciais no mecanismo 

de síntese das ROS.  

 A absorção de Cu pelas plantas, em níveis elevados, torna-o extremamente 

fitotóxico para as células podendo inibir o crescimento das plantas e até mesmo 

causar a sua morte. As propriedades redox que tornam o Cu essencial, também 

contribuem para a sua toxicidade inerente, tal como referido anteriormente. A sua 

toxicidade pode ocorrer devido a diversos factores: (1) ligação aos grupos tiol das 

proteínas, com a inibição de enzimas ou perda de funcionalidade das proteínas; (2) 

indução de deficiência em outros iões essenciais; (3) problemas nos processos de 

transporte electrónico nas células, interferindo com a fotossíntese; e (4) danos 

oxidativos (Yruela, 2009). A presença de níveis elevados de Cu (3-100μM), também 

provoca uma diminuição da biomassa das plantas com redução do volume das raízes 

e caules e do tamanho das folhas; induz a formação de cloroses e necroses; e inibe 

fortemente o crescimento da planta (Yruela, 2009). Cuypers, Vangronsveld & Clijsters 

(1999, 2000) observaram uma indução do stresse oxidativo e diferentes respostas das 

enzimas antioxidantes nas diferentes partes da planta de Phaselus vulgaris quando 

expostas a 50 μM de Cu. Vários estudos têm referido efeitos na actividade de certas 

enzimas associadas aos mecanismos de resposta ao stresse oxidativo induzido pelo 

Cu (Rama Devi & Prasad, 1998; Gupta et al., 1999; Cuypers, Vangronsveld & Clijsters, 

2002). Estes mecanismos foram referidos no ponto 2.4.2.  
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material vegetal 

 Para o ensaio foram usadas sementes de Brassica rapa L., sub-espécie rapa e 

variedade flogie sensa testa. As sementes foram concedidas pela empresa, Póvoa 

Semente. 

O nabo, a nabiça e o nabo greleiro são formas da variedade botânica Brassica 

rapa var. rapa5. A Brassica rapa é cultivada pelas suas raízes (nabo), folhas (nabiças) 

ou inflorescências (grelos), existindo cultivares adaptadas à produção de diferentes 

órgãos. O seu sistema radicular é aprumado e carnudo apresentando uma coloração 

uniforme ou bicolor, sendo o branco e o roxo, as cores mais normais. As folhas 

apresentam pêlos finos, são ásperas e dispõem-se em roseta na fase vegetativa. O 

ciclo cultural tem uma duração de 40 a 60 dias na Primavera e Verão e 90 a 100 dias 

durante o Inverno. Esta cultura necessita de uma temperatura óptima entre o 15 a 20 

ºC, tanto para a germinação como para a fase vegetativa. Acima dos 25 ºC, a maioria 

das cultivares desenvolvem-se em condições subóptimas. Embora seja tolerante ao 

pH, o intervalo óptimo é de 6,5 a 7,0 (Almeida, 2006). 

 O ensaio decorreu no Horto, numa câmara climatizada ARALAB, com um 

painel de lâmpadas fluorescentes ligadas a um temporizador e a um aparelho de ar 

condicionado. Na câmara foi possível controlar a temperatura, a exposição à luz, o 

fotoperíodo e a humidade relativa. Para o estudo, usou-se uma temperatura diurna de 

25 ºC e nocturna de 20ºC, uma humidade relativa de 65 % e um fotoperíodo de 14 

horas de luz com uma intensidade de luz de 200 μmol m-2 s-1. 

3.2 Instalação do ensaio 

 A germinação das sementes ocorreu ao fim de cerca de 4 dias em turfas 

previamente humedecidas (Figura 6). Em cada tabuleiro foram colocados cerca de 12 

cilindros de turfa com uma quantidade variável de sementes. Sempre que foi 

necessário, os cilindros foram humedecidos com água destilada mantendo as 

condições necessárias ao adequado desenvolvimento das plântulas. Ao fim de 8 dias, 

após a germinação, a maior parte das plântulas tinham atingido o crescimento 

desejado em altura e apresentavam o desenvolvimento dos cotíledones o que permitiu 

a sua transplantação para a hidroponia (Figura 7).  

                                                           
5
 A couve-nabo e a rutabaga pertencem a uma espécie distinta, Brassica napus, embora haja ainda hoje 

alguma controvérsia. 
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Figura 6 – Turfas humedecidas no 

primeiro dia de sementeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Ensaio ao fim de 8 dias de 

germinação 

 

 

 A transplantação é uma operação minuciosa que envolve a transferência das 

plântulas das turfas para tabuleiros em hidroponia. A separação das plântulas foi feita 

de forma manual e durante este processo as raízes tiveram que ser muito bem 

lavadas com água destilada para se remover os resíduos de turfa. Cada tabuleiro foi 

preenchido com solução nutritiva e foi colocado o equipamento de arejamento para 

permitir uma dispersão adequada de oxigénio por toda a solução nutritiva (Figura 8). A 

solução nutritiva de HOAGLAND é constituída por uma solução nutritiva de 

macronutrientes (6,0 mM Ca(NO3)2, 6,0 mM KNO3, 2,5 mM MgSO4 e 1,0 mM KH2PO4) 

e por uma solução de micronutrientes (100 μM H3BO3, 100 μM MnSO4, 30 μM ZnSO4, 

1 μM Na2MoO4, 0,1 μM CoCl2, 0,1 μM CuSO4 e 75 μM FeNaEDTA). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Plântulas em hidroponia 
colocadas nos tabuleiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Plantas em hidroponia 
colocadas nas caixas 

 
 

 Quando apareceram as primeiras folhas, as plantas foram transferidas para 

caixas de plástico em hidroponia para se poder aplicar a contaminação com Cu ou Cd 

(Figura 9). Cada caixa foi preenchida com cerca de 2 L de solução nutritiva, foram 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido por metais tóxicos em nabiças 

 

20 
 

revestidas com fita-cola escura para prevenir o desenvolvimento de algas no seu 

interior e as suas tampas foram previamente perfuradas para se poderem inserir as 

raízes. As raízes foram inseridas de modo a ficarem completamente imersas na 

solução e foi tido em consideração a homogeneidade de dimensões de cada planta 

por caixa. Para cada tratamento foram utilizadas no mínimo três caixas, em cada caixa 

foram colocadas quatro plantas e foi identificado o respectivo tratamento. Ao longo do 

ensaio, as plantas foram consumindo a solução e foi necessário preencher o volume 

de solução até cerca de 2 L para que se mantivesse um volume constante de solução 

nas caixas, o arejamento funcionasse de forma correcta e as raízes estivessem 

sempre imersas na solução. 

 Ao fim de 50 dias após a germinação, as plantas apresentavam o tamanho 

adequado para se poder aplicar o stresse. No tempo zero do ensaio, foi adicionado 

cloreto de cádmio (CdCl2.H2O) com uma concentração de 25 μM e sulfato de cobre 

(CuSO4.5H2O) com uma concentração de 50 μM. Nas caixas da testemunha não foi 

aplicado qualquer tipo de stresse (Figura 10). Ao fim de 48 horas de exposição ao 

stresse (Figura 11), o material vegetal foi recolhido e congelado em azoto líquido, 

sendo posteriormente armazenado a - 80 ºC para as determinações analíticas 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Dia zero de aplicação do stresse 

a) Testemunha; b) [Cd] = 25 μM; c) [Cu] = 50 μM 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11 – Após aplicação do stresse ao fim de 2 dias 

a) Testemunha; b) [Cd] = 25 μM; c) [Cu] = 50 μM  

a) b) c) 

a) b) c) 
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3.3 Determinações analíticas 

3.3.1 Determinação da quantidade total de proteína solúvel 

 Para a determinação da proteína solúvel seguiu-se o método de Bradford 

(1976).  

 A determinação de proteína foi efectuada nos extractos preparados para a 

determinação das actividades enzimáticas e PAGE-nativa, de acordo com o 

procedimento referido no ponto 3.4.1 e 3.6.1. 

 Colocaram-se 50 μL de amostra em tubos de ensaio, e como foi necessário 

diluir a amostra, adicionou-se 50 μL tampão fosfato (100 mM, pH 7,6). De seguida, 

colocou-se 6 mL de solução Coomassie Brilliant Blue nos tubos de vidro. Construiu-se 

uma curva padrão com uma solução de soro de bovino (BSA) de concentração 

conhecida. A leitura da absorvância das soluções padrão e das amostras foi feita a 

595 nm em espectrofotómetro Hitachi U-2000. A quantificação de proteína foi feita de 

acordo com uma curva padrão elaborada para uma gama de concentrações entre 0 e 

1 mg mL-1, e a concentração da proteína solúvel de cada amostra foi obtida pela 

equação y = 0,4439x (R2 = 0,989) (onde y representa a absorvância e x a 

concentração de proteína). A quantidade de proteína solúvel das amostras foi 

expressa em mg mL-1. 

3.3.2 Determinação da concentração de peróxido de hidrogénio (H2O2) 

 A concentração de H2O2 foi efectuada de acordo com o método descrito em 

Singh et al. (2006).  

 Na preparação da amostra usou-se 0,50 g de folhas com uma solução 

extractante de 5 mL de 0,1 % (p/v) de ácido tricloroacético e macerou-se num 

almofariz. O extracto foi centrifugado a 12 000 x g durante 15 minutos e retirou-se 500 

μL de sobrenadante límpido. Preparou-se as soluções para a construção da curva 

padrão para se obter a concentração de H2O2 das amostras analisadas. A cada 500 μL 

de sobrenadante ou soluções para padrão, adicionaram-se 500 μL de tampão fosfato 

(100 mM, pH 7,6) e 1 mL de iodeto de potássio (1 M). A leitura da absorvância foi 

realizada a 390 nm, no espectrofotómetro Hitachi U-2000. A quantificação foi feita de 

acordo com uma curva padrão (y = 0,1149x, R2 = 0,998), obtida a partir de uma 

solução stock de H2O2 com concentração conhecida (0,16 mM). Os resultados foram 

expressos em massa de H2O2 por peso fresco de amostra (μg g-1 PF). 
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3.3.3 Determinação do nível de peroxidação dos lípidos 

 O método usado na determinação do nível de peroxidação dos lípidos foi 

adaptado de Demiral & Turkan (2005), que consistiu num método espectrofotométrico 

que permitiu quantificar o malondialdeído presente na amostra. 

 Pesaram-se 0,50 g de amostra e procedeu-se à maceração das folhas num 

almofariz com 2,5 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 0,1 % (p/v), utilizado como 

solução extractante. De seguida, centrifugou-se o extracto (10 000 x g) durante 15 

minutos e retirou-se 1 mL de sobrenadante límpido para um tubo de vidro, ao qual foi 

adicionado 4 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 20 % (p/v) contendo 0,5 % (p/v) de 

ácido tiobarbitúrico (TBA). Os tubos de vidro foram aquecidos a 95/100 ºC durante 30 

minutos, e o objectivo foi levantar fervura e obter-se uma solução corada. De seguida, 

foram arrefecidos rapidamente num banho de gelo e realizou-se, novamente, uma 

centrifugação do conteúdo dos tubos, nas mesmas condições. Por fim, foi realizada a 

leitura da absorvância, a 532 nm e a 600 nm, no espectrofotómetro Hitachi U-2000, 

usando o valor de 155,1 mM-1 cm-1 para o coeficiente de absortividade molar do MDA. 

A concentração de MDA foi dada pela seguinte expressão:  

 

 

 

3.3.4 Determinação da concentração de glutationa 

 O método espectrofotométrico utilizado para quantificar a glutationa foi 

adaptado de Singh et al. (2006). Este método baseou-se na reacção da glutationa 

reduzida (GSH) com o ácido 5,5‟-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB), com a consequente 

produção de ácido 5-tio-2-nitrobenzóico (TNB) que é um composto com coloração 

amarela (1). O complexo glutationa-TNB (GSTNB) foi reduzido pela enzima glutationa-

redutase (GR) de forma a reciclar a GSH a glutationa oxidada (GSSG) (2). Estas 

reacções ocorreram de forma rápida até que toda a GSH tivesse sido oxidada a 

GSSG, de acordo com os seguintes esquemas reaccionais: 

(1) GSH + DTNB  
 
  TNB + GSTNB 

(2) GSTNB + GSH  
  
     TNB + GSSG 

 A GR também regenerou a GSH, a partir da GSSG, a uma taxa constante (3). 

Posteriormente a GSH formada produziu mais TNB: 

 155,1 
[MDA] (μM g-1 PF) = 

Abs532 – Abs600 

 

1000 

 Massa amostra 
x 
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(3) GSSG + NAD(P)H2  
  
    2GSH + NAD(P) 

 A taxa de produção do TNB é directamente proporcional à reacção que 

regenera a GSH a partir da GR e, por isso é também directamente proporcional à 

concentração de GSH presente na amostra.  

 Na prática, a GSH foi determinada pela actividade enzimática obtida pela GR 

que representa a quantidade de GSH formada pela enzima, por minuto e por mL de 

amostra. Todas as formas de glutationa presentes na amostra (GSH e GSSG) foram 

convertidas em GSH pela GR, pelo que a glutationa determinada foi a glutationa total 

(TGSH). Para se quantificar a GSSG presente foi realizado um procedimento 

experimental que garante que a GSH não foi determinada. A partir da determinação da 

TGSH e da GSSG foi possível obter-se a GSH (TGSH=GSH+GSSG). 

 A preparação dos extractos para a determinação da concentração de TGSH e 

GSSG baseou-se na maceração de 0,5 g de amostra com 2,5 mL de 6 % (p/v) de 

ácido (meta)fosfórico com areia inerte e banho de gelo. Centrifugou-se a 22000 x g, 

durante 15 minutos, a 4 ºC. Retirou-se o sobrenadante e filtrou-se o extracto com 

filtros de seringa descartáveis (Millipore Millex-FH, Hydrophobic PTFE, 0,45 μm). O 

extracto foi diluído 50 vezes com uma solução a 5 % (p/v) de mono-hidrogenofosfato 

de sódio (Na2HPO4). 

 A determinação da concentração de TGSH foi efectuada num meio reaccional 

que contém: 400 μL de extracto diluído; 800 μL de solução A (constituída por 110 mM 

Na2HPO4.7H2O, 40 mM de di-hidrogenofosfato de sódio (NaH2PO4.H2O), 15 mM de 

etilenodiaminatetracético (EDTA), 0,3 mM DTNB e 0,0012 % (p/v) de BSA); 800 μL de 

solução B (composta por 1 mM EDTA, 50 mM Imidazole, 0,44 % (p/v) de BSA e 5 

unidades de actividade da GR (Sigma) e 100 μL de 3 mM de NAD(P)H. A leitura da 

absorvância foi realizada a 412 nm, no espectrofotómetro Hitachi U-2000. 

 A determinação da concentração da GSSG teve um procedimento idêntico ao 

descrito anteriormente para a TGSH, com a particularidade de 1mL de extracto diluído 

ter sido previamente incubado com 40 μL de 2-vinilpiridina a 25 ºC durante 1 hora. A 

vinilpiridina impediu a regeneração da GSH a partir da GSSG (3), bloqueando o efeito 

dos tióis livres na reacção, permitindo apenas detectar a GSSG.  

 A quantificação da concentração de glutationa presente nas amostras foi feita 

de acordo com uma curva padrão (y = 0,0316x, R2 = 0,992), obtida a partir de uma 

solução stock de glutationa com concentração conhecida (0,25 mM) em solução de 

ácido (meta)fosfórico, para uma gama de concentrações entre 0 e 3 μM L-1. Realizou-

se um ensaio branco (EB) onde se adicionou apenas a solução a 32 % (p/v) de ácido 
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(meta)fosfórico com 1 mM de EDTA. O procedimento para a construção da curva 

padrão foi idêntico ao utilizado na determinação da concentração de TGSH, 

adicionando-se ao meio reaccional 400 μL de cada uma das soluções a padronizar em 

vez de extracto diluído. 

 A concentração de glutationa foi expressa em massa de glutationa por peso 

fresco de amostra (nM g-1 PF).  

3.3.5 Determinação da concentração de prolina livre 

 O método para a determinação da concentração de prolina livre foi adaptado 

de Demiral & Turkan (2005). 

 A preparação dos extractos baseou-se na maceração em almofariz de 0,6 g de 

material vegetal com 2 mL de 3 % (p/v) de ácido sulfosalicílico. Centrifugou-se a 12 

000 x g durante 15 minutos e retirou-se o sobrenadante. 

 Para se proceder à determinação da concentração de prolina livre foi 

necessário incubar 1000 μL de sobrenadante com 1 mL de solução de 2 % de 

ninidrina ácida e 1 mL de ácido acético glacial, durante 1 hora em banho-maria a 100 

ºC. De seguida, arrefeceu-se rapidamente em banho de gelo para parar a reacção. 

Adicionou-se a solução de extracção de tolueno a cada um dos tubos, agitou-se 

vigorosamente durante 2-3 minutos e recolheu-se a fase menos densa para posterior 

leitura da absorvância realizada a 520 nm, no espectrofotómetro Hitachi U-2000. A 

ninidrina reagiu com os aminoácidos e originou um composto específico corado que 

depois foi extraído pelo tolueno. 

 A curva padrão foi preparada a partir de uma solução stock de prolina com 

concentração conhecida (5 mM) em ácido sulfossalicílico, para uma gama de 

concentrações entre 0 e 1 μmol mL-1. A concentração de prolina livre de cada amostra 

foi obtida a partir da seguinte recta: y = 3,8313x (R2 = 0,991). O procedimento para a 

construção da curva padrão foi idêntico ao descrito anteriormente na determinação da 

concentração de prolina livre das amostras. 

 A concentração de prolina livre foi expressa em moles de prolina por peso 

fresco de amostra (μmol g-1 PF). 

3.4 Determinação das actividades enzimáticas 

 A velocidade de uma reacção catalisada por enzimas é directamente 

proporcional à quantidade de enzima presente. Assim, a actividade enzimática traduz-

se na quantidade de enzima presente numa amostra que é necessária para consumir 

um dado substrato por unidade de tempo e em condições bem definidas. 
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 A determinação da actividade enzimática de cada amostra (testemunha, 

cádmio e cobre) foi feita em triplicado, e para cada amostra foram efectuadas duas 

leituras. Foi utilizado um espectrofotómetro Hitachi U-2000, com funcionamento em 

sistema contínuo para medição das taxas de reacção enzimática. A actividade de cada 

enzima presente nas amostras foi realizada através de métodos específicos de 

determinação de actividade enzimática, sendo expressa em relação ao peso fresco de 

amostra. 

3.4.1 Preparação dos extractos  

 Para a determinação da actividade enzimática de SOD, CAT, POD e GR foi 

usado o mesmo procedimento para a preparação dos extractos. Pesou-se 0,5 g do 

material vegetal (folhas) e macerou-se num almofariz frio com 2 mL de tampão de 

extracção e 0,02 g de polivinilpolipirrolidona insolúvel (PVPP) (2 % p/v). O tampão de 

extracção é constituído por Tris-HCl (100 mM, pH 7,5), 3 mM de ditiotreitol (DTT), 1 

mM de EDTA e 0,2 % (p/v) de Triton X-100. Centrifugou-se o extracto a 12000 x g 

durante 20 minutos a 4 ºC. Retirou-se o sobrenadante límpido que foi utilizado para 

quantificação de proteína total, actividades enzimáticas e PAGE. 

 O procedimento de extracção da APX foi igual ao usado anteriormente, apenas 

diferindo no tampão de extracção utilizado. O tampão de extracção é composto por 

Tris-HCl (100 mM, pH 7,5), 3 mM de DTT, 1 mM de EDTA e 10 mM de ascorbato. 

Para a extracção da GPX, o tampão de extracção foi igual ao usado para a extracção 

da CAT, SOD, POD e GR mas com adição de 0,1 mM de fluoreto de fenilmetilsulfonilo 

(PMSF) e 5 mM de cisteína. 

3.4.2 Superóxido-dismutase (SOD) 

 Na determinação da actividade da superóxido-dismutase usou-se o método 

adaptado de Rubio et al. (2002) baseado na competição pelo ião superóxido pela SOD 

e pelo citocromo-C-férrico (CitC-Fe3+). Os radicais superóxido (O2
) foram produzidos 

numa reacção catalisada pelo sistema xantina/xantina-oxidase (EC 1.17.3.2) (1). O 

CitC-Fe3+ foi reduzido na presença dos iões O2
, originando uma coloração rosada, 

resultante da presença de iões Fe2+ (2). A SOD presente nas amostras competiu com 

o CitC-Fe3+ pela redução dos radicais O2
 (3). Na presença de SOD existe uma menor 

quantidade de CitC-Fe2+, diminuindo a formação de produto corado. A reacção foi 

iniciada com a adição de xantina-oxidase, tendo sido observadas diferenças na 

absorvância devido à redução do citocromo C-férrico pelo radical O2
: 
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(1) Xantina + H2O + 2 O2  
               
               Ácido Úrico + H2O2 + 2 O2

 

(2) 2 O2
  + citocromo-C-Fe3+  

       
     2 O2  + citocromo-C-Fe2+ 

(3) 2 O2
  

   
       O2 + H2O2 

 O meio reaccional usado foi constituído por uma solução A, que produz os iões 

O2
, com 0,05 mM de EDTA, 0,25 mM de xantina e 0,025 mM de citocromo C-férrico 

em tampão fosfato (100 mM, pH 7,6) e solução X, com Xantina-oxidase, em tampão 

fosfato (100 mM, pH 7,6).  

 A actividade enzimática foi obtida pela leitura da absorvância em contínuo, a 

550 nm, durante 1-2 minutos. Foi feita a leitura de um ensaio branco sem adição de 

extracto; pelo que a absorvância da amostra deve ser inferior à absorvância do EB. 

Uma unidade de actividade enzimática (U) é definida como a quantidade de SOD 

necessária para inibir, em 50 %, a redução do citocromo-C-férrico. Os resultados da 

actividade enzimática da SOD foram expressos em U g-1 PF. 

3.4.3 Catalase (CAT) 

 A determinação da actividade da Catalase foi adaptada de Aebi (1983), referido 

em Bergmeyer (1983) em que a determinação da velocidade inicial foi obtida a partir 

da taxa de diminuição de absorvância devido à decomposição do H2O2, sendo a 

quantidade de enzima presente proporcional à diminuição de absorvância observada. 

 A actividade enzimática foi determinada num meio reaccional com 11 mM de 

H2O2 em tampão fosfato (100 mM, pH 7,6).  

 A leitura da absorvância foi realizada a 240 nm, utilizando a lâmpada de 

ultravioleta (UV), durante 1-2 minutos contra um EB sem adição de H2O2. Uma 

unidade de actividade enzimática (U) é definida como a quantidade de enzima 

necessária para catalisar a decomposição de 1 μmol min-1 mL-1 de H2O2, a 25 ºC, 

usando o coeficiente de absortividade molar (ε) do H2O2 a 240 nm de 39,4 mM-1 cm-1. 

Os resultados da actividade enzimática da CAT foram expressos em U g-1 PF. 

3.4.4 Guaiacol-peroxidase (POD) 

 O método usado na determinação da actividade enzimática da guaiacol-

peroxidase, adaptado de Gajewska et al. (2006), baseou-se na reacção catalisada 

pela POD que promoveu a oxidação do peróxido de hidrogénio e do guaiacol, com 

formação de um produto corado, o tetraguaiacol. Na leitura espectrofotométrica, deve 

ser observado o aumento da absorvância devido à oxidação do guaiacol. 

 A actividade enzimática da guaiacol-peroxidase foi determinada num meio 
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reaccional constituído por 31 mM de guaiacol e 3,6 mM de H2O2 em tampão de 

acetato de sódio (200 mM, pH 6,0). 

 A quantidade de tetraguaiacol formada foi avaliada pela leitura em contínuo da 

absorvância a 470 nm, durante 2 minutos. Uma unidade de actividade enzimática (U) é 

definida como a quantidade de enzima necessária para catalisar a decomposição de 1 

μmol de guaiacol por minuto e por mL, à temperatura ambiente, usando o coeficiente 

de absortividade molar (ε) de 26,6 mM-1 cm-1 (Gajewska et al., 2006). Os resultados da 

actividade enzimática da POD foram expressos em U g-1 PF.  

3.4.5 Ascorbato-peroxidase (APX) 

 A determinação da actividade enzimática da ascorbato-peroxidase foi baseada 

no método de Sharma & Dubey (2004), em que ocorreu uma diminuição da 

absorvância por oxidação do ascorbato (AsC) a monodihidroascorbato (MDHA). 

 A actividade enzimática da ascorbato-peroxidase foi determinada num meio 

reaccional constituído por 0,25 mM de ascorbato com 0,025 mM de EDTA e 0,25 mM 

de H2O2 em tampão fosfato (100 mM, pH 7,6). A leitura da absorvância foi feita a 290 

nm, com lâmpada UV, durante 1-2 minutos, contra um EB sem a presença de H2O2 e 

extracto. 

 Uma unidade de actividade enzimática (U) é definida como a quantidade de 

ascorbato-peroxidase necessária para catalisar a oxidação de 1 μmol de ascorbato por 

minuto e por mL, à temperatura ambiente usando o coeficiente de absortividade molar 

(ε) de 2,8 mM-1 cm-1 (Sharma & Dubey, 2004). Os resultados da actividade enzimática 

da APX foram expressos em U g-1 PF. 

3.4.6 Glutationa-peroxidase (GPX) 

 O método utilizado na determinação da actividade enzimática da glutationa-

peroxidase foi adaptado de Aravind & Prasad (2005) e baseou-se na diminuição da 

absorvância resultante do consumo de NAD(P)H. Para a implementação deste 

método, foram testados diversos protocolos experimentais de vários autores.  

 A GR mantém os níveis de GSH no meio. Usando a GSH como agente redutor, 

a GPX catalisou a reacção de redução do H2O2 a água, inibindo a formação de 

radicais livres. A formação da GSSG catalisada pela GPX foi utilizada na reciclagem 

da GSSG a GSH através da GR e o NAD(P)H foi oxidado a NAD(P)+:  

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido por metais tóxicos em nabiças 

 

28 
 

 

H2O2 + 2 GSH   →  H2O + GSSG  →  2GSH 

  

  

 

 A diminuição da absorvância a 340 nm, devido à oxidação do NAD(P)H, é 

directamente proporcional à actividade enzimática da GPX na amostra.  

 A actividade enzimática foi dada pela leitura da absorvância a 340 nm, durante 

1-2 minutos, usando um meio reaccional, constituído por 114 mM de NaCl, 1,5 mM de 

GSH, 0,015 mM de NAD(P)H, com adição de 500 unidades/L de GR e 0,25 mM de 

H2O2 em tampão Tris-HCl (50 mM, pH 7,9).  

 A unidade de actividade enzimática (U) é definida como a quantidade de 

glutationa-peroxidase necessária para reduzir 1 μmol de NAD(P)H por minuto e por 

mL, à temperatura ambiente, usando o coeficiente de absortividade molar (ε) de 6,2 

mM-1 cm-1 (Nagalakshmi & Prasad, 2001). Os resultados da actividade enzimática da 

GPX foram expressos em U g-1 PF. 

3.4.7 Glutationa-redutase (GR) 

 A determinação da actividade enzimática da glutationa-redutase foi adaptada 

do método referido por Shanker et al. (2004) que se baseou no aumento de 

absorvância devido à redução do 5,5-ditiobis (2-ácido nitrobenzóico) (DTNB) pela 

glutationa reduzida (GSH) (1). A glutationa-redutase tem como substratos a glutationa 

oxidada (GSSG) e o dador de electrões (NAD(P)H), obtendo-se por oxidação a 

glutationa reduzida (GSH) que promoveu a redução do DTNB (2). A reacção foi 

iniciada pela adição da GSSG: 

(1) GSH + DTNB  
 
  TNB + GSTNB 

(2) GSSG + NAD(P)H  
  
    2GSH + NAD(P)+ 

 A actividade enzimática foi dada pela leitura da absorvância a 412 nm, durante 

1-2 minutos, usando um meio reaccional, constituído por 0,75 mM de DTNB, 0,1 mM 

de NAD(P)H e 1 mM de GSSH em tampão fosfato (100 mM, pH 7,6) com 1 mM de 

EDTA.  

 A unidade de actividade enzimática (U) é definida como a quantidade de 

glutationa-redutase necessária para reduzir 1 μmol de GSSG por minuto e por mL, à 

temperatura ambiente, usando o coeficiente de absortividade molar (ε) de 6,2 mM-1 

GPX GR 

NAD(P)H 

NA(D)P
+
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cm-1 (Foyer & Halliwell, 1976). Os resultados da actividade enzimática da GR foram 

expressos em U g-1 PF. 

3.5 Determinação do perfil proteico por electroforese desnaturante (SDS-

PAGE) 

 A electroforese desnaturante (SDS-PAGE) é realizada quando se pretende 

separar as proteínas apenas com base na sua massa molar, havendo uma relação 

directa entre a mobilidade electroforética e a massa molar (Hudson, 1982). Em 

condições electroforéticas constantes, os complexos SDS-proteína formados 

apresentam uma densidade de carga idêntica pelo que a velocidade de migração em 

direcção ao ânodo6 é directamente proporcional à sua massa molar. A SDS-PAGE 

permite determinar a massa molar de proteínas desconhecidas por comparação com a 

mobilidade electroforética de proteínas padrão com massa molar conhecida. 

3.5.1 Preparação das amostras  

 A primeira fase de preparação dos extractos foi realizada tal como descrita no 

ponto 3.4.1 para as enzimas SOD, CAT, POD e GR. Os extractos obtidos foram 

concentrados em sistemas de ultrafiltração selectiva e purificação parcial usando 

membranas de 10 kDa (Microcon YM 10, Millipore), por centrifugação realizada 

durante 15 minutos a 5000 x g, a 4 ºC. Os extractos foram concentrados 5 vezes, ou 

seja, 1 mL de extracto bruto foi concentrado até um volume de ± 200 μL. Os extractos 

obtidos foram submetidos a uma lavagem com tampão Tris-HCl (0,1 M, pH 6,8) para 

se garantir uma substituição do tampão de extracção e minimizar os fenómenos de 

difusão. Ao extracto concentrado e lavado adicionou-se o mesmo volume de tampão 

de desnaturação 0,05 M de Tris, constituído por 2,5 % (p/v) de SDS (detergente 

aniónico dodecilsulfato de sódio), 5 % (v/v) de 2-mercaptoetanol e 12 % (v/v) de 

glicerol. A mistura foi fervida durante 5-10 minutos. O SDS e o 2-mercaptoetanol têm 

um papel fundamental, o primeiro liga-se aos grupos funcionais das proteínas nativas 

e garante a carga negativa do complexo SDS-proteína, assegurando que todas as 

proteínas têm a mesma carga em relação à sua massa molar. O 2-mercaptoetanol vai 

quebrar as pontes de enxofre e a proteína vai adquirir uma conformação de estrutura 

primária. A cada amostra foi adicionado ± 40 μL de glicerol com azul bromofenol a 10 

%, para aumentar a densidade da amostra e se visualizar a frente de corrida, 

respectivamente. 

                                                           
6
 Ânodo – eléctrodo carregado positivamente 
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3.5.2 Preparação do padrão para calibração do gel 

 A determinação das massas molares das bandas proteicas em SDS-PAGE foi 

feita recorrendo a um kit de calibração da Pharmacia Biotech, composto por proteínas 

de baixa massa molar (LMW, Low Molecular Weight) com uma gama de massas 

molares entre 14,4 e 97 kDa.  

 Ao frasco de vidro com os padrões de massa molar, adicionou-se 300 μL de 

tampão de desnaturação 0,05 M de Tris, que também foi usado na desnaturação das 

amostras. Homogeneizou-se o conteúdo e ferveu-se a mistura proteica do kit de 

calibração a 100 ºC durante 5-10 minutos. 

3.5.3 Electroforese desnaturante (SDS-PAGE) 

 Na preparação de géis em condições desnaturantes foram utilizadas placas de 

gel de 8,2 cm x 10,1 cm, com 0,75 mm de espessura, constituídas por gel de 

separação e gel de concentração obtidas a partir de soluções comerciais de 40 % (p/v) 

de Acrilamida, 2 % (p/v) de Bisacrilamida (BIS) em tampão Tris-HCl. Os géis de 

separação eram caracterizados por terem T=12 %, C=2,6 %, 10 % (v/v) de glicerol 

(87% p/p) e pH 8,8; os géis de concentração por terem T=3,6 %, C=2,6 %, 10 % (v/v) 

de glicerol (87% p/p) e pH 6,8. O detergente aniónico dodecilsulfato de sódio (SDS) a 

10 % (p/v), TEMED a 1 % (p/v) e persulfato de amónio (PSA) a 5% (p/v) foram usados 

como agentes iniciadores da polimerização. A migração ocorreu em tampão Tris-

Glicina diluído (0,1 M, pH 8,33), com 10 % (p/v) de SDS.  

 A electroforese foi realizada num sistema contínuo de electroforese vertical 

com um sistema de arrefecimento do tampão dos eléctrodos, segundo o método de 

Laemmli (1970) modificado, como referido em Martins (1998). O sistema contínuo de 

electroforese é composto por uma tina vertical de electroforese (LKB Bromma 2050 

„Midget Electrophoresis Unit‟), uma fonte eléctrica (VWR Power Source 250V) e um 

termóstato (LKB Broma 2219 Multitemp II „Thermostatic circulator‟). As amostras foram 

sujeitas a uma corrente eléctrica constante de 60 mA e tensão máxima de 180 V. O 

termóstato garantiu uma eficiente refrigeração da tina de electroforese até cerca de 8 

ºC. A migração realizou-se até as amostras percorrerem a placa de gel, estando então 

a frente de migração na zona inferior da placa de gel. Logo após a migração, fez-se a 

revelação das proteínas através de métodos colorimétricos.  

 Para a coloração dos géis foi utilizado o procedimento referido em Martins 

(1998), em que o gel foi mergulhado numa solução de coloração constituída por 0,5 % 

(p/v) de azul Coomassie R250 com 40 % (v/v) de metanol e 7 % (v/v) de ácido acético 

em água desionizada durante 15 minutos em agitação suave. Para que as bandas 
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ficassem nítidas e com melhor resolução, o gel foi colocado numa solução 

descolorante com metanol (28 % v/v) e ácido acético (8 % v/v) em água desionizada, 

durante uns dias. 

3.6 Determinação do perfil proteico por electroforese não-desnaturante 

(PAGE-NATIVA) 

 Na electroforese em condições não desnaturantes é mantida a conformação 

nativa globular das proteínas que apresentam um arranjo tridimensional que poderá 

“mascarar” o seu verdadeiro tamanho molecular. Como consequência, quando o 

tamanho do poro é o desejado para se exercer o efeito de crivagem, a separação pode 

ocorrer devido a uma combinação de carga e massa molar ou apenas devido à 

existência de diferenças nas massas molares das proteínas com carga uniforme. O 

retardamento exercido pelo efeito de crivagem poderá não permitir uma boa 

correlação entre a massa molar e a distância de migração. Contudo, o método pode 

ser usado para se determinar aproximadamente a massa molar de proteínas nativas. 

3.6.1 Preparação das amostras  

 Os extractos obtidos através do procedimento descrito no ponto 3.4.1 para as 

enzimas SOD, CAT, POD e GR foram concentrados em sistemas de ultrafiltração e 

purificação parcial usando membranas de 10 kDa (Microcon YM 10, Millipore). 

Colocaram-se 500 μL de extracto bruto no filtro MicroconUltra e centrifugou-se a 14 

000 x g durante 15 minutos. Repetiu-se este passo novamente. O extracto foi 

concentrado dez vezes ou seja, 1 mL de extracto bruto foi concentrado até um volume 

de ± 100 μL. De seguida, adicionou-se 300 μL de solução tampão Tris-glicina diluído 

(1 M, pH 8,1) e centrifugou-se nas mesmas condições. Fez-se esta lavagem três 

vezes. Para as enzimas GPX e APX, não foi necessário concentrar-se as amostras 

sendo o extracto obtido como descrito em 3.4.1. A quantidade de extracto injectada foi 

estimada com base na quantidade total de proteína existente em cada amostra. 

 Aos extractos concentrados e não concentrados adicionou-se 20 % (v/v) de 

uma solução de 10% (p/v) de azul bromofenol em glicerol (87% p/p), para aumentar a 

densidade da amostra e permitir visualizar a frente de corrida.  

3.6.2 Preparação do padrão para calibração do gel  

 Um padrão para calibração do gel também foi utilizado na electroforese não 

desnaturante, de modo a serem conhecidas as massas molares de cada banda 

enzimática. Para isso, recorreu-se a um kit de calibração da Pharmacia Biotech, 
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composto por proteínas de elevada massa molar (HMW, High Molecular Weight) com 

uma gama de massas molares entre 67 e 669 kDa.  

3.6.3 Electroforese não desnaturante (PAGE-nativa)  

 Na realização de electroforese em condições não desnaturantes foram usadas 

placas de gel de 8,2 cm x 10,1 cm, com 1,5 mm de espessura, constituídas por gel de 

separação e gel de concentração obtidas a partir de soluções comerciais de 40 % (p/v) 

de Acrilamida, 2 % (p/v) de Bisacrilamida (BIS) em tampão Tris-HCl. Os géis de 

separação eram caracterizados por terem T=7,5 %, C=2,6 %, 10 % (v/v) de glicerol 

(87% p/p) e pH 8,8; os géis de concentração por terem T=3,6 %, C=2,6 %, 10 % (v/v) 

de glicerol (87% p/p) e pH 6,8. O TEMED a 1 % (p/v) e o PSA a 5 % (p/v), preparado 

diariamente, foram usados como agentes iniciadores da polimerização. A migração 

electroforética foi realizada no tampão Tris-glicina diluído (0,1 M, pH 8,10) e no mesmo 

equipamento descrito no ponto 3.5.3. As condições da corrida são semelhantes às 

referidas anteriormente para a electroforese desnaturante, utilizando uma corrente 

eléctrica constante de 60 mA e tensão máxima de 250 V. A migração realizou-se até a 

frente de migração se encontrar na zona inferior da placa de gel, sendo seguida da 

revelação de cada enzima através de um método de coloração específico. 

3.6.4 Métodos de coloração específica para detecção de bandas de 

actividade da superóxido-dismutase (SOD) 

 Para a detecção da superóxido-dismutase foi utilizado o método de coloração 

específica baseado no método de Beauchamp & Fridovich (1971), adaptado de Ali et 

al. (2005). 

 O gel foi incubado em 50 mL de tampão PBS (0,8 % NaCl, 0,11 % 

Na2HPO4.7H2O, 0,02 % KCl, 0,02 % KH2PO4) durante 20 minutos. De seguida, o gel 

foi transferido para um meio reaccional de 0,2 % (v/v) de TEMED, 0,12 mM de 

riboflavina e 0,6 mM de NBT em tampão PBS, e foi incubado no escuro com agitação 

constante durante 20-30 minutos. De seguida, o gel foi revelado sobre luz 

fluorescente, durante 10-15 minutos ou até visualização de bandas incolores num 

fundo violeta escuro. A reacção foi parada por substituição da solução anterior por 50 

mL de solução a 10 % (v/v) de ácido acético. As superóxido-dismutases foram 

fotografadas no dia seguinte para obtenção de melhor resolução dos géis. 

 As diferentes isoenzimas foram identificadas através da incubação do gel com 

inibidores específicos segundo os métodos também descritos por Ali et al. (2005).  

 Após a incubação em tampão PBS durante 20 minutos adicionou-se o inibidor 
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específico, 3 mM de KCN ou 5 mM de H2O2, mantendo em agitação suave durante 1 

hora, seguindo-se a coloração específica para a SOD. Este método baseou-se no 

facto de as isoenzimas Cu/ZnSODs serem inibidas na presença de KCN e H2O2, a 

FeSOD ser inibida pelo H2O2 e as MnSODs não serem inibidas por nenhum destes 

inibidores. As bandas apareceram num fundo violeta muito claro logo após a 

coloração, tendo sido fotografadas imediatamente pois desaparecem ao fim de algum 

tempo. 

3.6.5 Método de coloração específica de bandas de actividade da 

catalase (CAT)  

 Para a implementação deste método, foram testados diversos protocolos 

experimentais de vários autores. Por fim, adaptou-se o método de coloração 

específica da catalase baseado no método de Wayne & Diaz (1986).  

 Após a migração, o gel foi incubado num meio reaccional com 100 mL de uma 

solução de 0,003 % (v/v) de H2O2 em água desionizada, durante 10 minutos. Lavou-se 

o gel duas vezes com água desionizada. Transferiu-se o gel para uma solução de 2 % 

(p/v) de cloreto de ferro (III) (FeCl3) em água desionizada e posteriormente adicionou-

se uma solução com 2 % (p/v) de hexacioanato (III) de potássio (K3[Fe(CN6)]) em água 

desionizada. Manteve-se em agitação constante até se visualizar um fundo verde. 

Quando as bandas amarelas apareceram lavou-se o gel extensivamente com água 

desionizada e fotografou-se o gel no próprio dia. 

3.6.6 Método de coloração específica de bandas de actividade da 

guaiacol-peroxidase (POD) 

 O procedimento para a coloração específica da guaiacol-peroxidase foi 

adaptado de Ali et al. (2005) e baseado no método de Fielding & Hall (1978).  

 Para diminuir o pH, o gel foi incubado num meio reaccional com 50 mL de 

tampão acetato de sódio (200 mM, pH 6,0) durante 15 minutos. Transferiu-se o gel 

para uma solução fixante de lactato de alumínio (5 % p/v) durante 10 minutos. 

Colocou-se o gel numa solução de guaiacol (54 mM) previamente aquecida a 37 ºC, à 

qual foi adicionado H2O2 (10 mM); manteve-se em agitação constante até ao 

aparecimento de bandas cor-de-laranja em fundo incolor. Parou-se a reacção por 

adição de 50 mL de uma solução de 10 % (v/v) de ácido acético. O gel foi fotografado 

logo após coloração. 
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3.6.7 Método de coloração específica de bandas de actividade da 

ascorbato-peroxidase (APX) 

 O método de coloração específica utilizado para a detecção da ascorbato-

peroxidase foi adaptado de Rellan-Alvarez et al. (2006), baseado no método de 

Jimenez et al. (1998). 

 Logo após a migração, o gel foi incubado em 50 mL numa solução de 4 mM de 

ascorbato e 4 mM de H2O2 em tampão fosfato de sódio (50 mM, pH 7,0), durante 20 

minutos. O gel foi depois transferido para uma solução de 50 mM de NBT com 10 mM 

de TEMED, mantendo-se em agitação suave até visualização de bandas brancas num 

fundo violeta. O gel foi lavado com água desionizada e fotografado no mesmo dia. 

3.6.8 Método de coloração específica de bandas de actividade da 

glutationa-peroxidase (GPX) 

 Foi implementado o método para a detecção da glutationa-peroxidase baseado 

no método de coloração específica de Lin et al., 2002.  

 Após a migração, incubou-se o gel em 50 mL de uma solução contendo 13 mM 

de GSH e 2,5 mM de H2O2 em tampão Tris-HCl (50 mM, pH 7,9), durante 10 a 20 

minutos em agitação suave. Lavou-se o gel com água desionizada. De seguida, 

transferiu-se o gel para uma solução de 1,2 mM de MTT com 1,6 mM de PMS em 

água desionizada, e manteve-se no escuro, em agitação suave, durante cerca de 10 

minutos até à visualização de bandas de actividade enzimática (bandas de cor clara 

num fundo violeta escuro). Após a coloração lavou-se o gel com água desionizada e 

fotografaram-se os géis no próprio dia. 

3.6.9 Método de coloração específica de bandas de actividade da 

glutationa-redutase (GR) 

 O método de coloração específica da glutationa-redutase foi adaptado de 

Manchenko (1994). 

 Depois da migração o gel foi incubado, durante 20 minutos, em 50 mL de 

solução corante contendo 1,21 mM de MTT, 0,34 mM de DCPIP, 3,27 mM de GSSG e 

0,6 mM de NAD(P)H em tampão Tris-HCl (250 mM, pH 8,4) aquecida a 37 ºC em 

agitação constante. O gel foi depois transferido para 50 mL de uma solução de 1 mM 

de HCl para parar a reacção e melhorar a visualização das bandas azuis-escuras em 

fundo azul mais claro. Lavou-se o gel com água desionizada. Finalmente, a fixação 

das bandas no gel foi efectuada usando uma solução de 50 % (v/v) de etanol, de 

forma a descolorar o fundo e permitir uma melhor fixação das bandas de actividade 
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enzimática no gel. Os géis foram fotografados no próprio dia. 

3.7 Tratamento Estatístico 

 A análise estatística foi realizada no software SPSS 13.0 (SPSS Inc., 1989-

2004), através de uma análise de variância a um factor (ANOVA a um factor), onde foi 

aplicado um teste Tukey para se determinar as diferenças significativas entre as 

médias (p < 0,05). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Determinação da quantidade total de proteína solúvel 

4.1.1 Curva padrão 

 Na Figura 12 está representada a recta que estabelece a correlação entre a 

variação de absorvância e a concentração de proteína solúvel para as condições do 

ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Curva padrão para a determinação da quantidade total de proteína solúvel e 

respectiva equação (y = 0,4439x, R
2 

= 0,989, onde y representa a absorvância e x a 

concentração de proteína). 

 

4.1.2 Efeito da aplicação de cádmio e cobre no teor de proteína solúvel 

 Segundo Gallego et al. (1996), a degradação das proteínas representa um 

melhor índice do efeito do stresse oxidativo do que a peroxidação dos lípidos. No 

presente estudo, como seria de esperar, o teor de proteína solúvel descresce 

significativamente com a exposição ao cádmio e ao cobre, como consequência da 

possível existência de danos oxidativos resultantes de stresse oxidativo (Figura 13).  

 Como foi referido anteriormente, de acordo com Møller, Jensen, & Hansson, 

(2007), estas alterações ocorrem principalmente por oxidação dos grupos tiol dos 

resíduos de cisteína, provocando desnaturação e consequentemente, perda de 

funcionalidade como por exemplo, inactivação enzimática. Djebali et al. (2008), em 

Lycopersicon esculentum L., constataram que o teor de proteína diminuiu com 

aplicação de 100 e 300 μM de Cd. Também nesta espécie se observou um efeito 

similar com a aplicação de 50 μM de Cu (Mazhoudi et al., 1997). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido por metais tóxicos em nabiças 

 

37 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Testemunha [Cd]=25μM [Cu]=50μM 

P
ro

te
ín

a
 S

o
lú

v
e
l 
(m

g
 m

L
-1

) 

Testemunha 

[Cd]=25μM 

[Cu]=50μM 

 Apesar de apenas ter sido testada uma concentração para cada metal 

estudado, como o Cu é um micronutriente essencial poderá assumir-se que seriam 

necessárias concentrações mais elevadas para induzir uma diferença significativa 

maior no teor de proteína solúvel. O Cd, sendo um elemento não essencial, era 

esperado um efeito tóxico para concentrações mais baixas, razão pela qual se 

utilizaram diferentes concentrações para os metais estudados. Em estudos posteriores 

seria interessante fazer ensaios nos quais fossem testadas diferentes concentrações 

de Cd e Cu, de forma a averiguar esta diferença de comportamento na presença de 

um elemento essencial ou não essencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Teor de proteína solúvel após exposição ao cádmio e cobre.  

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

  

Conclusões intercalares:  

 Verifica-se uma diminuição significativa nos teores de proteína solúvel nas 

plantas expostas ao cádmio e cobre, em relação à testemunha, o que indica a 

ocorrência de danos oxidativos, nomeadamente degradação das proteínas, 

resultantes do efeito tóxico destes elementos.  
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4.2 Determinação da concentração de peróxido de hidrogénio (H2O2) 

4.2.1 Curva Padrão 

 Na seguinte figura encontra-se a curva padrão que permite estabelecer a 

correlação entre a absorvância e a concentração de H2O2 nas condições do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Curva padrão para a determinação da concentração de H2O2 e respectiva 

equação (y = 0,1149x, R
2 

= 0,998, onde y representa a absorvância e x a concentração de 

peróxido de hidrogénio). 

 

4.2.2 Efeito da aplicação de cádmio e cobre no teor de H2O2 

 Ao contrário do que seria de esperar, as folhas de nabiça expostas ao cádmio e 

ao cobre não apresentaram um aumento do teor intracelular de H2O2. No tratamento 

com cádmio há uma ligeira diminuição do teor de H2O2 e as plantas expostas ao cobre 

apresentam uma diminuição significativa, relativamente à testemunha (Figura 15).  

 Uma explicação possível é o facto de o H2O2 poder originar rapidamente 

radicais HO, extremamente reactivos, através das reacções de Fenton pelo que os 

teores de H2O2 presentes podem não estar directamente relacionados com a sua 

formação. Isto é concordante com o facto de ser no tratamento com o cobre que 

ocorre uma diminuição significativa uma vez que este metal actua directamente na 

indução do stresse oxidativo através das suas propriedades redox. 

 Outra possível explicação para estes resultados é a existência de uma resposta 

enzimática ou não enzimática, eficiente, que também pode influenciar o nível de H2O2 

nas células, através de activação de enzimas que actuam neste substrato. 
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Figura 15 – Concentração de H2O2 após exposição ao cádmio e cobre.  

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

 Baptista (2009) obteve o mesmo resultado nas folhas de tabaco (Nicotiana 

tabacum L.) expostas a 50 e 200 μM de Cd e 100 e 400 μM de Cu, não ocorrendo um 

aumento significativo do teor de H2O2. O tabaco é uma planta acumuladora o que 

deixa em aberto uma questão: “Será que as plantas acumuladoras são mais tolerantes 

por desencadearem mecanismos mais eficientes de remoção das ROS?”. De facto, 

alguns estudos indicam que na presença de quantidades excessivas de cobre e 

cádmio, as células tentam prevenir a formação excessiva de ROS (ou eliminam o 

excesso de ROS formado) através da activação de vias metabólicas específicas, que 

envolvem enzimas tais como a APX ou a POD, entre outras (Mittler, 2002; Gratão et 

al., 2005; Martins et al., 2010). Esta possibilidade será averiguada com a avaliação da 

existência de mecanismos enzimáticos e não enzimáticos, na fase seguinte deste 

trabalho. Resultados diferentes foram obtidos por Dixit et al. (2001) em folhas de 

Pisum sativum L., onde ocorreu um aumento do teor de H2O2 para uma exposição de 4 

μM e 40 μM de cádmio ao fim de três dias. O mesmo aconteceu em raízes da planta 

do arroz, onde ocorreu um aumento da concentração de H2O2 quando expostas a 30 

μM de cobre (Chen et al., 2000). 

  

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 A exposição ao cádmio e cobre não induziu um aumento do nível de H2O2 nas 

folhas, contrariamente ao que seria de esperar, o que pode resultar de uma eficiente 

remoção do H2O2 por mecanismos antioxidantes mais eficazes. 
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4.3 Determinação do nível de peroxidação dos lípidos 

4.3.1 Efeito da aplicação de cádmio e cobre na peroxidação dos lípidos 

 A peroxidação dos lípidos, que pode ser avaliada através do teor de MDA 

presente nas células, é um dos principais indicadores da ocorrência de stresse 

oxidativo. O Cu interfere com um grande número de processos fisiológicos, mas o seu 

primeiro alvo é ao nível da membrana celular (De Vos et al., 1989) o que é evidente no 

presente trabalho, uma vez que o teor de MDA aumenta significativamente nas plantas 

contaminadas com cobre, relativamente à testemunha (Figura 16). Chen et al. (2000) 

também observaram a mesma tendência, a presença de Cu em excesso levou a um 

aumento da peroxidação dos lípidos, em raízes da planta do arroz (Oryza sativa L.).  

 O efeito do radical HO nas membranas celulares resulta na peroxidação dos 

ácidos gordos insaturados, principalmente os polinsaturados (PUFA), que são 

extremamente sensíveis a este radical (Møller, Jensen, & Hansson, 2007). 

Consequentemente, é possível que esteja a ocorrer a produção de HO promovida 

pelas reacções de Fenton que vão ter uma acção directa no teor de MDA presente nas 

plantas expostas ao cobre, bem como no teor de H2O2 baixo. Num estudo realizado 

em raízes de Brassica juncea verificou-se um aumento no nível de peroxidação dos 

lípidos, indicando que uma acumulação de cobre levou ao aumento da produção de 

ROS (Wang et al., 2004).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Concentração de MDA após exposição ao cádmio e cobre.  

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 Verifica-se que a aplicação de cádmio, na concentração utilizada, não tem um 
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impacto negativo tão acentuado, não existindo diferenças, relativamente à 

testemunha, o que evidencia menor grau de stresse oxidativo nas plantas sujeitas a 

este tratamento. Estes resultados não estão de acordo com alguns estudos, em que a 

toxicidade com cádmio induziu um aumento do teor de MDA. Em plantas de tabaco 

expostas a cádmio, ocorreu um aumento do teor de MDA para concentrações na 

ordem dos 25-50 μM de Cd, relativamente à testemunha (Martins et al., 2010). Em 

folhas de Pisum sativum L., também ocorreu um aumento da concentração de MDA 

devido à exposição a 40 μM de Cd durante três dias. No entanto, o facto de a 

presença de Cd não ter aumentado o teor de MDA nas folhas de nabiça, poderá ser 

consequência da concentração de Cd utilizada, de diferentes condições de ensaio, e 

sobretudo devido à planta considerada.  

  

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 A exposição ao cádmio e cobre não induz respostas idênticas na peroxidação 

dos lípidos: 

 O teor de MDA aumenta consideravelmente nas plantas expostas ao cobre, 

pelo que há um aumento da peroxidação dos lípidos, possivelmente resultante da 

actuação do HO devido às reacções de Fenton.  

 No tratamento com cádmio, não ocorrem diferenças significativas em relação 

à testemunha. 
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4.4 Determinação da concentração de glutationa 

4.4.1 Curva Padrão 

 Na Figura 17 está representada a recta que estabelece a correlação entre a 

variação de absorvância e a concentração de GSH, para as condições do ensaio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Curva padrão para a determinação da concentração de GSH e respectiva 

equação (y = 0,0316x, R
2 

= 0,992, onde y representa a absorvância e x a concentração de 

GSH). 

 

4.4.2 Efeito da aplicação de cádmio e cobre na concentração de 

glutationa 

 No presente estudo, apenas se verificam diferenças significativas ao nível do 

teor de glutationa reduzida no tratamento com cobre. Gratão et al. (2005) referiram 

que um aumento na concentração de GSH e na síntese de enzimas envolvidas na 

produção de GSH está correlacionado com a capacidade das plantas em resistir ao 

stresse induzido por metais tóxicos. Nas plantas contaminadas com cobre, há um 

aumento significativo na concentração de GSH, relativamente à testemunha (Figura 

18), podendo estar relacionado com a capacidade da planta em resistir ao stresse 

oxidativo induzido por este metal, através da activação de certos mecanismos, como a 

via glutationa-ascorbato, onde a GSH está continuamente a ser regenerada. Esta 

possibilidade poderá ser confirmada com os ensaios enzimáticos, e será analisada em 

conjunto com esses resultados. Contudo, este efeito não é acompanhado com 

nenhuma alteração no teor de GSSG, relativamente à testemunha. 
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Figura 18 – Concentração de TGSH, GSSG e GSH após exposição ao cádmio e cobre. A 

comparação é feita entre os valores de TGSH dos três tratamentos, procedendo-se de 

igual modo para a GSSG e GSH.  

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

 Nas folhas de nabiça, a exposição ao cádmio promove uma diminuição do teor 

de GSH, relativamente ao tratamento com cobre. No entanto, o teor de GSH na 

testemunha não é significativamente diferente do nível de GSH presente nas plantas 

expostas ao Cd (Figura 18). Gratão et al. (2005) referiram que alguns metais 

provocaram uma diminuição transitória nos teores de GSH e alterações nas 

actividades enzimáticas das enzimas antioxidantes. Uma justificação plausível para 

uma diminuição ligeira no teor de GSH no tratamento com cádmio é o facto de a GSH 

ser o primeiro alvo dos iões Cd2+. A GSH vai sequestrar os iões Cd e prevenir os seus 

danos noutros alvos que tenham grupos tiol. Aravin & Prasad (2005) referiram que o 

tratamento com 10 μM de Cd levou a uma diminuição significativa dos grupos tiol 

(incluindo proteínas com –SH), com uma consequente diminuição da GSH e um 

aumento simultâneo da GSSG, o que foi uma verdadeira indicação de stresse 

oxidativo. Em folhas de Pisum sativum L., ocorreu uma diminuição significativa no teor 

de GSH devido à exposição a 4 μM e 40 μM de Cd durante três dias, sem haver 

diferenças significativas nos teores de GSSG nas mesmas condições. Nas folhas de 

nabiças, a diminuição de GSH não é significativa e não ocorrem alterações nos teores 

de GSSG no tratamento com 25 μM de Cd. 
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Conclusões intercalares:  

 Não existem diferenças significativas nos teores de TSGH e GSSG, nos dois 

tratamentos, relativamente à testemunha. 

 No tratamento com cádmio, a concentração de GSH diminui devido à sua 

grande afinidade com os grupos tiol (-SH), mas essa diminuição não é significativa, 

relativamente à testemunha.  

 A presença de Cu induziu um aumento no nível de GSH, que poderá ser 

explicado pela activação de certos mecanismos de defesa nas folhas de nabiças.  
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4.5 Determinação da concentração de prolina livre 

4.5.1 Curva Padrão 

 A partir dos resultados experimentais obtidos, foi elaborada uma recta que 

estabelece a correlação entre a variação de absorvância e a concentração de prolina 

livre, para as condições do ensaio (Figura 19). 

 

Figura 19 - Curva padrão para a determinação da concentração de prolina livre e 

respectiva equação (y = 3,8313x, R
2 

= 0,991, onde y representa a absorvância e x a 

concentração de prolina livre). 

 

4.5.2 Efeito da aplicação de cádmio e cobre na concentração de prolina 

livre 

 De acordo com alguns autores (Schat et al., 1997; Martins et al., 2010), a 

presença de cádmio pode causar uma acumulação de prolina, que não está 

directamente relacionada com a presença do metal em excesso, mas com um 

distúrbio no balanço da água pois na presença de concentrações tóxicas de metais e 

elevada humidade não ocorre acumulação de prolina. Segundo Martins et al., 2010 a 

presença do metal levou a uma diminuição do teor de água em todas as partes da 

planta de tabaco e a um aumento do teor de prolina. Outros autores referiram um 

aumento do teor de prolina em raízes de arroz (Oryza sativa L.) expostas ao cádmio 

(Shah & Dubey, 1998), enquanto outros não observaram nenhumas alterações (Guo 

et al., 2004). No presente estudo, não se verificam diferenças significativas no teor de 

prolina livre nas folhas de Brassica Rapa expostas ao cádmio (Figura 20), 
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possivelmente porque a prolina pode formar complexos não tóxicos com o cádmio 

atenuando o seu efeito. Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos 

para o MDA e H2O2, onde também não se verificam diferenças significativas nas 

plantas expostas ao cádmio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Concentração de prolina livre após exposição ao cádmio e cobre.  

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

 No entanto, a exposição ao cobre induz uma resposta diferente, ocorrendo um 

aumento significativo no teor de prolina livre. Este osmólito tem uma importante função 

ao facilitar a retenção de água e protegendo as membranas, pelo que o seu aumento 

está directamente relacionado com uma defesa da própria planta face ao stresse 

oxidativo (Figura 20). Em resposta à exposição ao Cu, o trigo (Bassi & Sharma, 1993), 

Silene vulgaris (Schat et al., 1997) e o arroz (Chen et al., 2001) também tiveram uma 

resposta análoga acumulando teores de prolina. Verifica-se assim, tal como para 

outros parâmetros estudados, designadamente MDA e H2O2, que há uma resposta 

bastante diferente ao efeito tóxico induzido por estes dois metais, o que pode ser 

esperado dado que influenciam de forma bastante diferente as reacções (o cobre 

participa directamente em reacções de oxidação-redução, e o cádmio não).  

Conclusões intercalares:  

 O teor de prolina livre aumenta significativamente nas plantas expostas ao 

cobre, traduzindo-se numa importante estratégia de defesa da planta na tolerância ao 

stresse oxidativo. Não há diferenças significativas no tratamento com cádmio, o que 

está concordante com os resultados obtidos para o MDA e H2O2. 
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4.6 Avaliação do efeito do stresse oxidativo, induzido pelo cádmio e cobre, 

na actividade enzimática 

4.6.1 Superóxido-dismutase 

 A resposta da SOD ao stresse induzido por metais tóxicos depende de vários 

factores, entre eles, a espécie da planta, o estágio de desenvolvimento, o tipo de metal 

e o tempo de exposição (Schützendübel et al., 2001). 

 Os resultados obtidos para a SOD demonstram que a remoção do radical 

superóxido ocorre a uma taxa muito elevada para ambos os tratamentos. É de 

salientar as elevadas quantidades de SOD presentes nas folhas de nabiças. Pela 

análise da Figura 21 verifica-se que actividade enzimática da SOD aumenta 

significativamente nas plantas expostas ao cádmio comparativamente à testemunha. 

Nas folhas contaminadas com cobre, observa-se um comportamento semelhante, 

sendo este aumento significativamente maior. Apesar de os outros mecanismos não-

enzimáticos parecerem indicar que não ocorreu stresse oxidativo significativo, no 

tratamento com o cádmio, a actividade enzimática da SOD vem contrariar essa 

tendência. 

 

Figura 21 – Actividade enzimática da SOD após exposição ao cádmio e cobre. 

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

 Shah et al. (2001) fazem referência que em vários estudos a actividade da 

SOD tem sido estimulada quando exposta a condições de stresse devido à presença 

de Cd, Cu, Alumínio (Al), Manganês (Mn), Fe e Zn. Schützendübel et al. (2001) 
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verificaram que a actividade da SOD foi fortemente estimulada pela presença de 50 

μM Cd em plântulas de pinheiro. Na planta do arroz (Oryza sativa L.), também houve 

um aumento da actividade da SOD devido à exposição ao Cd (100 e 500 μM) (Shah et 

al., 2001). Nas raízes de Brassica juncea, a actividade da SOD teve uma tendência 

crescente, sendo significativamente maior, relativamente à testemunha, para 

concentrações de Cu, na ordem dos 4, 8 e 16 μM, durante 4 dias (Wang et al., 2004). 

Nas plantas transgénicas, o aumento da actividade da SOD aumentou a protecção 

face aos danos oxidativos (Allen et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 A actividade enzimática da SOD, a primeira via de defesa dos mecanismos 

enzimáticos, aumenta significativamente nos dois tratamentos, indicando que o 

radical O2
 está a ser convertido em H2O2, e que em ambos os tratamentos ocorre 

stresse oxidativo. 
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4.6.2 Catalase 

 Na actividade enzimática da CAT não se observam diferenças significativas no 

tratamento com cádmio, relativamente à testemunha. (Figura 22). Isto deve-se, 

possivelmente, ao facto de a CAT não necessitar directamente de equivalentes 

redutores para exercer o seu papel, pelo que é menos sensível ao estado redutor das 

células, logo a sua função pode não ser afectada durante o stresse promovido pelo 

Cd, ao contrário de outros mecanismos (Mittler, 2002). O que foi verificado por Martins 

et al. (2010) nas folhas de tabaco jovens e velhas, onde não foram observadas 

diferenças significativas na actividade da CAT, indicando que esta enzima não está 

envolvida na defesa da planta face ao stresse induzido pelo Cd. Para além disso, a 

CAT também apresenta uma localização celular restrita, encontrando-se em maior 

quantidade nos peroxissomas e está associada a uma remoção de H2O2 quando este 

está em excesso. Gratão et al. (2005) referiram que alguns estudos indicam que a 

actividade enzimática da CAT diminuiu na presença de Cd em pepinos, em ervilhas 

(50 μM), nas folhas de Brassica napus (50 μM); outros autores verificaram que 

aumentou consideravelmente na cana-de-açúcar e noutros estudos permaneceu 

inalterada, como é o caso da soja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Actividade enzimática da CAT após exposição ao cádmio e cobre. 

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

 Nas plantas expostas ao cobre verifica-se um ligeiro aumento significativo da 

actividade enzimática da CAT (Figura 22). A CAT apresenta afinidade para o H2O2 
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utilizando-o como substrato, sendo uma das principais enzimas envolvidas na 

remoção deste composto. Uma vez que esta enzima está relacionada com o controlo 

dos níveis de H2O2 produzido em condições de stresse (Mittler, 2002), o seu aumento 

pode explicar o facto de o teor de H2O2 estar baixo nas células (Figura 15). Um 

aumento da actividade da CAT também foi observado em algumas plantas expostas a 

metais tóxicos, como é o caso do Cu em níveis tóxicos moderados (100 μM) para a 

Oryza sativa (Oryza sativa) (Shah et al., 2001). 

 

 

 

 

  

  

Conclusões intercalares:  

 Não se observam diferenças significativas na actividade enzimática da CAT, 

no tratamento com Cd relativamente à testemunha, demonstrando que esta enzima 

não tem um papel significativo nos mecanismos de defesa, face ao stresse oxidativo, 

induzido por este metal.  

 No tratamento com Cu, há um ligeiro aumento significativo da actividade da 

CAT, relativamente à testemunha, estando esta enzima envolvida na prevenção do 

stresse oxidativo, promovido por este metal.  
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4.6.3 Peroxidase 

  Uma diminuição significativa da guaiacol-peroxidase, nas plantas expostas ao 

cádmio, indica que esta enzima não está envolvida nos mecanismos de defesa face a 

este metal tóxico (Figura 23) e que outros mecanismos de defesa estão a actuar. 

Sandalio et al. (2001) verificaram que também ocorreu uma diminuição da actividade 

da POD, na ervilha, resultante da exposição ao Cd. Schützendübel et al. (2001) 

observaram que inicialmente o tratamento com Cd não teve efeito imediato na POD 

nas plântulas de pinheiro e que a sua estimulação foi retardada, aumentando ao longo 

do tempo, quando comparada com a APX e CAT. Neste estudo, após exposição ao Cd 

ocorreu um aumento da concentração dos compostos fenólicos e da lignificação das 

raízes. Esta resposta de defesa foi semelhante à resposta que ocorre quando existe 

uma exposição a microrganismos patogénicos, em que a planta desencadeia uma 

rápida produção das ROS (oxidative burst), seguida pela activação de reacções 

secundárias de defesa, como é caso da lignificação. Kochhar & Kochhar, (2005) 

também verificaram que elevadas concentrações de Cd2+ (100 μM) inibiram a 

actividade da POD, relativamente à testemunha, na germinação do feijão-da-índia 

(Vigna mungo). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Actividade enzimática da POD após exposição ao cádmio e cobre.  

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

   

 A indução da actividade enzimática da POD, promovida pela presença de 

cobre, é significativamente superior à testemunha (Figura 23). No presente estudo, a 
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POD deve remover o excesso de H2O2 resultante da actuação da SOD. A conversão 

do H2O2 em água pela POD, poderá ser outra explicação para o facto do nível de H2O2 

ser tão baixo nas plantas expostas ao cobre (Figura 15). Mazhoudi et al. (1997) 

mencionaram que esta enzima tem um papel fundamental na defesa da planta contra 

o stresse oxidativo induzido pelo Cu, estando directamente envolvida nos mecanismos 

antioxidantes, ao contrário de outras enzimas, como a SOD que actua como 

mecanismo de defesa para qualquer situação de stresse. É importante referir que esta 

enzima nos dá uma menor informação em relação aos mecanismos de tolerância face 

ao stresse oxidativo, devido à sua localização celular diversa e porque actua em 

diversos substratos para além do H2O2. A elevada actividade enzimática da POD 

(Figura 23) comparativamente à CAT (Figura 22), sugere que a POD poderá ser uma 

melhor resposta de defesa intrínseca face aos danos oxidativos induzidos pelo Cu. 

Wang et al. (2004) também verificaram que a actividade da POD teve um 

comportamento crescente em raízes de Brassica juncea expostas ao Cu durante 4 

dias, sendo significativamente superior para uma concentração de 16 μM. Trigueiro 

(2004) obteve para a tremocilha (Lupinus luteus), um aumento da actividade da 

peroxidase para as plantas expostas a maiores concentrações de cobre (1 e 50 μM), o 

pico de actividade foi registado à concentração de 50 μM. Chen et al. (2000) também 

verificaram um aumento na actividade da POD, em raízes de Oryza sativa, expostas a 

30 μM de Cu. Martins & Mourato (2006) verificaram que a actividade da peroxidase 

aumentou de forma significativa, ao fim de 1 ou 2 dias, para concentrações de Cu mais 

elevadas (0,2 mM e 0,35mM), em folhas de tomate (Lycopersicon esculentum), 

indicando que há uma activação dos mecanismos de defesa.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 A indução enzimática da peroxidase difere nos dois metais tóxicos:  

 No tratamento com cádmio, ocorre uma diminuição significativa da actividade 

da POD, indicando que esta enzima não está envolvida nos mecanismos de defesa, 

face a este metal tóxico, e que outros mecanismos de defesa estão a actuar.  

 No tratamento com o cobre, há uma indução bastante significativa desta 

enzima, convertendo o excesso de H2O2, resultante da actividade da SOD, em água. 

Esta enzima deve ter um papel fundamental na defesa da planta, contra o stresse 

oxidativo induzido pelo Cu. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido por metais tóxicos em nabiças 

 

53 

 

4.6.4 Ascorbato-peroxidase 

 Os resultados obtidos, relativamente à actividade enzimática da APX, 

encontram-se na Figura 24. Tal como se pode verificar, existem diferenças 

significativas nas plantas expostas ao cádmio e ao cobre, relativamente à testemunha. 

Uma explicação possível é o facto de esta enzima apresentar uma elevada afinidade 

para o substrato H2O2, relativamente às duas enzimas anteriores, CAT e POD. A APX 

actua neste substrato na ordem dos micromolar (μM), enquanto a CAT apresenta uma 

afinidade para este substrato para valores na ordem dos milimolar (mM), o que 

promove uma função diferente de ambas as enzimas (Mittler, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Actividade enzimática da APX após exposição ao cádmio e cobre. 

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

 No tratamento com cádmio há um aumento significativo da actividade 

enzimática da APX (Figura 24), pelo que esta enzima é crucial na conversão do H2O2 

em H2O, usando o ascorbato como dador específico de electrões. Nesta planta, a 

indução do stresse oxidativo promovido pelo cádmio poderá estar associado à 

activação do ciclo glutationa-ascorbato, uma vez que não existem diferenças 

significativas na actividade enzimática da CAT (Figura 22) e a actividade da POD 

diminui (Figura 23). 

Gratão et al. (2005) citaram alguns estudos em que o stresse induzido pelo Cd 

aumentava consideravelmente a actividade enzimática da APX, como ocorreu no caso 
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das folhas de ervilha e nas raízes e folhas de Phaseolus vulgaris (feijão comum). 

Outros estudos verificaram que nas folhas de Helianthus annuus (girassol), a 

actividade das enzimas relacionadas com o ciclo ascorbato-glutationa diminuiu 

(Gallego et al., 1996).  

Nas plantas contaminadas com cobre também ocorre um aumento significativo 

da APX, relativamente à testemunha (Figura 24), estando associada à regulação do 

excesso de H2O2 nesta planta. Uma vez que a APX e a POD (Figura 23) se encontram 

presentes em quantidade superior à CAT (Figura 22), pode-se inferir que estas duas 

enzimas têm um papel mais activo na remoção do H2O2 nas folhas de nabiças. 

Resultados similares foram obtidos por vários autores, nomeadamente, no 

tratamento com 15 μM de Cu em Phaseolus vulgaris, onde a actividade da APX foi 

estimulada (Gupta et al., 1999). Nas raízes de Brassica juncea, a actividade 

enzimática da APX, também, aumentou significativamente nos tratamentos com uma 

concentração de 2, 4 e 8 μM de Cu (durante 4 dias), relativamente à testemunha 

(Wang et al., 2004).  

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 Em ambos os tratamentos, a APX actua na remoção do H2O2 das células, 

ocorrendo um aumento significativo da sua actividade, relativamente à testemunha.  

 No tratamento com cádmio, esta enzima tem um papel fundamental nos 

mecanismos de defesa enzimáticos, existindo um forte indício que poderá ser 

activado o ciclo glutationa-ascorbato, uma vez que não existem diferenças 

significativas na actividade enzimática da CAT e a actividade da POD diminui.  

 No tratamento com cobre, a APX e a POD devem ter um papel mais activo na 

remoção do H2O2, nas folhas de nabiças, uma vez que se encontram presentes em 

quantidade superior à CAT. 
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4.6.5 Glutationa-peroxidase 

 Na actividade enzimática da GPX não se observam diferenças significativas em 

ambos os tratamentos, relativamente à testemunha (Figura 25). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Actividade enzimática da GPX após exposição ao cádmio e cobre. 

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05) 

 

 No tratamento com cádmio, ocorre uma ligeira diminuição não significativa da 

actividade da GPX, relativamente à testemunha. Alguns estudos referidos por Cuypers 

et al. (2010) revelaram que pode ocorrer uma diminuição da actividade da GPX, 

durante o stresse com cádmio, provavelmente devido a dois factores: a possibilidade 

de existir um mecanismo subjacente que leva à diminuição do selénio (Se) presente 

no sítio activo da GPX, através da formação de um complexo Cd–Se–cys, ou 

competição entre a GPX e as metalotioneínas pelo enxofre presente nos aminoácidos. 

Aravin & Prasad (2005) verificaram que 10 μM Cd não foram suficientes para estimular 

a actividade da GPX, em Ceratophyllum demersum, tal como aconteceu no presente 

trabalho. 

 No tratamento com cobre, observa-se um aumento não significativo, indicando 

uma tendência crescente. Hou et al. (2004) fazem referência a um estudo, em que a 

actividade da GPX aumentou devido aos danos causados, pelo frio, na maçã. O facto 

de a GPX precisar de outras enzimas secundárias, como a GR e a G6PD, e de 

substratos, como o NAD(P)H, a glucose-6-fosfato ou indirectamente a GSH, para 

funcionar de forma mais eficiente, pode estar de certa forma relacionado, com o facto 
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de não se identificarem diferenças significativas na sua actividade enzimática, sendo 

possivelmente necessárias concentrações mais elevadas em ambos os metais. 

  

 

  

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 A GPX não apresenta um papel significativo nos mecanismos de defesa, face 

ao stresse oxidativo, causado pelo Cd e Cu, não havendo diferenças significativas 

nos dois tratamentos, relativamente à testemunha. 
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4.6.6 Glutationa-redutase 

 A glutationa-redutase é fundamental na via glutationa-ascorbato e é muito 

importante na manutenção dos níveis de GSH nas células. A GR é extremamente 

sensível aos metais tóxicos, como o Cd2+, Cu2+ e Fe3+, e a compostos que reagem 

com os grupos –SH, devido à sua presença no sítio activo desta enzima (Nagalakshmi 

& Prasad, 2001).  

 Pela análise da Figura 26, verifica-se que actividade enzimática da GR diminui 

de forma significativa, nas plantas expostas ao cádmio. Estes resultados, estão 

concordantes, com o facto de o Cd afectar o metabolismo da glutationa e inactivar as 

enzimas que apresentem grupos tiol, como é o caso da GR. Outro factor, é que o Cd 

induz a síntese de fitoquelatinas, e como a GSH é o percursor da síntese das 

fitoquelatinas, o seu nível celular tende a diminuir, depois da exposição ao Cd. No 

entanto, no presente trabalho o teor de GSH não diminui de forma significativa, 

apresentando apenas uma tendência decrescente (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Actividade enzimática da GR após exposição ao cádmio e cobre. 

As barras de erro representam o desvio-padrão e as diferentes letras indicam diferenças 

significativas entre os valores (p < 0,05). 

 

 Gallego et al., 1996 verificaram uma diminuição na actividade da GR, no 

girassol, após exposição ao Cd. Schützendübel et al. (2001) referiram também que um 

tratamento com 50 μM Cd, inibiu a actividade da GR, e por consequência, a 

concentração de GSH diminuiu, em plântulas de pinheiro. Aravin & Prasad (2005) 

observaram que a GR foi inibida em 46 % na presença de 10 μM Cd, alterando o 
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equilíbrio redox para um ambiente mais oxidado (menores teores de GSH). O mesmo 

aconteceu na cenoura, no tabaco e na Rauvolfia serpentina (erva medicinal para chá), 

depois da exposição ao Cd, tal como foi abordado por Schützendübel & Polle (2002). 

Tal como referido anteriormente, estes resultados não estão concordantes com os 

obtidos no presente estudo, uma vez que o teor de GSH diminui de forma não 

significativa, relativamente à testemunha. 

 No tratamento com cobre, não existem diferenças significativas na actividade 

enzimática da GR, relativamente à testemunha. Apesar de existir uma ligeira 

diminuição (Figura 26), esta enzima não apresenta um papel fundamental nos 

mecanismos de defesa, face ao stresse promovido por este metal tóxico. Existem 

diversos estudos referidos por Schützendübel & Polle (2002), em que o Cu diminuiu a 

actividade da GR, como é o caso da ervilha e do girassol (Gallego et al., 1996). Os 

resultados obtidos na actividade enzimática, não estão concordantes com o facto de o 

teor de GSH aumentar, relativamente à testemunha (Figura 18). Seria de esperar um 

aumento da actividade desta enzima, uma vez que promove a reacção de redução da 

GSSG em GSH. Uma explicação possível, é que teor de GSH produzido pode não ter 

sido suficiente para que existam diferenças significativas na actividade enzimática da 

GR, relativamente à testemunha, e outro factor é que a GR é sensível aos iões Cu2+, o 

que poderá ter provocado a ligeira diminuição na sua actividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 Nas folhas de nabiça, a exposição ao cádmio promove uma diminuição 

significativa na actividade da GR, e seria de esperar uma diminuição significativa no 

teor de GSH, relativamente à testemunha. Este tipo de resposta é comum, e deve-se 

a um aumento do consumo de GSH, pela produção de fitoquelatinas, resultante da 

exposição ao Cd (Schützendübel & Polle, 2002). 

 No tratamento com o cobre, não se observam diferenças significativas, 

indicando que esta enzima não é fundamental nos mecanismos de defesa, apesar do 

teor de GSH aumentar de forma significativa. 
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4.7 Caracterização do perfil proteico por electroforese desnaturante (SDS-

PAGE) 

4.7.1 Calibração do gel 

 Em condições desnaturantes, há uma relação exponencial entre a massa molar 

e a mobilidade electroforética de cada proteína. A mobilidade electroforética ou Rf de 

cada uma das bandas detectadas é dada pela razão entre a medição da distância de 

cada banda correspondente à proteína que migrou desde a origem (em cm) e a 

distância desde a origem até à frente de migração (em cm). 

 A curva de calibração permite obter as massas molares, através da equação da 

curva de calibração para o gel a 12 %: y = 245586 e -3,208x (R2=0,99), a partir do cálculo 

dos respectivos valores de mobilidade electroforética, para cada banda detectada no 

gel (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Curva de calibração para SDS-PAGE em gel de 12 % de acrilamida 

 (curva obtida a partir de 3 observações, utilizando proteínas de baixa massa molar (LMW) 

fornecidas em kits Pharmacia Biotech). A relação entre a mobilidade relativa de cada proteína 

(Rf) e o logaritmo da sua massa molar traduz-se numa equação exponencial para determinar a 

massa molar de cada proteína (y = 245586 e 
-3,208x

, R
2
=0,990, onde y representa a massa 

molar e x o Rf).  

 

 A SDS-PAGE permite determinar a massa molar de proteínas desconhecidas 

(ou das suas subunidades polipéptídicas), por comparação entre as suas mobilidades 

electroforéticas e a mobilidade electroforética de proteínas padrão de massa molar 

conhecida (em kits de calibração de baixa massa molecular, LMW). Estas proteínas de 

massa molar conhecida são submetidas ao processo de electroforese, com as 

amostras que se pretende separar, de forma a calibrar o gel.   
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4.7.2 Efeito do cádmio e do cobre na fracção proteica 

 Pela observação dos perfis da Figura 28 verifica-se que as bandas de proteína 

compreendem massas molares entre 108,4 kDa e 11,6 kDa e que existem apenas 

diferenças na intensidade das bandas, pois os perfis proteicos são muito semelhantes 

entre si, não se observando o aparecimento e/ou ausência de bandas proteicas.  

 Pela comparação dos perfis da Figura 28, observa-se uma grande diferença 

em termos de intensidade na banda, com 60 kDa, da testemunha comparativamente 

aos outros dois tratamentos. O mesmo acontece, embora em menor intensidade, na 

banda com 12,4 kDa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Perfil electroforético da fracção proteica de folhas de Brassica rapa, 

separados por SDS-PAGE num gel a 12 % com coloração por Comassie Brilliant blue 

R250. (a) Padrões de massa molar conhecida; (b) Testemunha; (c) [Cd] = 25 μM; e (d) 

[Cu] = 50 μM. 

 

 Em ambos os tratamentos existe uma correlação entre o teor de proteína 

solúvel e o perfil electroforético, uma vez que há uma diminuição ténue da intensidade 

das bandas relativamente à testemunha (Figura 28), o que está concordante com a 

diminuição do teor de proteína solúvel presente nas folhas (Figura 13), e que nos 

indica que efectivamente existem danos ao nível das proteínas. No tratamento com 

Cu, nota-se uma diminuição ténue na intensidade das bandas comparativamente ao 

tratamento com Cd, mas que não é significativa, tal como se verifica na quantidade 

total de proteína solúvel presente em ambos os tratamentos (Figura 13). Trigueiro 

(a) (b) (c) (d) 

 108, 4 kDa 

 11,6 kDa 

 60 kDa 

 12,4 kDa 

Padrão Massa Molar 

kDa 

97  

66  

45  

30  

20,1  

14,4  
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(2004) obteve resultados diferentes para a tremocilha (Lupinus luteus), onde verificou 

que tempos de exposição mais longos (11 e 15 dias) e concentrações mais elevadas 

de cobre (25 e 50 μM) provocaram um aumento da intensidade das bandas devido à 

síntese de proteínas, como um mecanismo de indução desencadeado pela presença 

de quantidades elevadas de metais.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões intercalares:  

 Verifica-se uma maior intensidade nas bandas proteicas da testemunha, 

relativamente ao tratamento com Cd e Cu, existindo duas bandas muito intensas, 

com massa molar de 60 e 12,3 kDa. Estes resultados estão concordantes com a 

diminuição do teor de proteína solúvel, em ambos os tratamentos, indicando que 

ocorreu degradação das proteínas, resultante do efeito do stresse oxidativo. 
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 4.8 Caracterização dos perfis enzimáticos por electroforese não 

desnaturante (PAGE-nativa) 

4.8.1 Curva de calibração do gel 

 Em condições não desnaturantes há uma relação potencial entre a massa 

molar e a mobilidade electroforética de cada proteína. As respectivas massas molares 

podem ser calculadas através da equação da curva de calibração para o gel a 7,5%:   

y = 38777x -1,495 (R2=0,961), tendo como base o cálculo dos respectivos valores de 

mobilidade electroforética para cada banda detectada no gel (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Curva de calibração para PAGE-nativa em gel de 7,5 % de acrilamida. 

(curva obtida a partir de 4 observações, utilizando proteínas de elevada massa molar (HMW) 

fornecidas em kits Pharmacia Biotech). A relação entre a mobilidade relativa de cada proteína e 

o logaritmo da sua massa molar traduz-se numa equação que segue a lei de potência para 

determinar a massa molar de cada proteína (y = 38777 x 
-1,495

, R
2
=0,961, onde y representa a 

massa molar e x o Rf).  

 

 A PAGE-nativa permite determinar aproximadamente a massa molar de 

proteínas nativas, por comparação entre as suas mobilidades electroforéticas e a 

mobilidade electroforética de proteínas padrão de massa molar conhecida (em kits de 

calibração de elevada massa molecular, HMW). Neste trabalho, esta determinação foi 

realizada com o objectivo de fazer também uma caracterização das isoformas7 em 

relação à sua massa molar. 

 

                                                           
7
 Isoformas – são formas diferentes de uma enzima que catalisam a mesma reacção, mas que podem ser 

ou não codificadas por genes diferentes. 
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4.8.2 Efeito do cádmio e cobre nas bandas de actividade da 

Superóxido-dismutase (SOD) 

 As superóxido-dismutases (SODs) são consideradas metaloenzimas por 

apresentarem no seu centro reactivo um metal de transição como o cobre, zinco, 

manganês ou ferro. Nas plantas são conhecidas três classes, dependendo do metal 

que exerce a sua função de cofactor. As Cu/ZnSOD com Cu(II) e Zn(II) no sítio activo 

e que se encontram geralmente no citosol e nos cloroplastos. As MnSOD constituídas 

por Mn(III) e que estão presentes na mitocôndria e nos peroxissomas. As FeSOD 

estão nos cloroplastos e que têm Fe(III) como cofactor (del Rio et al., 1998; Alscher et 

al., 2002; Rubio et al. 2002). 

 No presente estudo identificaram-se três bandas de actividade enzimática da 

SOD, com massa molar de 175, 128 e 112 kDa, que correspondem às isoenzimas8 

Cu/ZnSOD, FeSOD-1 e FeSOD-2, respectivamente (Figura 30). Segundo alguns 

autores, contrariamente à maioria dos organismos que apenas têm um tipo de SOD 

nos vários compartimentos celulares, as plantas têm múltiplas formas de cada tipo 

codificados em mais de um gene, indicando que as plantas apresentam um sistema 

antioxidante muito mais complexo (Alscher et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Bandas de actividade enzimática de SOD nas folhas de Brassica rapa, 

separadas por PAGE-nativa num gel a 7,5 % e respectiva identificação das isoenzimas. 

Foram injectadas iguais quantidades de proteína em cada poço: (b) [Cd] = 25 μM (30 μL); 

(c) Testemunha (18 μL); e (d) [Cu] = 50 μM (18 μL). Em (a) encontra-se representado o 

padrão do perfil proteico para PAGE-nativa, com as respectivas massas molares para as 

proteínas de elevada massa molar (HMW).  

  
                                                           
8
 Isoenzimas: são enzimas que são codificadas por genes diferentes, não apresentam a mesma 

sequência de aminoácidos mas que catalisam a mesma reacção química. 

 Cu/ZnSOD; 175 kDa 

 FeSOD-2; 112 kDa 
 FeSOD-1; 128 kDa 

Padrão Massa Molar 

kDa 

669  

440  
232  

140  

67  

(a) (b) (c) (d) 
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 Na testemunha é possível identificar três bandas enzimáticas, a Cu/ZnSOD, a 

FeSOD-2 e uma outra banda enzimática mais ténue, FeSOD-1 (Figura 30, c), que não 

é activada para os outros dois tratamentos. A FeSOD-2 apresenta uma maior 

intensidade, quando comparada com as outras duas isoenzimas presentes na 

testemunha. 

 Ali et al. (2005) identificaram uma isoenzima como MnSOD, três isoenzimas 

como Cu/ZnSOD e uma isoenzima como FeSOD, em raízes de Panax ginseng e 

Panax quinquefolium. O stresse aplicado (metil jasmonato) causou uma diminuição 

significativa na activação da Cu/ZnSOD, ocorrendo uma maior intensidade da banda 

na testemunha. Na Figura 30, é possível verificar o mesmo, a Cu/ZnSOD é mais 

intensa na testemunha do que em ambos os tratamentos. 

 No tratamento com Cd (Figura 30, b) e Cu (Figura 30, d) identificaram-se duas 

bandas enzimáticas, a FeSOD-2 e Cu/ZnSOD. A FeSOD-2 apresenta uma maior 

intensidade, relativamente à Cu/ZnSOD em ambos os tratamentos, parecendo que 

esta última isoenzima é parcialmente inactivada pelo stresse. Para além disso, na 

testemunha a Cu/ZnSOD apresenta uma maior intensidade quando comparada com 

ambos os tratamentos, sustentando a afirmação de que esta isoenzima é parcialmente 

inactivada pela exposição ao Cd ou Cu. Alguns autores referiram que a exposição a 

elevadas concentrações de NaCl, nas folhas de ervilha, aumentou a actividade 

enzimática da SOD em particular, a expressão da FeSOD, com diminuição na 

actividade da Cu/ZnSOD (Hernández et al., 1993; Hernández et al., 1995; Gomez et 

al., 1999). O mesmo ocorreu no presente trabalho, podendo sugerir que é nos 

cloroplastos que poderá ocorrer uma maior formação de superóxido, uma vez que a 

FeSOD-2 se encontra mais activa. Isto pode indicar que os cloroplastos terão maior 

capacidade de eliminar o excesso de O2
, e desta forma prevenir a ocorrência de 

danos oxidativos.  

 Por outro lado, Alscher et al. (2002) verificaram que a exposição a níveis 

menos severos de stresse resultou num aumento da actividade da Cu/ZnSOD, o que 

sugere que diferentes isoenzimas são activadas conforme as situações de stresse 

presente. Neste trabalho, não se verifica um aumento da actividade desta isoenzima 

nas condições de stresse utilizadas. 

 No tratamento com Cu, as bandas enzimáticas obtidas são mais intensas que 

as expostas ao Cd, o que está concordante com os valores obtidos para a actividade 

enzimática (Figura 21). É importante referir que no tratamento com Cd, a intensidade 

das bandas, Cu/ZnSOD e FeSOD-2, é semelhante à obtida na testemunha, ou até 

mesmo menor, o que não é concordante com a actividade enzimática, uma vez que as 
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plantas expostas ao Cd apresentam maior actividade enzimática que a testemunha 

(Figura 21). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 Na testemunha identificaram-se três isoenzimas, Cu/ZnSOD, FeSOD-1 e 

FeSOD-2. A FeSOD-1 apenas é activada na testemunha e a Cu/ZnSOD apresenta 

uma maior intensidade, relativamente aos outros dois tratamentos.  

 Nos tratamentos com Cd e Cu, apenas se identificaram duas isoenzimas, 

Cu/ZnSOD e FeSOD-2. Verifica-se uma diminuição na activação da Cu/ZnSOD, nas 

plantas sujeitas a stresse, e a FeSOD-2 apresentou uma maior intensidade, o que 

sugere que esta isoenzima está mais activa. Isto pode indicar que os cloroplastos 

terão maior capacidade de eliminar o excesso de O2
, e desta forma prevenir a 

ocorrência de danos oxidativos. 
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4.8.3 Efeito do cádmio e cobre nas bandas de actividade da Catalase 

(CAT) 

  Tal como no caso das SODs, existem múltiplas isoformas das catalases 

(CATs) codificadas por genes específicos encontrados nas plantas (Scandalios, 2005). 

Actualmente conhecem-se três isoformas principais desta enzima: CAT1 (Classe I) 

que se encontra fortemente expressa nas folhas, é dependente da luz e está envolvida 

na remoção do H2O2 durante a fotorrespiração; CAT2 (Classe II) encontra-se 

maioritariamente nos vacúolos e a CAT3 (Classe III) que está envolvida na remoção 

do H2O2 nos glicoxossomas e é muito abundante nas sementes e em plantas jovens 

(Dat et al., 2000). 

 Weydert & Cullen (2010) referiram estudos onde foi identificada uma banda de 

CAT, com 220 kDa, e que raramente fica mais intensa, mas que aumenta o seu 

tamanho com o aumento da actividade da enzima. No presente trabalho, apenas é 

identificada uma banda de actividade enzimática de CAT, com massa molar de 255 

kDa, tanto na testemunha como nos dois tratamentos, diferindo apenas no nível de 

intensidade e tamanho (Figura 31). As isoformas da CAT têm sido amplamente 

estudadas nas plantas, tal como é referido em Gratão et al. (2005), onde foram 

identificadas três isoformas geneticamente distintas de CAT presentes no milho e no 

trigo, e apenas duas foram identificadas na cevada e no pêssego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Bandas de actividade enzimática de CAT nas folhas de Brassica rapa, 

separadas por PAGE-nativa num gel a 7,5 %. Foram injectadas iguais quantidades de 

proteína em cada poço: (a) [Cd] = 25 μM (30 μL); (b) Testemunha (29 μL); e (c) [Cu] = 50 

μM (28 μL). 

  

(a) (b) (c) 

 255 kDa 
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 Nas folhas de nabiças, a testemunha apresenta uma banda com maior 

intensidade, relativamente aos outros dois tratamentos (Figura 31, b). Nas plantas 

expostas ao Cd, a banda apresenta uma intensidade ligeiramente inferior à 

testemunha, mas mais intensa que no tratamento com Cu. No tratamento com Cu, a 

banda é menos intensa e apresenta um tamanho menor, relativamente à testemunha e 

ao tratamento com Cd (Figura 31, c). Estes resultados não estão concordantes com os 

obtidos para a actividade enzimática, porque é no tratamento com Cu que existe maior 

actividade enzimática (Figura 22). Em estudos posteriores, seria interessante 

determinar qual o tipo de isoenzima que se encontra presente nas folhas de nabiças 

para se compreender em qual compartimento celular parece haver maiores danos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares: 

 Identifica-se uma banda de actividade enzimática de CAT, com 225 kDa, em 

ambos os tratamentos e na testemunha. Os resultados obtidos para a actividade 

enzimática não estão concordantes com a electroforese obtida. No tratamento com 

50 μM de Cu, seria de esperar uma maior intensidade, bem como um tamanho maior 

da banda enzimática. 
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4.8.4 Efeito do cádmio e cobre nas bandas de actividade da Peroxidase 

(POD) 

  Na testemunha apenas se observa uma banda enzimática muito ténue, com 

massa molar de 204 kDa (Figura 32, b). No tratamento com cádmio e cobre, 

identificaram-se duas isoformas de POD, com 411 kDa e 204 kDa (Figura 32, a e c). 

Nas plantas expostas a 25 μM de Cd, observa-se uma maior intensidade nas bandas 

de actividade enzimática do que no tratamento com Cu. Pelos resultados obtidos na 

actividade enzimática, dever-se-ia ter obtido precisamente o contrário, ou seja, uma 

maior intensidade nas bandas enzimáticas nas plantas sujeitas a 50 μM de Cu, uma 

vez que a actividade enzimática aumenta de forma significativa, relativamente à 

testemunha, como se verificou em 4.6.3. Estes resultados, aparentemente 

incoerentes, poderão implicar a ocorrência de um problema durante a coloração 

relacionado com a difusão irregular do guaiacol para o gel. No entanto, nada foi 

encontrado na bibliografia para justificar este problema, apesar de muitos trabalhos 

utilizarem o guaiacol, como substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Bandas de actividade enzimática de POD nas folhas de Brassica rapa, 

separadas por PAGE-nativa num gel a 7,5 %. Foram injectadas iguais quantidades de 

proteína em cada poço: (a) [Cd] = 25 μM (30 μL); (b) Testemunha (17 μL); e (c) [Cu] = 50 

μM (16 μL).  

 

 Cuypers, Vangronsveld & Clijsters (2002) verificaram uma indução da peroxidase 

e o aparecimento de uma nova isoforma no padrão electroforético, em resposta a um 

tratamento com 15 μM de cobre, num estudo efectuado em Phaseolus vulgaris. No 

presente trabalho, também há a indução de uma nova isoforma, com massa molar de 

(a) (b) (c) 

411 kDa 

204 kDa 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido por metais tóxicos em nabiças 

 

69 

 

411 kDa, tanto no tratamento com 50 μM de Cu, como no tratamento com 25 μM de 

Cd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 Nas folhas de nabiça, identifica-se uma banda enzimática de POD, com 204 

kDa, na testemunha. Nos outros dois tratamentos, há o aparecimento de uma nova 

isoforma, com 411 kDa, sugerindo que esta é activada em situações de stresse.  

 Observa-se uma maior intensidade nas bandas de POD, nas plantas expostas 

a 25 μM de Cd, do que no tratamento com 50 μM Cu, o que está em desacordo com 

os resultados obtidos na actividade enzimática. 
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4.8.5 Efeito do cádmio e cobre nas bandas de actividade da Ascorbato-

peroxidase (APX) 

 Teixeira et al. (2006) mencionou que as isoformas de APX são classificadas, de 

acordo, com a sua localização celular: as isoformas solúveis encontram-se no citosol 

e no estroma dos plastídeos; e as isoformas ligadas à membrana estão presentes 

nos peroxissomas e associadas às membranas tilacóides dos cloroplastos. A sua 

diferente localização resulta em propriedades bioquímicas diferentes, como a massa 

molecular, a especificidade do substrato, o pH óptimo e sensibilidade em relação à 

falta de ascorbato no meio. As isoformas presentes no cloroplasto apresentam uma 

maior instabilidade e são rapidamente inactivadas na ausência de ascorbato, quando 

comparadas com as isoformas presentes nos peroxissomas.  

 Na Figura 33, é possível verificar que existem sete bandas de actividade 

enzimática de APX nas folhas de nabiças, tanto na testemunha como em ambos os 

tratamentos. As bandas enzimáticas apresentam igual intensidade entre a testemunha 

(Figura 33b) e as plantas contaminadas com cádmio (Figura 33a). No entanto, no 

tratamento com Cu (Figura 33c) há uma maior intensidade nas bandas enzimáticas, 

relativamente à testemunha, o que está concordante com os valores obtidos na 

actividade enzimática (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Bandas de actividade enzimática de APX nas folhas de Brassica rapa, 

separadas por PAGE-nativa num gel a 7,5 %. Foram injectadas iguais quantidades de 

proteína em cada poço: (a) [Cd] = 25 μM (30 μL); (b) Testemunha (20 μL); e (c) [Cu] = 50 

μM (15 μL).  

 

 Em ambos os tratamentos e na testemunha é notável a presença de uma 

isoforma, com massa molar de 355 kDa, que apresenta uma elevada intensidade, 

(a) (b) (c) 

692 kDa 
538 kDa 
355 kDa 

173 kDa 

102 kDa 
87,9 kDa 
76,1 kDa 
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relativamente às restantes bandas enzimáticas, podendo sugerir que esta banda está 

mais activa, relativamente às outras. No tratamento com 25 μM de Cd, a banda com 

173 kDa, aparentemente, apresenta menor espessura, do que na testemunha e Cu.  

 As isoformas identificas na Brassica rapa têm uma massa molar muito superior 

às referidas na bibliografia. Sharma & Dubey (2004) fizeram referência a diversos 

resultados, onde foram identificadas isoformas de APX. Nas folhas de chá, foram 

observadas duas isoformas, com diferentes propriedades moleculares e com massas 

molares de 57 e 34 kDa. Na abóbora e no algodão, foram identificadas isoformas de 

APX ligadas à membrana, com massas molares de 28-31 kDa. Foram também 

identificadas isoformas solúveis de APX, com massa molar de 34 kDa, purificadas a 

partir dos plastídeos do tabaco. Sharma & Dubey (2004) observaram duas isoformas 

purificadas de APX, designadas por APX1 e APX2, com massa molar de 28,5 e 34 

kDa, respectivamente, nas folhas de Oryza sativa L.. Em estudos posteriores seria 

interessante determinar qual a localização de cada isoforma que se encontra presente 

nas folhas de nabiças, para se poder verificar em qual organelo ocorreram maiores 

danos. 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 Nas folhas de Brassica rapa identificaram-se sete isoenzimas, na testemunha 

e em ambos os tratamentos, não havendo diferenças no padrão electroforético, ao 

nível do número de bandas.  

 Há uma banda enzimática de APX com elevada intensidade e com massa 

molar de 355 kDa, sugerindo que esta isoforma se encontra mais activa, 

relativamente às restantes.  

 No tratamento com Cu, existe uma maior intensidade nas bandas, o que está 

concordante com o aumento significativo na actividade enzimática.  

 No tratamento com Cd, dever-se-ia ter obtido bandas de actividade mais 

intensas, relativamente à testemunha.  
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4.8.6 Efeito do cádmio e cobre nas bandas de actividade da Glutationa-

peroxidase (GPX) 

 As GPXs são uma família de múltiplas isoformas. Nos animais, foram 

detectadas quatro distintos tipos: GPX presente no citosol, GPX presente no plasma, 

GPX presente no aparelho gastrointestinal e GPX localizada nos fosfolípidos 

(hidroperóxidos) (Brigelius-Flohe, 1999). Segundo Cuypers et al. (2010), foram 

identificadas cinco isoformas, nos animais, e a sua activação é, provavelmente, 

regulada de forma diferente nos vários organismos, e, também, depende das 

condições de exposição a dado stresse. A nível estrutural, a GPX pode ser 

classificada como um monómero de 20 kDa ou um homotetrómero de 23 kDa, em 

cada subunidade. Cada isoforma tem diferentes propriedades, em função da 

especificidade do substrato e do tecido ou organelo onde se encontra (Brigelius-Flohe, 

1999). 

 No presente trabalho, identificaram-se duas bandas de actividade enzimática 

de GPX, com massa molar de 113 kDa e 81,1 kDa (Figura 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Bandas de actividade enzimática de GPX nas folhas de Brassica rapa, 

separadas por PAGE-nativa num gel a 7,5 %. Foram injectadas iguais quantidades de 

proteína em cada poço: (a) [Cd] = 25 μM (21 μL); (b) Testemunha (23 μL); e (c) [Cu] = 50 

μM (20 μL). Foi muito difícil fotografar o gel, sendo complicado obter uma boa fotografia 

devido à cor do gel e das bandas. 

 

  As isoformas apresentam igual intensidade em ambos os tratamentos (Figura 

34 a e c), havendo uma menor intensidade na testemunha (Figura 34 b). Apesar de, 

aparentemente, os resultados obtidos na electroforese não estarem concordantes com 

os resultados obtidos na actividade enzimática (Figura 25), a diferença na intensidade 

113 kDa 

(a) (b) (c) 

81,1 kDa 
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das bandas não é suficiente para se afirmar que poderão existir diferenças 

significativas. Para além disso, a electroforese é apenas um método indicativo e não 

quantitativo. 

 Ao contrário dos animais, as GPXs têm sido isoladas em apenas algumas 

plantas. Apesar de haver pouca bibliografia, Hou et al. (2004) referiram vários estudos 

onde foram identificadas isoformas de GPX. Na planta de Aloe Vera e na Citrus 

sinensis foi identificada uma isoforma, com 16 kDa e 22 kDa, respectivamente. Em 

folhas de três cultivares de Liriope spicata L., foi utilizado o mesmo método de 

coloração específica para a GPX, usado no presente trabalho. Hou et al. (2004) 

identificaram uma isoforma, com 33 kDa, presente nas raízes de batata-doce (Ipomea 

batatas). É interessante referir que as isoformas presentes nas folhas de nabiças têm 

uma massa molar maior que as identificadas pelos diversos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusões intercalares:  

 Tanto na testemunha como nos dois tratamentos, foram identificadas duas 

bandas enzimáticas de GPX, com 113 kDa e 81,1 kDa. 

 Nas folhas de nabiça, verifica-se que a testemunha apresenta bandas 

enzimáticas de GPX, menos intensas, que nos tratamentos com Cd e Cu. No entanto, 

a diferença na intensidade das bandas, não é suficiente para se poder afirmar que 

existem diferenças significativas, entre a testemunha e os tratamentos com metais 

tóxicos.  
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4.8.7 Efeito do cádmio e cobre nas bandas de actividade da Glutationa-

redutase (GR) 

 Na Figura 35 encontram-se as bandas enzimáticas de GR presentes nas folhas 

de nabiças, identificando-se quatro isoformas de GR em ambos os tratamentos e na 

testemunha. Tal como se pode verificar, não existem diferenças ao nível da 

intensidade das bandas, nem do padrão electroforético. Estes resultados não estão de 

acordo com os obtidos na actividade enzimática (Figura 26), uma vez que no 

tratamento com 25 μM de Cd, a actividade enzimática diminui de forma significativa, 

pelo que se deveria esperar uma ligeira diminuição da intensidade das bandas (Figura 

35, a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Bandas de actividade enzimática de GR nas folhas de Brassica rapa, 

separadas por PAGE-nativa num gel a 7,5 %. Foram injectadas iguais quantidades de 

proteína em cada poço: (a) [Cd] = 25 μM (30 μL); (b) Testemunha (17 μL); e (c) [Cu] = 50 

μM (16 μL). 

 

 Poucos estudos têm sido realizados para a detecção de isoformas desta 

enzima. No caso da exposição ao cádmio, pouco se sabe sobre o comportamento das 

isoformas da GR e a sua expressão enzimática. Yannarelli et al. (2007) observaram 

duas isoformas de GR nas folhas de trigo (Triticum aestivum L.) tanto na testemunha 

como em todos os tratamentos com Cd, não havendo diferenças no padrão 

electroforético, tal como para as folhas de nabiça no presente trabalho. Outros 

resultados citados por Yannarelli et al. (2007) referem que ocorreu uma alteração no 

padrão electroforético das isoformas de GR, em folhas de ervilha, submetidas ao frio 

ou ozono, e uma alteração na intensidade das bandas de actividade enzimática da 

GR, nos cotíledones do milho, durante a refrigeração.  

101 kDa 
93,5 kDa 
87,1 kDa 

74 kDa 

(a) (b) (c) 
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Conclusões intercalares:  

 No presente trabalho, observa-se quatro bandas de actividade enzimática de 

GR, nas folhas de Brassica rapa. Tanto na testemunha, como nos dois tratamentos, 

não há diferenças no padrão electroforético, tanto a nível de intensidade como no 

número de bandas observadas.  

 De acordo com os resultados obtidos na actividade enzimática, deveria haver 

uma ligeira diminuição da intensidade das bandas no tratamento com Cd, o que não 

se verifica. 
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5. CONCLUSÕES 

 Na tabela seguinte é apresentado um resumo de todos os resultados obtidos. 

Tabela 2 – Resumo dos resultados obtidos para os mecanismos não-enzimáticos e 

enzimáticos nas folhas de Brassica rapa. 

 Testemunha [Cd] = 25 μM [Cu] = 50 μM 

 (Média  desvio padrão) 

Proteína solúvel (mg mL
-1

) 4,87  0,59 3,92  0,43 3,81  0,87 

M
e
c
a
n

is
m

o
s
 n

ã
o

-e
n

z
im

á
ti

c
o

s
 

H2O2 (µg g
-1

 PF) 0,012  0,0016 0,010  0,0012 0,009  0,0011 

MDA (µM g
-1

 PF) 1,47  0,13 1,38  0,10 4,00  0,64 

TGSH (nM g
-1

 PF) 1,07  0,23 1,07  0,18 1,22  0,09 

GSSG (nM g
-1

 PF) 0,66  0,09 0,71  0,00 0,66  0,13 

GSH (nM g
-1

 PF) 0,83  0,15 0,56  0,15 1,27  0,13 

Prolina livre (µmol g
-1

 PF) 1,10  0,0011 1,04  0,13 1,66  0,04 

M
e
c
a
n

is
m

o
s
 e

n
z
im

á
ti

c
o

s
 

Actividade enzimática  

SOD (U g
-1

PF) 
156,63  19,5 197,48  10,8 258,89  23,4 

Isoformas 3 bandas, ++ 2 bandas, + 2 bandas, +++ 

Actividade enzimática  

CAT (U g
-1

PF) 
1,81  0,30 2,22  0,00 2,27  0,30 

Isoformas 1 banda, +++ 1 banda, ++ 1 banda, + 

Actividade enzimática  

POD (U g
-1

PF) 
3,72  0,30 2,75  0,10 8,01 0,60 

Isoformas 1 banda + 2 bandas +++ 2 bandas ++ 

Actividade enzimática  

APX (U g
-1

PF) 
4,22  0,50 6,86  0,90 7,72  0,80 

Isoformas 7 bandas 7 bandas 7 bandas, ++ 

Actividade enzimática  

GPX (U g
-1

PF) 
3,39  0,20 3,31  0,40 3,64  0,60 

Isoformas 2 bandas + 2 bandas ++ 2 bandas ++ 

Actividade enzimática  

GR (U g
-1

PF) 
3,94  0,40 2,61  0,20 3,69  0,30 

Isoformas 4 bandas + 4 bandas + 4 bandas + 

(+) intensidade da coloração das bandas observada 
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 Através da análise dos resultados obtidos, no estudo efectuado, é possível tirar 

as seguintes conclusões: 

 As plantas contaminadas com cádmio e cobre apresentam respostas diferentes 

em relação aos parâmetros analisados, designadamente o MDA, GSH, prolina, SOD, 

POD, GR; assim, é possível concluir que esse comportamento resulta de diferentes 

mecanismos de indução do stresse oxidativo, que activam diferentes mecanismos 

antioxidantes de resposta, nas folhas de nabiça. 

 No caso das plantas expostas a cobre, verifica-se que efectivamente ocorreu 

stresse oxidativo, sendo isso comprovado pela diminuição do teor de proteína solúvel 

e pelo aumento do teor de MDA, relativamente à testemunha, dando a informação que 

ocorreram danos oxidativos. O Cu é um metal essencial, e como tal foi escolhida uma 

concentração superior (50 μM), de forma a induzir um maior stresse na planta. Este 

metal actua directamente na formação das ROS, através de reacções redox, entre 

elas, a reacção de Fenton. O teor de H2O2 diminui significativamente nas plantas 

expostas a este metal, o que está relacionado com o facto de o H2O2, estar a dar 

origem ao HO, pela reacção de Fenton, e daí, a peroxidação dos lípidos aumentar 

também. Outro osmólito que, também, comprova a ocorrência de stresse oxidativo é a 

acumulação de prolina que é uma importante estratégia de defesa da planta, face ao 

stresse oxidativo. Neste caso, o sistema antioxidante que é activado é constituído por 

SOD, CAT, POD e APX. A SOD é a primeira vida de defesa, que converte o O2
 em 

H2O2, este por sua vez vai ser o substrato da CAT, POD e APX. A POD e a APX, 

quando comparadas com a CAT, apresentam uma maior actividade enzimática, sendo 

as principais responsáveis pela conversão do H2O2 em água. Apesar do teor de GSH 

aumentar, dando a ideia de que estaria a ser continuamente regenerada, a actividade 

enzimática da GR não apresenta diferenças significativas, uma vez que esta enzima é 

sensível à presença dos iões Cu2+. Na actividade enzimática da GPX também não  

ocorreram diferenças significativas, sugerindo que tanto a GR como a GPX, não são 

fundamentais nos mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido pelo Cu.  

 O cádmio, metal não essencial, não pertence ao grupo dos metais de transição 

que induzem o stresse oxidativo, através das reacções redox de Fenton, tendo um tipo 

de resposta mais complexa. Nas plantas expostas ao Cd, não se observam diferenças 

significativas no teor de H2O2, dando a informação que não houve grande intensidade 

de stresse. Na peroxidação dos lípidos também não se observaram diferenças 

significativas no teor de MDA, indicando que não ocorreram danos oxidativos nas 

folhas de nabiça. O teor de GSH também não foi influenciado pela presença de Cd. No 

entanto, há uma tendência decrescente porque este metal é percursor da síntese de 
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fitoquelatinas. Estas vão sequestrar os iões Cd2+ atenuando o seu efeito, daí o teor de 

GSH apresentar uma tendência para diminuir. Para sustentar esta hipótese, seria 

importante determinar-se a presença de fitoquelatinas nas plantas em estudo. O teor 

de prolina livre também não apresenta diferenças significativas, uma vez que o Cd tem 

a capacidade de formar compostos não tóxicos com a prolina, atenuando o seu efeito. 

Todos estes indicadores sugerem que não ocorreu de stresse oxidativo nem danos 

moleculares. O único indicador de stresse oxidativo é o aumento do teor de proteína 

solúvel, denunciando a possível existência de danos oxidativos, resultantes da 

degradação de proteínas. No caso dos mecanismos enzimáticos, as duas enzimas 

que têm o principal papel de reposta são a SOD e a APX. A APX é a única enzima a 

actuar no H2O2, originado pela conversão da SOD. Não existem diferenças 

significativas na actividade enzimática da CAT nem da GPX, e a actividade enzimática 

da POD inclusivamente diminui. A GR é a principal enzima afectada pela exposição ao 

Cd. A GR diminui de forma significativa, o que está concordante com o facto de o Cd 

inactivar enzimas e outras proteínas devido à sua grande afinidade com os grupos tiol 

(-SH), afectando o metabolismo da GSH, que tem tendência a diminuir.  

 No caso das plantas expostas ao Cu, o facto da actividade enzimática da APX 

aumentar, bem como o teor de GSH, poderá ser um bom indicador, que a via 

glutationa-ascorbato poderá ser activada. Nas plantas expostas ao Cd, apenas a 

actividade da APX aumenta de forma significativa, sendo crucial nos mecanismos 

antioxidantes de defesa ao stresse induzido pela presença de Cd, podendo ser um 

indicador que a via glutationa-ascorbato poderá ser activada. Seria interessante, em 

estudos posteriores, determinar-se a actividade das enzimas associadas à via 

glutationa-ascorbato, como a MDHAR e DHAR, bem como o teor de ascorbato, MDHA 

e DHA para fornecer informação complementar ao estudo e se poder inferir, se 

efectivamente, está a ser activada ou não a via glutationa-ascorbato. 

 Relativamente aos resultados obtidos na electroforese, é possível verificar que 

em ambos os tratamentos, a banda FeSOD-2 apresenta uma maior intensidade, 

relativamente à Cu/ZnSOD, o que indica que a Cu/ZnSOD é inactivada pelo stresse. O 

que pode sugerir que é nos cloroplastos que poderá ocorrer uma maior formação de 

superóxido, uma vez que a FeSOD-2 se encontra mais activa. Isto pode indicar que os 

cloroplastos terão maior capacidade de eliminar o excesso de O2
, e desta forma 

prevenir a ocorrência de danos oxidativos.  

 No caso da POD, em condições de stresse, ocorre a indução de uma nova 

isoforma com 411 kDa. A activação de isoformas, tanto na SOD, como na POD, 

sugere que diferentes isoformas são activadas sob condições de stresse. Para 



CONCLUSÕES 

Mecanismos antioxidantes de resposta ao stresse induzido por metais tóxicos em nabiças 

 

79 
 

complementar esta informação, seria interessante, em estudos posteriores, saber a 

localização de cada isoforma nos diferentes organelos, para se poder inferir onde 

ocorrem mais danos oxidativos. 

 A análise comparativa entre a actividade enzimática e a electroforese permite 

verificar que a determinação da actividade enzimática é um método muito mais preciso 

de quantificar e que avalia a actividade total. A PAGE permite visualizar alterações nas 

diferentes isoformas, que podem estar encobertas quando se determina a actividade 

enzimática fornecendo informação adicional, embora nem sempre seja muito 

conclusiva. 

 É importante referir que as plantas expostas ao Cu apresentam um nível de 

stresse oxidativo superior às expostas ao Cd. No entanto, dado que o Cd não é um 

elemento essencial, seria de esperar maior toxicidade e consequentemente maiores 

danos nas plantas expostas a esse metal, o que não se verificou para as 

concentrações testadas. Em estudos posteriores, seria interessante fazer ensaios 

onde fossem testadas diferentes concentrações de Cd e Cu, de forma a averiguar esta 

diferença de comportamento na presença de um elemento essencial ou não essencial. 

Outros estudos serão interessantes para avaliar este comportamento, nomeadamente 

avaliar a acumulação dos metais nas plantas e a possibilidade de serem plantas com 

propriedades acumuladoras. 

 Em suma, estes metais apresentam diferentes mecanismos de indução de 

stresse oxidativo e que, por consequência activam diferentes mecanismos 

antioxidantes de resposta na planta.  
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