
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência 

 

 

 

 

Lúcia Dos Santos Rufino Baia 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA NOS COMPOSTOS 

ORGÂNICOS VOLÁTEIS EMITIDOS PELA SOJA (Glycine Max) CV 

SAMBAIBA EM SEUS ESTÁDIOS INICIAIS DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Santo André - SP 

                                                            2015 

  



i 

 

Lúcia Dos Santos Rufino Baia 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA NOS COMPOSTOS 

ORGÂNICOS VOLÁTEIS EMITIDOS PELA SOJA (Glycine Max) CV 

SAMBAIBA EM SEUS ESTÁDIOS INICIAIS DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Soares da Cruz 

Coorientadora: Profa. Dra. Silvia Ribeiro de Souza 

 

 

Santo André - SP 

2015 

Dissertação apresentada como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre 

em Biotecnociência, sob a orientação do 

Professor Doutor Luciano Soares da Cruz 

e coorientação da Professora Doutora 

Silvia Ribeiro de Souza. 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, a Deus que todos os dias de minha vida me deu forças para 

nunca desistir. 

Ao meu orientador Profº Dr. Luciano Soares da Cruz e à minha coorientadora 

Dra. Silvia Ribeiro de Souza pela disponibilidade e empenho dedicado à elaboração 

deste trabalho. Agradeço também pela paciência e por seus conhecimentos 

repassados. 

À Universidade Federal do ABC e ao Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnociências pelo aprimoramento contínuo do Programa e pela bolsa 

concedidada durante o curso. 

Ao Instituto de Botânica pela disponibilização de equipamentos e espaço para 

a realização deste trabalho 

A todos os professores do mestrado que de alguma forma contribuíram para 

minha formação, em especial, ao professor Dr. Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior. 

À pós-doutoranda Poliana Ramos Cardoso pelas sugestões valiosas para 

aprimorar as análises. 

À funcionária Amariles por zelar e organizar o laboratório e tornar o trabalho 

mais agradavel. 

Às minhas amigas que contribuíram ajudando nos experimentos, lavando 

vidraria, esclarecendo protocolos, no plantio e cuidados das plantas de soja, quando 

necessário, carregando substrato e/ou alegrando o dia: Josiane Bison, Giselle 

Pedrosa, Debora Pinheiro de Oliveira e Vanessa Palermo Bolsoni. 

Aos novos ingressantes do grupo de pesquisa Rafael e Matheus por toda a 

ajuda no laboratório. 

Aos meus pais, Cícero e Leonora que sempre acreditaram em mim e 

incentivaram a vontade de aprender e seguir com o meu objetivo.  

Ao meu noivo Anderson por sempre me apoiar e compreender minha ausência 

durante todo período de estudo e desenvolvimento do projeto.  



iv 

 

RESUMO 

 

As alterações climáticas vêm se tornando cada vez mais acentuadas e 

preocupantes. É muito provável que ocasionem impactos diretos na agricultura e, 

consequentemente, na produção de alimentos. Com isto, são necessários mais 

estudos para mensurar os efeitos destas mudanças em nosso ecossistema.  

Com este intuito, estudamos as modificações dos voláteis emitidos por 

plântulas de soja, quando estas são expostas à índices de radiação ultravioleta 

diferentes da incidência natural solar. Os compostos orgânicos voláteis têm papel 

fundamental em diversas interações ecológicas e são produtos do metabolismo 

secundário, em especial, participam do sistema de defesa química das plantas.  

No presente estudo, caracterizamos o bouquet dos compostos orgânicos 

voláteis associados a ontogênese da soja, especialmente, focamos nossos estudos 

nos estádios V1 a R5 e determinamos os monoterpenos, sesqueterpenos, voláteis 

das folhas verdes e oxigenados para cada um deles.   

Também avaliamos o bouquet dos voláteis em plantas de soja que foram 

crescidas desde a germinação em ambientes com excesso de radiação UV (UV+), na 

ausência de UV (UV-) e na composição habitual da incidência solar (UV0), que era 

nosso controle. Nestes experimentos com UV, observamos não apenas variação nas 

quantidades dos voláteis emitidos, o que é uma resposta proporcional direta ao nível 

de dano, mas também mudanças claras no bouquet, com a priorização da emissão 

de uma classe específica de voláteis em relação a outra, sugerindo que tanto o tipo 

de agente estressor quanto a intensidade da sua atuação são importantes para a 

escolha das estratégias de defesas químicas das plantas. 

A partir de nossos resultados, deduzimos que a cultivar Sambaíba possui um 

complexo sistema de defesas que está intimamente associado a fotorreceptores 

específicos que são ativados na presença da radiação ultravioleta, tornando-a bem 

adaptada as regiões em que a incidência solar é elevada, como as regiões norte e 

nordeste, em que é amplamente cultivada. 
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.ABSTRACT 

 

 Climate changes are increase and worrying us by their possible outcomes. In 

fact, they are affecting the agriculture and, consequently, the food production. Thus, 

more studies are needed to measure the real effects of these changes in our 

ecosystem. 

For this reason, we studied the volatile emission for soybean seedlings when 

they are exposed to ultraviolet radiation different of the natural solar spectrum.  The 

volatile organic compounds have essential functions on various ecological interactions 

and are products of secondary metabolism; in particular, they participate in chemical 

defense system of the plants. 

In this work, we characterize the bouquet of volatile organic compounds 

associated with soybean ontogenesis, especially focusing our studies on stages from 

V1 to R5 and determining the quantity of monoterpenes, sesqueterpenes, oxygenates 

and green leaves volatiles for each stage. 

We also evaluate the volatile bouquet emitted by soybean seedlings that were 

grown from germination to stage V3 in three different environments: with excess of UV 

radiation (UV +); in the absence of UV radiation (UV- ) and  with usual composition of 

sunlight (UV0), which was our control. In these experiments, we observed not only 

variation in the emitted volatile quantity, which is a proportional to the level of damage, 

but also distinct changes in the bouquet, with the prioritization of the some specific 

class of volatile relative to another, suggesting that both, the type of stressor and its 

intensity, are important in the choice of the chemical defenses routes for the plants. 

From our results, we conclude the Sambaíba soybean has a complex defense 

system which is closely linked to specific photoreceptors, which are activated in the 

presence of ultraviolet radiation. It makes this soybean variation well adapted to the 

regions with strong sunlight intensities, such as Brazilian North and Northeast, where 

it is widely cultivated. 
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1. CAPITULO I – INTRODUÇÃO GERAL  

 

As mudanças climáticas tornaram-se mais acentuadas no decorrer dos últimos 

anos, devido ao aumento das atividades industriais, agrícolas e de transportes, 

principalmente o uso de combustíveis fósseis que emitem gases de efeito estufa 

(Kahn, 2009; Ballaré et al., 2006). Ainda não existem previsões bem estabelecidas 

sobre qual pode ser o efeito total destas modificações climáticas em nosso 

ecossistema (Herman et al., 2010; De Carvalho,  2015) ao longo das próximas 

décadas. Apesar de diversos estudos que tem sido realizado por Wargent et al. (2013), 

o montante de informações obtidas ainda é escasso e muitas vezes contraditório.  

Além disso, o estudo das mudanças climáticas claramente transcende as diversas 

áreas de pesquisa usuais, pois devemos considerar os diversos processos físicos, 

químicos e biológicos envolvidos e suas implicações em processos atmosféricos que 

costumam ser pautados por simulações de grande número de parâmetros e geram 

muitos dados a serem analisados (Fuhrer , 2003; Loreto et al., 2006; Seinfeld et al., 

2006; Fitzka et al., 2012). Isto coloca o entendimento real das mudanças climáticas 

como um tópico fortemente interdisciplinar e altamente complexo.  

Apesar de não serem compreendidas completamente as implicações que as 

mudanças climáticas venham a promover, é muito provável que ocasionem impactos 

diretos na agricultura e, consequente, na produção de alimentos (que já é um tema 

crítico em nossos dias) em uma escala global (Kakani et al., 2003; Singh et al., 2011). 

Neste ponto, os grandes produtores agrícolas mundiais, tais como o Brasil (Conab, 

2015), deverão ter sua dinâmica produtiva, social e econômica fortemente afetada 

(Tirado et al., 2010). Mesmo em nossos dias, já observamos o declínio na produção 

de algumas culturas devido a mudanças da temperatura e do regime de chuvas 

(Bernal et al., 2015). 

 Outro fator relevante para a produção agrícola é a qualidade e quantidade de 

luz recebida do Sol (Yu et al., 2006; Heijde et al., 2012).  O espectro solar que atinge 

a superfície da terra é fortemente influenciado pela composição química da atmosfera 

(McKenzie et al., 2011), que devido à maior quantidade de certos contaminantes, tem 

sofrido um forte rareamento da camada de ozônio em diversas regiões (Erickson et 

al., 2015) nos últimos anos. Este composto, entre outras funções, atua como um filtro 
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na alta atmosfera (estratosfera) inibindo a passagem da parte do espectro luminoso 

de mais alta energia, composto pela radiação ultravioleta, raios X e radiação gama.  

Muitos estudos têm sido realizados para definir qual o impacto dessa maior 

incidência de radiação ultravioleta na atmosfera em nosso ecossistema. Em especial, 

para o caso das plantas, o espectro luminoso é a fonte de energia (por meio da 

fotossíntese) e também atua como mediador em diversos processos no seu 

crescimento e desenvolvimento. É sabido que as plantas possuem sensores especiais 

que absorvem luz da região do infravermelho próximo, do visível e, até mesmo, do 

ultravioleta. 

De acordo com os estudos publicados pelo Intergovernamental Panel on 

Climate Change (IPCC), houve um aumento de 23% na incidência da radiação 

ultravioleta no hemisfério sul nos últimos 30 anos. Portanto, torna-se salutar que haja 

uma compreensão adequada das implicações deste aumento de radiação nos 

diversos sistemas ecológicos. 

As plantas são organismos que desenvolveram um complexo sistema de 

defesa e que pode ser ativado por compostos orgânicos voláteis induzidos por 

estresse. Estes sistemas tem o papel de ativar mecanismos defensivos das plantas, 

como durante um ataque por herbívora, dessa forma atuando como defesa química 

contra novos ataques.  De fato, o ataque por pragas não é a única forma de induzir os 

voláteis de plantas. Esses podem também ser induzidos por outros agentes 

agressores, especialmente abióticos causadores de estresse oxidativo (Bray et al., 

2000; Niinemets et al., 2004; Vickers et al., 2009).   

Nesse sentido, o aumento da incidência da radiação ultravioleta deve ser 

considerado um potencial agente indutor de voláteis (Krupa e Manning, 1998; Meyer 

et al., 2000). Segundo Gankema et al. (2015), altos níveis de sesqueterpenos são 

produzidos por plantas de tomate expostas à UVB (280 à 320 nm), sendo estes 

também os principais compostos emitidos devido a um ataque de herbívoros, 

destacando-se, entre eles, os voláteis das folhas verde. Assim, consideramos que 

qualquer fator de estresse a que a planta seja exposta deve induzir a produção de 

gases voláteis que tem a função de agir em prol da proteção da planta e, 

possivelmente, na sinalização do fator estressante para outros indivíduos.  



3 

 

A hipótese deste trabalho é que modificações no espectro luminoso, em 

especial na região ultravioleta, diferindo do espectro luminoso usual gerará uma 

resposta que poderá ser verificada por meio do perfil de voláteis emitidos pelas folhas 

(Compostos Orgânicos Voláteis – COV). Portanto, a mensuração e estudo destes 

perfis de COV emitidos pelas plantas permitirão indicar o estresse induzido. Sendo 

assim, um melhor entendimento destes mecanismos de defesas poderá contribuir 

para o desenvolvimento de estratégias e protocolos que permitiriam minimizar os 

efeitos desse estresse e tornar assim as plantas de certa forma mais tolerantes a estes 

fatores.   

Para estabelecer um método de estudo de nossa hipótese, vamos nos restringir 

a apenas uma espécie.  Dentre todas as espécies que poderiam ser utilizadas neste 

estudo, optamos pela soja (Glycine max. (L.) Merr), sobre a qual existe uma ampla 

gama de outros estudos sobre o seu sistema de defesa em face a fatores de estresse 

diversos. Dessa forma, paralelos entre o stress por radiação e outros fatores abióticos 

ou bióticos podem ser criados.    

Ainda, ressalta-se que essa leguminosa é de evidente importância econômica 

mundial, bem como um dos principais produtos agrícolas do Brasil, sendo que nosso 

país é o segundo maior produtor deste cultivar (Moscardi et al., 2012). Assim, além do 

interesse cientifico da pesquisa, também existe um interesse econômico em um 

melhor conhecimento das modificações que o estresse por radiação poderia promover 

neste cultivar.  

Por fim, é importante lembrar que as mudanças climáticas ocorrem em boa 

parte devido às atividades antrópicas. Apesar de uma maior tendência atual na busca 

de políticas de enfretamento da produção de poluente e a busca de estratégias mais 

amigáveis com meio ambiente, ainda estamos em franco processo de agravamento 

das mudanças climáticas. Desse modo, o estudo e desenvolvimento de técnicas onde 

possamos manter a produção agrícola, mesmo em cenários menos otimistas em 

relação aos efeitos destas mudanças, provavelmente é a abordagem mais pragmática 

e sensata. Assim, estudos como este dialogam diretamente com a busca por meios 

de conviver e minimizar os efeitos das mudanças climáticas futuras.  
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1.1. Revisão de Literatura 

 

Nesta seção, iremos apresentar uma breve descrição dos conhecimentos 

adquiridos e estudos reportados na literatura sobre os diversos tópicos para 

acompanhar e compreender os experimentos e estudos realizados neste trabalho.  

 

1.1.1. Soja e sua importância 

 

A soja (Glycine max. (L.) Merr.) é originária da Ásia Oriental e no Brasil foi 

introduzida no Estado da Bahia em 1882. No país, a soja é a cultura que mais cresceu 

nas últimas décadas, sendo hoje responsável por aproximadamente 50% da área 

plantada de grãos, portanto, a espécie mais cultivada atualmente no Brasil (Conab, 

2014). O grão da soja tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia 

brasileira. Ressalta-se que há anos o Brasil tem sido o 2º maior produtor de soja, 

responsável por 26,8% da safra mundial (Embrapa, 2011) e de acordo com a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a produção do grão continua em 

alta, tendo arrecadado onze bilhões de dólares na exportação da safra 2009/2010. 

De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO), a soja representa 

60% de todo alimento produzido no mundo, seja de origem animal ou vegetal. Além 

do consumo do grão, o qual contêm em média 40% de proteína e 20% de óleo 

(Chuang e Singh, 2008), seus principais produtos são o óleo refinado e óleo 

combustível, compondo 35% do total de oleaginosas colhidas no mundo. Também é 

utilizada na alimentação animal como forrageira e na rotação de cultura para aumentar 

a fertilidade do solo, já que é simbionte com bactérias fixadoras de nitrogênio 

(Embrapa, 2004).  

 A soja (Glycine max (L.) Merr.) é uma herbácea  pertencente à família Fabacea, 

gênero Glycine e subgênero Soja (Figura 1.1) (Encyclopedia Britannica 2012). É 

vulgarmente conhecida como a soja cultivada e, de acordo com Joly (1975), pertence 

ao grupo das Fanerógamas, divisão Angiospermae, classe Dicotyledoneae, ordem 

Rosales, família Leguminosae, subfamília Fabaceae, gênero Glycine L., que varia de 

0,6 m à 1,5 m de altura (Embrapa, 2006). 
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Figura 1.1. Plântula de soja e suas principais estruturas (imagem obtida do International Plant Nutrition 

Institute – IPNI Brasil). 

 

O sistema de representação para identificação dos estágios de desenvolvimento 

da soja é dividido em duas fases: vegetativa (V) e reprodutiva (R). Subdivisões da fase 

vegetativa são designadas por V1, V2, V3, até Vn, menos os dois primeiros estágios 

que são designados como VE (emergência) e VC (estágio de cotilédone).  A partir do 

estágio VC, os estágios vegetativos (Vn) são definidos e numerados à medida que as 

folhas dos nós superiores se apresentam completamente desenvolvidos, de tal modo 

que o “n” representa o número do último nó vegetativo formado.  

Um nó vegetativo é definido como completamente desenvolvido quando os folíolos 

não estão enrolados nem dobrados. O nó da folha unifoliolada é o primeiro nó ou ponto 

de referência a partir do qual se começa a contagem para identificar o número de nós 
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foliares superiores. Nesse único nó, as folhas unifolioladas (simples) são produzidas 

em lados opostos da haste. As folhas trifolioladas (compostas) são produzidas 

unicamente (em nós diferentes) e alternadamente (de lado a lado) no caule. A fase 

reprodutiva é dividida em quatro períodos, dos quais, R1 e R2 descrevem o início do 

florescimento (Farias et al., 2007). Os estágios vegetativos e reprodutivos podem ser 

vistos na representação da Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Esquema dos estágios vegetativos iniciais (V1 – V4) e reprodutivo (R1) [disponível em: 

<www.ddks.com> visualizado em 10/02/2015 (adaptada) ]. 

 

Em nossa pesquisa, utilizamos a cultivar de soja MA/BR 65 (Sambaíba1), 

identificada pela sigla MA/BR 92-3640, que foi desenvolvida pelo Centro Nacional de 

Pesquisa de Soja (Embrapa Soja 2006), Campo Experimental de Balsas, MA. Esta 

cultivar tem uma excelente adaptação a vários ambientes por apresentar período 

juvenil bem definido. Além disso, tem alta resistência ao ataque de pragas e estresse 

por temperaturas elevadas. Essas características favorecem menor variação na altura 

de plantas nas diferentes latitudes e épocas de semeadura, o que contribui para uma 

maior estabilidade. 

A cultivar Sambaíba foi introduzida no estado do Piauí através da 

Embrapa/Meio-Norte, avaliada nos ensaios regionais nos municípios de Gilbués, 

Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves, e em São Domingos 

                                      

1 A variante sambaíba é originaria de uma planta selecionada na população F5 do cruzamento de FT5 

x (Dourados - 14 x OCEPAR 9 - SS1), conduzida pelo método genealógico modificado (Embrapa 2000). 
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do Azeitão, no estado do Maranhão. É uma cultivar do grupo de maturação médio, 

apresentando ponto médio de colheita aos 120 dias, altura média de plantas de 81 cm 

e altura de inserção das primeiras vagens de 22 cm. Apresenta hábito de crescimento 

determinado e boa resistência ao acamamento e a deiscência de vagens, sendo 

indicada para os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins (norte), Pará, Roraima, 

Bahia, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso (Embrapa, 2000), ou seja, regiões 

centro-oeste, nordeste e norte do Brasil.  

Em um primeiro momento pode haver um questionamento sobre nossa escolha 

desta cultivar para realizar nossa pesquisa, uma vez que todos os experimentos foram 

realizados no Instituto Botânico de São Paulo (região Sudeste). Contudo, um dos 

pontos fundamentais para esta escolha é na sua especial resistência a ataques de 

pragas. Como mencionado antes, este cultivar foi desenvolvido com um enfoque em 

sistemas de defesas bem apurado, o que em nossa pesquisa, significaria uma 

sinalização mais contundente da planta ao estresse induzido e também uma melhor 

taxa de sobrevivência dos espécimes, mesmo em situação em que atuaríamos com 

doses elevadas de radiação.  Dessa forma, consideramos que este seria a variante 

do cultivar de soja mais adequada ao nosso trabalho. Além disso, o grupo de pesquisa 

já havia realizado outros trabalhos de pesquisa com este cultivar obtendo muitos bons 

resultados (Esposito, 2012, Espósito et al. 2015).  

 

 

1.1.2.  Voláteis de planta 

 

Os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) são substâncias com elevada 

pressão de vapor, ou seja, são facilmente vaporizados às condições de temperatura 

e pressão ambiente e podem provir de fontes antropogênicas (geradas pela atividade 

humana) ou fontes biogênicas (procedente de matéria viva) (Braga et al. 2005, 

Lehndorff e Schwark 2009; Schirmer e Quadros, 2010). 

Uma quantidade considerável de carbono fixado pelas plantas retorna à 

atmosfera por meio da emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) (Guenther 

et al., 1995). Por muito tempo, se considerou que estes compostos fossem produtos 
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do metabolismo secundário sem qualquer função ecológica relevante (Bennett e 

Wallsgrove, 1994; Close e McArthur, 2002; Dudareva et al., 2004). Contudo, 

descobertas recentes sobre as múltiplas funções dos COVs têm realçado a 

importância química e biológica desses compostos no meio ambiente (Dudareva et 

al., 2006; Dicke et al., 2010; Holopainen e Gershenzon, 2010). Compostos voláteis 

atuam como sinalizadores nas interações tróficas, por meio de suas características 

químicas podem repelir certos tipos de pragas ou atrair inimigos naturais de uma praga 

que está atacando a planta (Arimura et al., 2009; Blande et al., 2010; Holopainen e 

Gershenzon, 2010). Além de atuar diretamente como defesas químicas, também 

temos fortes indícios que estes compostos são agentes importantes em alguns 

processos na comunicação planta-planta (Frost et al., 2007). De maneira mais 

abrangente, os compostos voláteis estão fortemente envolvidos em diversos 

processos químicos atmosféricos, por meio da captura de radicais hidroxilas e ozônio 

atmosférico, bem como participando na formação de aerossol secundário (Holopainen 

et al., 2004). 

A taxa de liberação de voláteis de plantas pode depender de diversos fatores 

ambientais, tais como: a temperatura (Niinemets et al., 2010a.; Hu et al., 2013), a luz 

(Niinemets et al, 2010b; Monson, 2013) e a concentração de CO2 atmosférico 

(Rasulov et al., 2009; Monson, 2013). Além disso, também afetam a liberação destes 

voláteis certas condições das plantas, como os condutores endógenos, incluindo os 

ritmos circadianos (Loivamäki et al., 2007), a idade da folha que está emitindo o volátil 

(Niinemets et al., 2010a.; Sun et al., 2012) e a idade da planta como um todo (Karban 

1997).  

As plantas podem produzir mais de 100.000 compostos químicos durante seu 

crescimento e desenvolvimento, dos quais, pelo menos, 1.700 se enquadram na 

classe dos voláteis (Dicke e Loreto, 2010). Estes compostos voláteis podem ser 

liberados por diversos órgãos das plantas, tais como flores (Baldwin 2006), frutas 

(Laothawornkitkul et al, 2009), raízes (Crespo et al, 2012) e folhas (Owen et al., 2001; 

Karban 2007).  
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Em situações de estresse2, as plantas podem produzir uma variedade de COVs 

bem distinta da produzida por espécimes não estressados (Bray et al., 2000; Niinemet 

set et al., 2004, Vickers et al., 2009; Kegge et al 2010).  Já é comprovado que estes 

voláteis atuam de maneira efetiva para deflagrar certos mecanismos de defesa da 

planta para combater a fonte de estresse. Em seu processo evolutivo, as plantas 

desenvolveram inúmeros mecanismos de defesa, que podem ser físicos (espinhos e 

tricomas não glandulares) ou químicos (como os compostos voláteis). Os sistemas de 

defesa das plantas que estão sempre presentes ou continuamente ativados são 

denominados defesas construtivas. Aqueles que são produzidos ou ativados apenas 

após a ativação de processos metabólicos decorrentes do estresse biótico e/ou 

abiótico são denominados induzidos (Karban e Baldwin 1997; Karban 2007).  

  A indução da defesa começa com respostas locais ao dano que podem 

desencadear diversos processos metabólicos na planta, levando a liberação dos 

compostos orgânicos voláteis induzíveis (Baldwin et al., 2006; Frost et al., 2007). Por 

exemplo, há liberação dos ácidos linoléico e linolênico das membranas celulares 

ativando assim a rota octadecanóide que resulta na biossíntese do ácido jasmônico, 

um hormônio que induz diversos processos relacionados ao metabolismo secundário 

da planta (Dudareva et al., 2006). Outra rota de ativação de processos de defesa está 

relacionada ao ácido salicílico e à resposta sistêmica adquirida (Dicke et al  2000). Em 

conjunto com as respostas sistêmicas adquiridas (SAR) há produção de antioxidantes, 

derivado do ciclo ascorbato-glutationa, capazes de sequestrar o excesso de espécies 

ativas de oxigênio causadoras do estresse oxidativo (Conklin 2001; Kocsy et al., 2001; 

Bolweel e Dauli, 2009). O peróxido de hidrogênio, etileno e óxido nítrico são também 

ativados como respostas defensivas da planta (Neilli  et al., 2001; Pinto et al., 2010; 

Verhage et al., 2010).    

Nas interações tróficas, há substanciais evidências que plantas atacadas por 

pragas induzem a formação de novos COVs não produzidos por plantas sadias (Kost 

e Heill, 2006). Por exemplo, várias espécies vegetais atacadas por herbivoria 

diminuem a proporção de monoterpenos e sesqueterpenos constitutivos para investir 

                                      
2 Estresse: efeito da atuação de um agente externo, biótico ou abotico, que exerce uma influência 

desvantajosa a planta (Taiz & Zeiger, 2002). A permanência prolongada em estado de estresse 

quase sempre leva a morte do individuo. 



10 

 

na produção de voláteis de folhas verdes e hemeterpenos, como (E)-4,8 dimethyl-

1,3,7 nonatrieno (E-DMNT), (E,E) 4-8-12 trimetil-1,3,7,11-tridecatetraeno (E,E- 

TMNT), que apresentam propriedades olfativas bem conhecidas (Karban e Baldwin, 

1997; Arimura et al., 2009; Holopainen e Gershenzon, 2010), estes compostos tem o 

papel de atrair inimigos naturais do espécime atacante, assim, constituindo um 

mecanismo de defesa bastante efetivo.  

O ataque por pragas não é a única forma de induzir os voláteis de plantas. 

Existe uma série de outros fatores que podem induzir essa produção, como por 

exemplo, fatores abióticos associados ao estresse oxidativo (Bray et al., 2000; 

Gouinguene eTurlings, 2002; Niinemets et al., 2004, Vickers et al., 2009; Kegge e 

Pierik, 2010).   

Foi reportado por Gankema (2015), que plantas de tomate expostas ao ozônio 

emitiram altos níveis de sesqueterpenos e voláteis de folhas verdes, similares aos 

observados em ataques por herbívoros.  Além disso, com conexão direta ao trabalho 

aqui apresentado, há relatos que indicam que a radiação ultravioleta é um forte agente 

agressor (Krupa et al., 1998; Meyer et al., 2000), capaz de promover o acúmulo de 

espécies reativas de oxigênio no meio celular que mediam várias rotas de produção 

de voláteis induzíveis (Baier et al., 2005).   

As quatro principais vias bioquímicas de sintetização de voláteis são: a) 

lipoxigenase - via dos voláteis verdes folhas (GLV – green leaf volatile) (Hatanaka, 

1993); b) ácido chiquímico – via dos voláteis aromáticos (Memari et al, 2013); c)  2-C-

metil-D-eritritolo-4-fosfato  (MEP) – via dos monoterpenos (Pichersky et al, 2006; 

Memari et al, 2013); d) ácido mevalónico (MEV) sesquiterpenoides voláteis (Taveira 

et al., 2009; Rajabi Memari et al, 2013; Rosenkranz e Schnitzler, 2013).  

Uma grande variedade dos voláteis induzidos nas plantas também tem um 

papel importante na química do meio ambiente, incluindo terpenos, ácidos 

carboxílicos, álcoois, cetonas, ésteres entre outros, que podem, por exemplo, 

modificar o estado oxidativo da atmosfera (Lelieveld et al., 2008).  Dentre estes, 

destacam-se o isopreno, linalool, β-cariofileno, β-farneseno, (E)-4,8 dimethyl-1,3,7 

nonatrieno (E-DMNT), (E,E) 4-8-12 trimetil-1,3,7,11-tridecatetraeno (E,E- TMNT), e os 

voláteis de seis carbonos denominados voláteis de folhas verdes, como por exemplo 

acetato de cis-3 hexenila, butirato de cis-3-hexenila, hexanol entre outros (Dudareva 
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et al., 2006). Isso demonstra que não é possível dissociar as ações das plantas em 

relação ao agente estressante de seus efeitos diretos também a atmosfera, uma 

análise mais aprofundada destes mecanismos requer o entendimento da complexa 

dinâmica de interação entre atmosfera e plantas.  

Nos últimos anos, também foram reportados trabalhos que identificam que os 

voláteis não têm apenas um forte papel na defesa do indivíduo que sofre a ação do 

estresse, mas estes voláteis também sinalizam às plantas sadias a presença de 

agentes agressores em sua vizinhança - fenômeno conhecido como comunicação 

entre plantas (Heil e Bueno, 2007) - elicitando um maior aporte de suas defesas 

químicas das plantas sadias a fim de prepará-las para um futuro evento de estresse 

(Frost et al., 2008).   Por exemplo, as defesas químicas de plantas sadias de Populus 

deltoides (algodão americano) sinalizadas pelo conteúdo total de fenólicos são 

aumentadas pela ação dos voláteis de metil jasmonato e o metil salicilato liberados 

por plantas danificadas (Karban et al., 2007). 

 Esses voláteis podem alcançar plantas a longa distância da fonte emissora e 

agir nas respostas sistêmicas adquiridas dessas plantas de forma a ativar as rotas de 

defesa químicas (Heil et al., 2007, 2008). Esta área de estudo ainda é bastante recente 

e até certo ponto controversa, incluindo questões de cunho mais filosófico sobre se 

podemos denominar estes processos relatados realmente de mecanismos de 

comunicação.  Sendo ainda necessários maiores estudos para que o tema possa ser 

completamente elucidado.   

Dessa forma, podemos afirmar que os compostos orgânicos voláteis têm papel 

fundamental em processos essenciais às plantas, como a defesa e provavelmente na 

sinalização.  Assim a maior compreensão de sua efetiva atuação nestes processos 

permitirá um entendimento mais adequado das plantas e sua dinâmica.  

 

1.1.3.  Radiação ultravioleta e seus efeitos na vegetação 

 

A maior fonte de energia para a Terra é o Sol, que é considerada uma estrela 

média em termos astronômicos e tem uma temperatura de superfície de 

aproximadamente 5700 K.  As características da luz emitidas pelo Sol, juntamente 

com as condições de distância (entre a Terra e o Sol) e a composição de nossa 
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atmosfera são fatores determinantes para a existência de vida em nosso planeta. De 

fato, em uma perspectiva evolutiva, podemos afirmar que a quantidade e qualidade 

de luz que recebemos do Sol foi o fator determinante para traçar o tipo de vida que se 

formou e, portanto, todo o nosso ecossistema desde a célula primordial até os dias de 

hoje.   

 Em um primeiro momento, podemos afirmar que a energia irradiada pelo Sol é 

transmitida por meio de ondas eletromagnéticas que viajam através do espaço, 

portanto formada por campos eletromagnéticos que oscilam enquanto se propagam. 

Costumamos dividir as diferentes regiões do espectro eletromagnético em termos do 

comprimento (ou frequência) de onda3, a seguir temos uma representação deste 

espectro.  

 

 

Figura 1.3. Representação do espectro eletromagnético, com destaque para a região do espectro 

visível [figura obtida do site http://www.sbfisica.org.br/, visualizada em 02/09/15].   

 

Na figura (1.3) acima, a região que denominamos de luz visível é apenas uma 

pequena fração de todo o espectro eletromagnético, que é a faixa na qual os 

receptores de nossos olhos atuam.  Esta também é a região na qual ocorre a maior 

parte da absorção da luz pelas plantas. De fato, uma das unidades comumente 

definidas para medidas de quantidade de radiação luminosas em plantas é 

denominada PAR (do inglês, Photosynthetically Active Radiation), que está associada 

à radiação efetivamente utilizada para a realização do processo de fotossíntese.  

                                      
3 Em física de ondas, a frequência e o comprimento da onda  estão relacionados por meio da expressão 

da velocidade da onda: v = f, onde v é a velocidade da onda, f é a frequência e  é o comprimento da 

onda.  Desse modo, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais.  

http://www.sbfisica.org.br/
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Porém, as plantas também têm receptores para outras regiões do espectro luminoso, 

como os sensores na região do infravermelho próximo (700 a 1400 nm) estão 

associados a identificação do fotoperíodo, ou seja, a duração do dia e da noite e, 

portanto, do período útil para recepção de luz (Bonner et al., 1940).  

 Hoje em dia, com o advento da física moderna, sabemos que a luz não se 

manifesta apenas como onda, mas em alguns fenômenos se manifesta como partícula 

denominada fóton. De fato, uma compreensão mais completa sobre o comportamento 

da luz quando viaja através do espaço ou ao interagir com a matéria teve profunda 

influência nas mudanças de paradigmas da física do século passado, que culminaram 

no desenvolvimento da relatividade e a da física quântica. Estas duas grandes áreas 

de estudo alavancaram diversas mudanças não apenas conceituais, mas também 

tecnológicas que moldam em boa parte a sociedade como a conhecemos atualmente. 

De certo modo, podemos afirmar que estas mudanças foram pautadas pela dualidade 

onda-partícula da luz. 

 Com o foco em nosso trabalho, para fins práticos, vamos nos restringir a nossa 

discussão a luz emitida pelo sol e suas consequências para as plantas, com este 

enfoque podemos nos ater majoritariamente no conceito da luz como onda 

eletromagnética.  

 As radiações podem ser classificadas como ionizantes ou não ionizantes. A 

radiação é dita ionizante quando tem energia suficiente para fazer com que elétrons 

se desprendam de átomos ou molécula, alterando a sua estrutura, por meio do 

processo denominado ionização. Existem vários tipos de radiações ionizantes, com 

por exemplo os raios X utilizados em equipamentos radiológicos.  

A energia mínima da radiação ionizante é de 10 eV4, que corresponde a um 

comprimento de onda de 125 nm, ou seja, ondas eletromagnéticas com comprimentos 

de onda inferiores a este valor são consideradas radiação ionizante. Assim, a radiação 

não-ionizantes (comprimentos de onda superiores a 125 nm)  não têm energia 

suficiente para provocar ionização,  mas ainda assim pode provocar excitações nas 

moléculas mudando seus estados eletrônicos, de rotação e vibração.   

                                      
4 Da física quântica, temos que a energia de uma partícula de luz, o fóton, é dada por 𝑬 =

𝒉𝒄

𝝀
 , que 

mostra que a energia de um fóton é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda.  
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 A maior parte da radiação recebida na Terra através da atmosfera é radiação 

não ionizante, como pode ser visto no espectro abaixo, que corresponde 

aproximadamente ao espectro de corpo negro5. Na figura 1.4, podemos ver ainda que 

a nossa atmosfera tem um papel fundamental filtrando a radiação ionizante. Após a 

passagem pela atmosfera, a radiação do Sol se restringe a região entre 300 nm e 

2500 nm.   

  

Figura 1.4. Espectro solar incidente na superfície terrestre. (extraído de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight#/media/File:Solar_spectrum_en.svg, adaptado, vizualizado em 

10/02/2015) 

 

 Para nosso trabalho, estamos interessados na região da radiação ultravioleta (UV) 

que é definida como a região de comprimentos de onda mais curtos que a região do 

visível, limitada entre 100 nm e 400 nm.  A radiação UV ainda é subdividida em três 

regiões: o UVA (320 à 400 nm, o UVB (280 à 320 nm) e o UVC (100 e 280 nm).  A 

                                      
5 Espectro de Corpo Negro: Em 1901, o físico Planck determinou a expressão correta para determinar 

a curva de energia irradiada por um corpo aquecido, este evento também foi o responsável pelo 

surgimento de uma nova teoria na física que seria denominada Física Quântica.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight#/media/File:Solar_spectrum_en.svg
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radiação ultravioleta corresponde a menos de 10% da energia total irradiada pelo Sol 

(Aphalo et al. 2012).  

Como visto, pela definição de radiação ionizante, apenas uma pequena parcela 

da radiação UVC é considerada ionizante (comprimentos de onda abaixo de 125 nm), 

porém sua incidência é apenas vestigial e após a filtragem pela atmosfera, pode ser 

considerada irrelevante aos processos que estaremos estudando neste trabalho. 

Todavia, este tipo de radiação pode ser produzido artificialmente por lâmpadas e tem 

um uso bastante comum na indústria alimentícia para a esterilização de materiais e 

alimentos, pois é bastante eficiente como bactericida (Türker et al., 2014; Park et al., 

2014), promovendo a morte destes organismos de forma bastante efetiva.    

 O nível de radiação UVB que atinge a superfície da Terra é fortemente 

influenciado pelo ozônio estratosférico, sendo ele o principal componente na 

atmosfera para a absorção dessa radiação (Robberecht, 1989). Porém o aumento 

quanto aos efeitos dos processos industriais tem causado rarefação da camada de 

ozônio e, em consequência, acarretando a sua maior incidência.  Apesar dessa 

radiação não ser considerada ionizante, pode causar danos por induzir uma variedade 

de efeitos nocivos para os sistemas biológicos (Aphlo et al. 2012). O nível energia da 

radiação UVA é muito próximo da radiação visível e, portanto, menos danoso às 

células. Além disso, já foram reportados trabalhos em que é mostrado que muitos 

processos ecológicos também dependem do uso da radiação ultravioleta por 

microrganismos, plantas e animais como uma fonte de informações sobre o seu 

ambiente (Cadwell et al., 1989).   

A radiação ultravioleta pode causar danos na vegetação, direta ou 

indiretamente, por meio da formação de radicais livres.  Além disso, pode provocar 

danos ao DNA (Britt et al., 199, Li et al. 2013) e aos fotossistemas, prejudicando assim 

a fotossíntese.  Em alguns estudos obtiveram-se indícios que o UVB pode aumentar 

os níveis de clorofila, mas também se observaram que afeta negativamente a 

fotossíntese nas espécies em todo o reino vegetal, (Ziska et al., 1996;. Mark e Tevini 

1997; Hao et al, 2000). 

Os efeitos fisiológicos dos UVB já foram observados em diversos cultivares  

(Huang et al, 1997;. Mark e Tevini 1997; Hao et al., 2000).  Os mais usuais são 

mudanças de fenótipo, tais como menor altura média,  área foliar reduzida e entrenós 
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mais curtos, (Caldwell et al, 1998;. Jansen et al., 1998; Ballaré et al., 2011). Além 

disso, também foi reportado menor rendimento de produção em espécies como o 

milho, ervilha e feijão (Mepsted et al, 1996; Mark et al, 1997;; Saile-Mark e Tevini, 

1997).  

Entre os mecanismos naturais  para evitar ou neutralizar  os efeitos nocivos da 

radiação ultravioleta podemos citar a produção de tricomas, folhas mais espessas, 

aumento do teor de alguns compostos, principalmente fenóis que absorvem a 

radiação UV, impedindo a  penetração de radiação UV. Também pode ocorrer maior 

produção de flavonóides para proteção das plantas contra esta radiação, isso foi 

relatado para um grande número de especies, entre elas, Arabidopsis thaliana, 

tabaco, tomate e algumas espécies tropicais (Searles et al., 1995; Mazza et al., 1999; 

Björn et al., 2009; Demkura et al., 2010, 2012).  

Em regiões com indíces elevados de radição ultravioleta, como em grandes 

altitude, foi observado que algumas espécies após muitas gerações podem adaptar-

se com sucesso (Ziska et al., 1992), sem que a exposição a radiação cause prejuízo 

ao seu crescimento.  De certo modo, a radiação ultravioleta pode aumentar a 

resistência ao estresse por meio destas adaptações fisiológicas das plantas, em 

alguns casos, isso pode ser benéfico em relação a outros agentes estressantes. Por 

exemplo, as folhas das plantas podem se tornar menos palatáveis, reduzindo o ataque 

de herbívoros (Caldwell et al., 1998).  

Em suma, os impactos potenciais do aumento da radiação UV que atinge a 

superfície da Terra têm sido investigados por numerosos grupos de pesquisa nas 

últimas décadas. Algumas destas investigações focarão os efeitos do crescimento e 

fisiologia da planta sobre estresse por radiação UV com uso de câmaras de 

crescimento ou estufas especiais (Sullivan e Teramura, 1990; Teramura e Murali, 

1986; Tevini e Teramura, 1989). Porém, mesmo com os esforços realizados até o 

momento, ainda não existe um panorama claro dos possíveis efeitos nas emissões de 

voláteis das plantas sob o aumento da radiação UV nos próximos anos.  

Desse modo, concluímos que não temos uma imagem simples dos efeitos da 

radiação ultravioleta nas plantas, mas sim uma relação de processos e fatores a serem 

estudados para balizar quais os efeitos reais. Nosso estudo apresenta as nossas 

observações das estratégias de defesas das plantas, mediadas pela ação dos 
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compostos voláteis, nos níveis de radiação atuais e também em cenários com excesso 

e privação de radiação ultravioleta, de forma que estes resultados contribuem com 

novos aspectos para a construção de uma visão mais profunda e clara sobre a 

interação entre as plantas e a radiação ultravioleta. 

 

 

 

1.2. Objetivos e organização da dissertação   

 

  Neste trabalho, tivemos como objetivo geral, avaliar os efeitos da radiação 

ultravioleta na emissão de Compostos Orgânicos Voláteis das folhas de soja (Glycine 

max) cultivar Sambaiba, durante os estágios inicias de desenvolvimento. Para 

alcançar este objetivo principal, tivemos que elaborar os seguintes objetivos 

específicos, tais como: a) caracterizar os diferentes voláteis emitidos pelas folhas na 

ausência de fontes de estresse; b) desenvolver câmaras de exposição que 

permitissem modificar o perfil de radiação na região do ultravioleta e caracterizar o 

nível de radiação incidente nas plântulas; c) verificar a influência do excesso e 

exclusão de radiação ultravioleta na emissão dos voláteis das folhas e correlacionar 

estas medidas com a dinâmica de defesa das plantas.  

 Até o momento, neste capítulo introdutório, relatamos as informações básicas 

dos elementos essenciais para a compreensão de nosso trabalho.  Para uma 

apresentação clara e sucinta dos resultados obtidos nessa dissertação, no capítulo 2, 

descrevemos as emissões de volatéis das plantas na ausência de estresse em uma 

perspectiva ontogênica, ou seja, correlacionando estas emissões com os diferentes 

estados de crescimento das plântulas desde os estágios vegetativos até os primeiros 

estados reprodutivos.  No capítulo 3, são descritos os fatores relevantes para o 

desenvolvimento das câmaras de exposição, entre eles, os elementos necessários 

para seleção de filtros para a exclusão de ultravioleta e também a seleção de 

lâmpadas para o aumento (artificial) de incidência de radiação ultravioleta. Também 

apresentamos neste capítulo a quantificação da radiação nas câmaras contruídas.  Os 

resultados mais diretamente relacionados ao tema desta dissertação foram 

compilados no capitulo 3, em que os resultados obtidos ao impor o estresse da 
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radiação ultravioleta nas plântulas em seus estágios vegetativos iniciais. Além disso, 

também fazemos uma discussão comparativa dos resultados do capítulo 4 com os 

resultados obtidos na ausência de estresse (capitulo 3). Por fim, apresentamos as 

nossas conclusões finais da dissertação, bem como uma visão mais ampla de 

perpectivas futuras deste tema em nosso capítulo 5.   
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2. CAPITULO II – ESTUDO ONTOGÊNICO DA 

COMPOSIÇÃO DOS VOLÁTEIS EMITIDOS PELAS FOLHAS 

DE SOJA: DO VEGETATIVO AO REPRODUTIVO. 

 

2.1. Introdução 

 

A soja, uma espécie exótica para o Brasil, é originária da China, e cultivada em 

regiões de clima temperado, sendo característica de dias curtos (noites longas). No 

Brasil, ela vem sendo cultivada em regiões de clima tropical e subtropical e em 

condições de dias longos e suas cultivares tem se expandido para regiões do centro-

oeste, Norte e Nordeste (Almeida et al., 1999; Embrapa, 2011).   

Essa expansão tem sido muito facilitada pelo desenvolvimento de cultivares 

melhoradas e adaptadas por meio de processos de seleção geração a geração e, mais 

recentemente, manipulação genética direta com a criação de espécimes transgênicos. 

Assim, as cultivares de soja provindas da tecnologia de melhoramento genético têm 

facilitado o cultivo em regiões que apresentam características ambientais adversas 

(Embrapa, 2006).  O melhoramento genético da soja tem obtido cultivares com alta 

resistência as limitações bióticas e abióticas. No Brasil, a Embrapa é o principal órgão 

público responsável pelos programas de melhoramento genético e vem buscando 

cultivares com alta produtividade, estabilidade de produção e ampla adaptação aos 

mais variados ambientes. Assim, as cultivares transgênicas apresentam resistêncisa 

às principais doenças e pragas, além de serem tolerantes aos fatores edáfo-climáticos 

de forma muito eficiente, alcançando alto crescimento, desenvolvimento e rendimento 

(Embrapa, 2011). 

As cultivares brasileiras geradas do melhoramento genético tem conseguido 

alta potencial de adaptação da soja para os trópicos. Essa planta foi inicialmente 

gerada pelo cruzamento de cultivares americanas com genótipos com período juvenil 

longo. Dentre os varias cultivares, a Embrapa, tem obtido aquelas que são bem 

adaptadas para diferentes regiões de clima tropicais brasileiros e também mais 

resistentes a doenças e ataques de pragas. De acordo com Moscardi (2012), acredita-

se que o controle das doenças através de resistência genética é a forma mais 

econômica e eficaz para reduzir a perda da produtividade.   
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A cultivar Sambaíba (espécie abordada neste tabalho), por exemplo, foi criada 

para sustentação de cultivo em regiões do Norte e Nordeste. Essa cultivar tem a 

característica de ser produtiva em altas temperaturas, dias mais longos e altamente 

resistente a doenças de difícil controle (Embrapa, 2011). Ainda mais, a cultivar 

Sambaíba, é um tipo de soja transgênica altamente resistente ao glifosato (N-

(fosfonometil) glicina), que é um herbicida potente contra ervas daninhas. 

Atualmente, o controle integrado de pragas, envolvendo o controle biológico e 

químico, tem sido uma técnica bastante utilizada. Entre as abordagens utilizadas, 

podemos citar o uso de semioquímicos, representados pelos voláteis emitidos pelas 

plantas que podem ser usados com intuito de confundir, atrair ou repelir os insetos 

das culturas ou evitar que eles encontrem o parceiro para acasalamento (Pinto et al., 

2013). Esses voláteis funcionam como uma defesa indireta da planta e podem ser 

usados para manipular o comportamento de insetos benéficos, como os predadores 

das pragas.  Por isso, muitos estudos têm sido realizados para compreender as reais 

funções destes voláteis emitidos e comprovar que eles têm papel fundamental em 

diversas funções ecofisiológicas (Oikawa et al., 2013).  

As classes de voláteis associados às plantas mais estudados e reportados na 

literatura são os voláteis das folhas verdes, incluindo álcoois, adeídos e cetonas 

(Laothawornkitkul et al., 2008; Darbah et al., 2010; Li e Sharkey, 2013), mono e 

sesquiterpenos (Martin et al, 2003; Memari et al., 2013), ácidos graxos (Hatanaka, 

1993) e voláteis aromáticos (Dudareva et al., 2004;; Holopainen et al., 2013). 

O bouquet de voláteis deve variar com o desenvolvimento da planta e as 

condições ambientais de cultivo, também é altamente dependente da resistência à 

herbivoria ou outros agentes estressantes. Segundo Boué et al. (1995), em estudo 

realizado com soja em diferentes estádios reprodutivo, muitos compostos voláteis são 

marcadores da mudança de estádio de desenvolvimento da soja. Desse modo, podem 

ser uma ferramenta para indicar a maturidade de cada estádio. 

 Neste capitulo, descrevemos a caracterização da composição dos voláteis de 

uma cultivar geneticamente melhorada para cultivo em regiões do Nordeste, visando 

identificar marcadores químicos, denominados semioquimicos, que possam mensurar 

a resistência da soja nos seus vários estádios de desenvolvimento. Essa avaliação foi 

realizada em condições ótimas de crescimento visando obter o perfil químico do 
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buquet de volateis de plantas isentas de qualquer estresse biótico e abiótico.  Além 

do interesse direto de identificar o bouquet natural da soja durante o seu 

desenvolvimento, este estudo tem o papel de avaliar o perfil de emissão dos 

compostos emitidos pelas plantas quando não expostas a nenhum tipo de agente 

estressante, que pode ser usada para comparação direta com os compostos emitidos 

quando ocorre a exposição a algum estresse específico.  

 

2.2. Material e Métodos 

 

Nesta seção, descreveremos o delinemento experimental para a medida dos 

compostos orgânicos volatéis emitidos pelas plantas de soja em seus diversos 

estágios de desenvolvimento.  

 

2.2.1. Material vegetal  

 

As sementes de Glycine max cv. ‘Sambaíba’, fornecidas pela Embrapa, foram 

germinadas em gerbox ao longo de 2 semanas. Em seguida, as plântulas foram 

transplantadas em vasos de plástico de 250 ml contendo substrato vegetal Tropstrato 

HT Hortaliças® (Viva Verde) e vermiculita grossa (Brasil Minérios), na proporção 3:1, 

umedecido com água. Após o transplante, as plantas foram   acomodadas em casa 

de vegetação com ar filtrado situada no Instituto de Botânica6 de São Paulo.   

Os vasos foram apoiados em telas revestidas com plástico, sob as quais foram 

inseridos reservatórios de água de torneira. Cordões de náilon comunicando o 

substrato ao reservatório garantiram irrigação constante (Arndt e Schweiger 1991).  

Medidas de temperatura e umidade relativa foram obtidas esporadicamente ao 

longo do experimento. As medidas foram realizadas no período da manhã e os valores 

médios diários foram: 28 ± 5,3oC e 61 ± 15,6%, para temperatura e umidade, 

respectivamente. 

                                      
6 A localização do Instituto de Botânica de São Paulo (IBT-SP/SMA)  é   23º38‟ IBT- S; 46º37‟15.8” 

W; 805 m acima do nível do mar. 
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Figura 2.1. Cultivo das plantas de Glycine max ‘Sambaíba. ’A: Casa de vegetação no Instituto de 

Botânica; B: Plantas de soja cultivadas dentro da casa de vegetação, apoiadas sobre tela e reservatório 

de água. 

 

No período de abril a junho de 2014, as plantas foram monitoradas do estádio V1 

ao V5 (vegetativo) e R1 a R6 (reprodutivo), seguindo as descrições dos estádios 

estabelecidas por Fejr (1971). Seis indivíduos de cada estádio foram selecionados 

aleatoriamente para análises biométricas e coleta de voláteis  

2.2.2.  Biometria 

  

As folhas de soja utilizadas para coleta dos voláteis foram pesadas e levadas 

para secagem em uma estufa à 50oC por 2 dias, imediatamente após as medidas de 

voláteis.  A biomassa foi utilizada para expressar a concentração dos voláteis em 

nanograma por grama de massa seca.   

 

2.2.3.  Coleta e análise dos Compostos Orgânicos Voláteis. 

 

Para a coleta dos compostos orgânicos voláteis, todas as folhas expandidas de 

cada indivíduo foram introduzidas em saco de Poliester com abertura lateral para 

entrada e saída de ar, assegurando a manutenção das trocas gasosa (Figura 2.2). Os 
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voláteis foram coletados por meio de cartuchos, contendo 100 mg de Tenax GR, com 

uma extremidade fixa em uma abertura do saco e a outra conectada em uma bomba 

de sucção, garantindo a passagem do ar pelo interior do cartucho. O fluxo de ar 

amostrado foi em torno de 0,8 L/min e do ar inserido no interior dos sacos de 1,5 L/min. 

O período de amostragem dos voláteis foi de 1h 30 min.  

A cada coleta para cada estádio, uma coleta em branco era realizada. Os 

voláteis coletados foram desorvidos em nitrogênio gasoso por sistema de dessorção 

térmica, turbo matrix 650 ATD da Perkin-Helmer, e automaticamente analisados em 

cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (GC/ MS, Agilent 5977).  

As análises foram realizadas em coluna   HP-5 (5% fenil metil silicone), utilizando 

rampa de temperatura de 46oC mantida por 5 min até 150oC, com gradiente de 

temperatura de 20oC por minuto a 250 oC e mantida por 5 min. O quadrupolo foi 

operado em ionização eletrônica a 7 eV, com fonte de temperatura de 200oC e 

interface 220 oC, com continuo scan de m/z 40 a 500.  

 A quantificação dos compostos foi realizada por meio de curvas analíticas de padrões 

com concentrações conhecidas. Para os compostos em que não havia disponibilidade 

de padrões, a quantificação foi realizada com base na curva do -pineno. Os padrões 

dos compostos, 3-hexenal, 3-hexen-1ol, d limoneno, metil salicilato, nonanal, 

cariofileno, geranil acetona, nerolidol, -pineno, trans farneseno, álcool benzílico e 

decanal foram adquiridos junto a Sigma Aldrich (USA). 

 

  

D 

E 

C 
A

F B 
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Figura 2.2.  Sistema de coleta de voláteis: A: Entrada de ar filtrado; B: Planta de soja envolvido com 

saco de teflon; C: Tubo Tenax GR; D: Bomba de sucção de ar; E: Fonte de luz. 

 

2.2.4.  Análises estatisticas 

 

 As análises estatísticas foram realizadas com os programas SPSS (2010). As 

comparações entre tratamentos e controle foram realizadas por análise de variância 

One-way ANOVA. Quando necessário para o teste de distribuição normal, os dados 

foram transformados para log10. Foram considerados significativos os valores de P ≤ 

0,05.  Analise discriminante canônica foi realizada pelo programa PCorD 6. 

 

 

 

2.3. Resultados e Discussão 

 

A emissão dos compostos orgânicos voláteis dos estádios vegetativo (V1 a V5) 

e reprodutivos (R1 a R6), apresentados na Tabela 2.1, foram ordenados em seis 

classes químicas: voláteis das folhas verdes (GLV), monoterpenos (MONO), 

oxigenados (OX), Sesquiterpenos (SQT), Hidrocarbonetos (HC) e Ester (MeSA).    

A porcentagem da soma das classes químicas (Figura 2.3) mostrou que os 

compostos da classe oxigenados são os mais abundantes tanto para estádios 

vegetativos quanto reprodutivo. Os estádios V3 e R1-R2 foram os que mais 

contribuíram para o elevado aumento dos compostos oxigenados em cada estádio 

(Figura 2.4). Ainda, o V3 apresentou uma taxa de emissão maior que o R1-R2, 

corroborando com Rostas e Eggert (2008), os quais reportam o estagio inicial de 

desenvolvimento das plantas de soja tem um enorme efeito na taxa de emissão dos 

voláteis.  

Ainda sobre o estádio V3, detectamos altas concentrações, álcool benzílico e 

benzaldeido (Tabela 1), corroborando a hipótese levantada por Oikama 2013 de que 

a produção de oxigenados, como, álcoois e aldeídos é um importante marcador de 
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processos de expansão e manutenção da parede celular. Além disso, também 

encontramos no V3 alta concentração do composto 3-hexanal, que é um importante 

constitutivo de genótipos resistentes. O 3-hexanal é um produto da lipoxigenase, via 

que inibe, o crescimento de fungos, insetos e protozoários (Croft et al., 1993).  Isto 

sugere que as defesas químicas estão mais acentuadas, e portanto, seria esperado 

maior resistência ao estresse nesse estádio. 
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Figura 2.3.  Porcentagem da classe dos voláteis nos estádios vegetativos (A) e reprodutivo (B). 
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Tabela 2.1: Taxa de emissão dos compostos orgânicos voláteis (ng.g.MS-1.h-1) nos diferentes estádios de desenvolvimento da G. max cv Sambaíba (média ± 

DP) 

 

Composto ID V2 V3 V4 V5 R1-R2 R3-R4 R5-R6 

Monoterpenos (MONO) 

α-pinene C1 - - - 0,3108± 0,3589 - - - 

D-limoneno C2 - - - 134,07± 116,11a 47,93± 27,67b - 124,09± 96,28a 

Trans geranil acetona C3 - - 16,89±  8,06 - - - - 

Sesqueterpenos (SEQ) 

Nerolidol C4 0,02 ± 0,01b - 7,58 ± 6,59a - - - - 

α-farneseno C5 125,33 ± 88,62a 40,76± 38,43b - - - 862,52±423,56a 0,798±0,456c 

Trans farnesol C6 1,68 ±  1,27 - - - - - - 

Cariofileno C7 8,30 ± 6,78a - 9,234± 8,271a - - - - 

Volateis de folhas verdes (GLV) 

3 -Hexanal C8 - 169,60±159,90a - 0,229±0,025b 0,146±0,084b - 27,83 ± 20,77a 

3 Hexen 1 ol acetato C9 - - 0,746±0,646b - - - 115,55 ± 72,20a 

1 Hexen2 etil C10 0,48 ± 0,34a 0,28±0,305a - - 8,33±4,81b 0,017±0,016a 16,10±10,96b 

Nonamal C11 0,02 ± 0,01b 0,034±0,0312b 17,18±16,65b 0,445±0,514b 155,53±89,80a 3,15±1,83b 37,15±23,07a 

Cis 3-hexen 1ol C12 - - - - 34,07±19,67a 18,48±7,081a 32,01 ±18,48a 

Oxigenados (OX) 

Benzaldeido C13 204,20 ± 27,87b 2367,91±26,38a 507,73±96,61b 1232,23±612,29a 1183,36±73,61a 36,312±21,26b 360,14±212,58b 

Álccol benzílico C14 - 1333,06±1256,8a 106,35±60,05b 39,09±34,55b 123,80±12,62b 122,33±70,75b - 
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Benzoato de metila C15 0,016 ±0,003a - 0,021±0,012a - - - 0,691±0,301a 

α-cumyl alcool C16 - - - - - 0,456±0,026 - 

Nonenal C17 - - - - - - 5,23±3,48 

Geranil isovalerato C18 0,778 ± 0,670a - - - - 0,445±0,22a - 

Decanal C19 10.16 ±14,37a 3,27±1,23b 0,352±0,166 39,597±34,29a 0,551±0,363b 7,063±4,26b 0,687±0,302b 

Undecanal C20 - - - - - 0,018±0,01a 0,096±0,054a 

Hidrocarbonetos (HC) 

Tridecano 2 metil  C21 - - - - - - 0,498±0,287 

Pentadecano C22 2,356 ± 2,638a 0,45±0,42a - - - 0,49±0,28a 0,341±0,19a 

Eicosano 10 metil C23 2,021 ± 1,485a 1,718±0,82a 0,654±0,422a 0,499±0,0422a - 5,17±3,05a 15,12±9,84a 

Tetradecano C24 0,446± 0,626b - 141,44±13,2a - 2,28±0,31b 42,42±4,52a 13,76±5,01a 

Ester (MESA) 

Metil salicilato  C25 110,82± 78,62b 623,23±55,67a 467,78±89,09a 145,09±24,63b 536.01±49,76a 179,74±10,4b 19,76±11,55c 

 

Legenda: 

ID= identificação do composto 

Letras diferentes representam diferenças estatísticas (p<0.05) 

  

 

  



29 

 

 

Figura 2.4. Perfil da variação da classe dos voláteis nos diferentes estádios de desenvolvimento da G. 

max (Sambaíba) 

 

Plantas geneticamente resistente ao glifosato, como a Sambaiba, devem 

expressar a enzima 5-eno piruvil chiquimato-3-fosfato-sintase (ESPS) que catalisa a 

formação de metabólitos da via do ácido chiquimico (Pinto et al, 2013). Entre os 

produtos dos metabolitos desta rota, temos os ácidos amino aromáticos da l-

fenilalanina, as tirosinas e os triptofanos que são precursores das sínteses de 

compostos envolvidos no crescimento, reprodução e resposta ao estresse em plantas 

(Kerbauy et al, 2004). A l- fenilalanina é precursora dos voláteis da via dos 

fenilpropanoides, como o MeSA. Por isso, é esperado que um espécime altamente 

resistente ao glifosato tenha um alto potencial de emissão de MeSA, que corrobora 

com os resultados obtidos neste trabalho. Tivemos uma alta taxa de emissão de MeSA 

ao longo de todo o desenvolvimento da soja. É importante ressaltar que nos estádios 

V3 e R1-R2, outros derivados da l-fenilalanila, tais como o benzaldeido e os álcoois 

benzílicos também apresentaram taxas de emissão elevadas. Assim reforçando que, 

nesta espécie transgênica, a defesa por voláteis se manifesta como uma via de defesa 

constitutiva com picos de sua ação nos estádios vegetativo V3, em que se observa o 

maior desenvolvimento da planta, e também no R1-R2, que é o início da fase 

reprodutiva da planta.  
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 A composição dos voláteis emitidos pelos diferentes estádios pode ser útil não 

apenas para indicar os estádios que apresentam maior defesas químicas, mas 

também como indicadores de quais são as vias metabólicas atuantes naquele dado 

estádio. Por exemplo, a análise de discriminates (Figura 2.5) agrupou, em diferentes 

proporções, os compostos MeSA (C25), álcool benzílico (C14) e benzoaldeidos (C13) 

em todos os estadios, sugerindo que a indução da l-fenilalanila ocorre em todos 

estágios, porém, é mais acentuada nos estadio V3, V4 e R1-R2.   

Os terpenos provenientes da rota do metileritrol fosfato (MEP) foi caracterizado 

pelo monoterpeno, d limoneno (C2) e pineno (C1), enquanto que a rota do 

mevalonato (MVA) foi indicada pelo sesqueterpeno nerolidol (C4) e a-farnenseno (C5). 

É bem conhecido que esses terpenos são compostos constitutivos das plantas e 

apresentam propriedades deterrentes, inibindo a proliferação de patógenos. Muitos 

terpenos protegem a planta contra fatores abióticos, e reduzem os efeitos da ação do 

calor ao reduzir espécies de oxigênio reativas produzidas por altas temperaturas. Eles 

também podem atuar na proteção contra microorganismos. Além disso, atuam 

diretamente nas relações entre plantas e animais, por exemplo, podem mediar a 

atração de polinizadores às flores e, possivelmente, de animais disseminadores de 

sementes, bem como repelir diversas espécies de insetos predadores (Paré et al., 

1996).   

 Em estudos anteriores (Karban e Baldwin, 1997; Arimura et al., 2009; 

Holopainen e Gershenzon, 2010), foi reportado que ao longo do desenvolvimento das 

plantas, ocorre a redução da produção destes compostos constitutivos, quando a 

planta está sob ação de um agente estressante, causando um investimento massivo 

na produção de compostos responsáveis pelos processos de defesa induzida. Neste 

estudo, foi observado que temos um investimento contínuo para a produção de 

compostos de defesa química em detrimento da produção de compostos constitutivos, 

o que não é observado na maioria dos trabalhos que estudam os genótipos selvagens.  

Acreditamos que a justificativa para tal fato está na modificação genética 

induzida na espécie, em que, entre os atributos alvo, estava  a alta resistência ao 

ataque de pragas, tal intuito teve como consequência uma amplificação da atuação 

do sistema de defesas químicas que permanece em  ação continua, ou seja, 

acreditamos ter indícios claros que estes processos de defesa que costumam ser 

induzidos na maioria das plantas (incluindo a soja selvagem) apenas durante a 
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atuação de um agente estressante, nesta espécie transgênica, ele atua como defesa 

constitutiva.  

Portanto, os resultados do presente estudo sugerem que a cultivar simbaíba 

apresenta suas defesas químicas ativadas ao longo de seu desenvolvimento, o que 

conduz a uma alta taxa de emissão de compostos derivados do L-fenilalina, como o 

MeSA, em todos os estádios, promovendo assim um menor investimento para a 

produção de isoprenóides. 
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Figura 2.5.  Matrix da análise de discriminantes entre os compostos voláteis e os estádios de 

desenvolvimento das plantas de soja 
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3. CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO 

DE CÂMARAS DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO 

ULTRAVIOLETA. 

 

3.1. Introdução 

 

Plantas são organismos sésseis e, portanto, o seu desenvolvimento depende 

fortemente das condições do solo, quantidade de luz, disponibilidade de água e 

qualidade de ar do local onde foram plantadas. Desta forma, estes organismos 

desenvolveram mecânicos de adaptação e defesa bastante elaborados que permitem 

seu crescimento e proliferação, mesmo sem a habilidade de se deslocar em seu meio 

ambiente. Deste modo, quando se realiza pesquisa em plantas é fundamental um 

olhar apurado e crítico sobre o ambiente produzido para o desenvolvimento dos 

espécimes.  

Normalmente, as plantas crescem em ambientes sem qualquer controle dos 

parâmetros do ambiente, tais como temperatura, composição do ar, pluviosidade e 

qualidade de solo. O que ocasiona diferentes trajetórias de desenvolvimento em 

resposta às condições encontradas pelas plantas.  Obviamente, isto acarreta um baixo 

nível de previsibilidade ou reprodutibilidade, que pode complicar o delineamento de 

experimentos e, ainda mais, chegar a conclusões incorretas sobre a correlação entre 

efeitos observados e os parâmetros avaliados na experimentação.  Dessa forma, uma 

questão importante para o experimentalista em plantas é a decisão sobre a 

metodologia e o arranjo experimental a serem utilizados (Poorter et al, 2012).  

Para experimentos em pequena escala ou que se busca a possibilidade de 

controle mais apurado, temos as câmaras de crescimento (Langhans et al., 1997). 

Neste caso, até mesmo o contato com o meio exterior pode ser eliminado quase que 

por completo e todos os parâmetros relevantes ao crescimento das plantas podem ser 

finamente manipulados e controlados. 

 Um outro viés interessante do uso de câmaras de crescimento é que podemos 

construir sistemas que podem ter razoável mobilidade. Assim, as câmaras podem ser 

levadas a outros locais, quando necessário, sem que se perca o “ambiente” 

artificialmente criado para o experimento planejado. Além disso, seus custos de 
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construção também podem ser bem inferiores que os de casas de vegetação por uma 

questão de escala. Ao mesmo tempo, é possível obter um maior grau de controle nos 

parâmetros tais como qualidade e quantidade de luz, qualidade de ar, umidade, 

temperatura, etc.  

Utilizando a maleabilidade do ajuste dos parâmetros nestas câmaras, também 

podemos criar ambientes hostis e, até mesmo, venenosos para testes específicos. 

Como no caso deste trabalho, em que intensidades elevadas de radiação ultravioleta 

são aplicadas às plantas.  O que não seria possível em um ambiente mais aberto, 

como o plantio no campo ou mesmo casas de vegetação, em que medidas de 

segurança mais rigorosas deveriam ser tomadas. Dessa forma, podemos simular os 

mais diversos ambientes com características distintas dos ecossistemas usuais. Isso 

possibilita estudos direcionados para verificar condições de estresse extremo ou 

ambientes inóspitos.  

Como já mencionado, tem havido um crescente interesse nos efeitos da 

radiação luminosa além da região visível nas plantas. Várias pesquisas têm sido 

desenvolvidas no âmbito da interação entre plantas e a radiação ultravioleta, desde o 

entendimento dos receptores de radiação e suas sinalizações (Jenkins et al., 2009; 

Jenkins et al., 2014) até a caracterização nos mecanismos de defesa das plantas 

ativados por esta radiação (Singh et al., 2011).  Outros estudos impõem diferentes 

ambientes de radiação em campo mediante a modificação do espectro por meio de 

filtragem da radiação eletromagnética em relação ao ultravioleta (Zavala et al., 2001), 

que muitas vezes incluem a interação das plantas com predadores e o efeito conjunto 

destas duas fontes de estresse (Mazza et al.,1999; Mazza et al., 2000). Outros 

experimentos habilitam uma manipulação mais ativa do espectro luminoso, mas é 

necessária introdução de outras fontes de iluminação além do solar (Morales et al., 

2014). 

Neste projeto, foi desenvolvido câmaras de crescimento para uso em pesquisas 

sobre mecanismos de defesas das plantas em relação ao estresse provocado por 

variações nas propriedades da luz incidente.  Dessa forma, uma parte importante 

deste trabalho foi a qualificação dos diversos materiais que poderiam ser utilizados 

para manipular as propriedades da luz (quantidade e qualidade) na câmara. 
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3.2. O espectro luminoso e as plantas.   

 

A luz tem um papel fundamental no metabolismo das plantas por meio do 

fornecimento de energia. O processo de fotossíntese habilita às plantas a obter a 

energia para seu crescimento e desenvolvimento (Bjorn, 2009).  O principal pigmento 

responsável pela absorção de energia nas plantas é a clorofila, cuja região de 

absorção da luz é predominantemente a região do visível, correspondendo a 

comprimentos de onda entre 400 nm (azul) e 700 nm (vermelho). Contudo, muitas 

pesquisas têm sido feitas verificando o papel de outras regiões do espectro 

eletromagnético, como o ultravioleta e o infravermelho próximo no processo de 

fotossíntese e outros mecanismos metabólicos das plantas (Quail et al. , 2002, Heijde 

et al., 2012; Jenkins et al., 2014).   

A clorofila absorve principalmente a luz nos comprimentos de onda entre o azul, 

amarelo, vermelho e reflete diferentes tonalidades de verde, o que confere às plantas 

sua cor característica. Na figura a seguir (3.1), mostramos o espectro de absorção das 

clorofilas A e B, podemos também observar no espectro da clorofila A uma absorção 

considerável de luz abaixo de 400 nm, que corresponde à região do ultravioleta. O 

que nos dá indícios claros que a radiação ultravioleta também deve ter papel 

significante na fotossíntese.  
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Figura 3.1.  Espectro de absorção da clorofila A (azul) e B (vermelho). Os dados dos gráficos foram 

obtidos junto ao site  PhotochemCAD: http://omlc.org/spectra/PhotochemCAD/index.html . 

 

Como a luz é um elemento essencial no crescimento e desenvolvimento das 

plantas, é preciso quantificá-la de maneira adequada. Em geral, definimos a 

irradiância, como o fluxo de energia incidente para uma dada área de uma superfície 

plana e a unidade (no SI) pode ser dado em J.m-2 s-1 ou W.m-2. Neste tipo de medida, 

consideramos apenas a quantidade de energia total mensurada, sem levar em conta 

os comprimentos de onda que compõem o espectro. Como já visto, a luz possui 

atributos de ondas, como comprimento de onda e frequência, como também 

apresenta atributos de  partícula, em que podemos definir quantidade de fótons, e a 

energia de cada fóton depende de seu comprimento de onda específico.  Uma forma 

bastante usual de quantificar a luz na área de biologia é a Radiação 

Fotossinteticamente Ativa (PAR – do inglês – Photosynthetically Active Radiation) que 

compreende a energia luminosa entre os comprimentos de onda de 400 a 700 nm e 

expressa em unidades de µmol (fótons).m-2.s-1. A medida da PAR só pode ser 

determinada a partir da medida do espectro luminoso ou pelo uso de instrumentos 

previamente calibrados com a informação sobre o espectro emitido. Para realizar a 

conversão entre unidades de irradiancia para PAR é necessário o conhecimento 

prévio das características espectrais da fonte de luz em questão. Dessa forma, é 

comum o uso de tabelas que apresentam o fator de conversão discriminando a  fonte 

de luz utilizada, como na tabela  3.1.  

 
    

É importante frisar que estes fatores são obtidos para a medida na região do 

espectro de 400 nm a 700 nm e para estas fontes específicas. Caso tenhamos fontes 

de luz distintas ou busquemos determinar em uma região diferente do espectro, então 

o cálculo dever ser feito com base no espectro da fonte de interesse, em que devemos 

realizar a integração do espectro da fonte desejada na região do espectro de interesse 

para obter o valor correto da energia total nesta região7.  

                                      
7 A metodologia para este cálculo pode ser vista na apostila de referência da Li-Cor: Principle of 

Radiation Measurements, que pode ser obtida no site:  

http://www.licor.com/env/pdf/light/Rad_Meas.pdf  

 

http://omlc.org/spectra/PhotochemCAD/index.html
http://www.licor.com/env/pdf/light/Rad_Meas.pdf
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Tabela 3.1. Fatores de conversão de µmol (fótons).m-2.s-1 para W.m-2. Dados obtidos junto ao site: 

http://www.egc.com/useful_info_lighting.php. 

 

  

Fonte de Radiação PAR para W/m2 W/m2 para PAR 

Luz Solar 0.219 4.57 

Lâmpada fluorescente Branca 0.218 4.59 

Lâmpada de Sódio de Alta Pressão 0.201 4.98 

High-pressure metal halide 0.218 4.59 

Lâmpada de sódio Baixa Pressão 0.203 4.92 

Lâmpada Incandescente com filamento 

de tungstênio de 100W  

0.200 5.00 

 

 

 

Deve-se tomar cuidado ao utilizar estas definições de PAR quando se discute 

outras regiões do espectro, como os comprimentos do ultravioleta em que 

trabalhamos neste experimento.  Dessa forma, neste trabalho, quando apresentarmos 

medidas de energia associadas a regiões distintas do visível, iremos sempre 

apresentar as medidas em W.m-2 ou correlatas, para evitar possíveis equívocos ou 

ambiguidades que a unidade µmol (fótons). m-2.s-1 poderia trazer.  

 

3.3. Delineamento das câmaras de crescimento 

 

Em nossos experimentos estávamos interessados na modificação do espectro 

luminoso na região ultravioleta. Por isso, construímos câmaras para três situações 

distintas: a) que pudessem privar as plantas de radiação UV; b) que mantinham 

condições similares aos naturais da incidência solar (que seriam as câmaras controle) 

e c) que aumentavam a incidência na região do UV bem acima dos valores usuais do 

ambiente. Para o item a, o ultravioleta era retirado de forma passiva por meio de filtros; 

                                      
 

http://www.egc.com/useful_info_lighting.php
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para o b, selecionamos material com alta transmissividade em todo o espectro solar e 

para o c, além da iluminação obtida da irradiação solar, acrescentemos lâmpadas 

capazes de prover radiação ultravioleta.   

 

 

 

 

3.3.1.  Medidas e definição de materiais dos filtros.  

 

Para construir as câmaras, utilizamos materiais adequados às finalidades 

necessárias para a manutenção adequada de nossos espécimes.  Em especial, 

estamos interessados nos materiais que permitam uma transmissão seletiva do 

espectro eletromagnético para uso como filtros. Dessa forma, temos um sistema 

passivo de controle de quantidade, limitando a intensidade de luz transmitida, e 

qualidade, por meio da dependência da transmissão com o comprimento de onda da 

luz incidente.  

Dentre os possíveis materiais disponíveis para a construção dos filtros, 

optamos pelos materiais poliméricos (Callister, 2012). Estes ocupam uma posição 

central nos diversos processos de produção atual, com seu uso difundido nas mais 

amplas aplicações do cotidiano e custo relativamente baixo.  

Polímeros são formados por agregados de macromoléculas. Em geral, obtidos 

a partir da junção de um grande número de pequenas moléculas chamadas 

monômeras, que são moléculas orgânicas simples, geralmente contendo uma ligação 

dupla ou um mínimo de dois grupos funcionais ativos. A presença da ligação dupla ou 

grupos funcionais ativos atuam como a força motriz para adicionar a formação do 

polímero por meio de um processo de aglomeração de monômeros, que costuma ser 

denominado de polimerização. Este é o caso, por exemplo, para o polietileno, que é 

formado a partir do processo de auto-adição de moléculas de etileno sob a influência 

do calor, luz ou agentes químicos (Chanda, 2006).  

Obviamente, as primeiras características verificadas foram as suas 

propriedades ópticas, que incluem a cor, a clareza e a transmissão da luz em função 



39 

 

do comprimento de onda.  O nosso primeiro passo foi a busca por informações sobre 

diversos polímeros disponíveis no mercado e que pudessem ser obtidos em nosso 

país, sem complicações como o processo de importação, que por vezes pode ser 

bastante moroso e caro.  Entre os materiais disponíveis, selecionamos aqueles que 

tinham aparência incolor em uma inspeção visual simples, pois uma das exigências 

básicas era que estes materiais tivessem uma alta transmissividade na região do 

espectro visível, correspondente a radiação PAR, que é essencial para o 

desenvolvimento e crescimento das plantas.  

Dos materiais que satisfaziam este primeiro requisito de transparência na 

região do visível foram: Acrílico, Poliestileno, Policarbonato, PVC, PET e Teflon.  Na 

tabela 3.2, apresentamos estes polímeros, juntamente com suas formulas químicas e 

algumas características. 

 

Tabela 3.2. Seleção de polímeros acompanhados de suas fórmulas químicas e características básicas.  

[Fonte: Callister, 2012]   
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Além destes aspectos diretamente relacionados à interação destes materiais 

plásticos com a luz, também verificamos as propriedades mecânicas, que eram 

relevantes à construção das câmaras.  

O segundo teste dos materiais foi a medida de sua transmissividade em um 

largo espectro desde o ultravioleta até o infravermelho.  As medidas foram realizadas 

no espectrofotômetro UV/VIS modelo T808 da marca PG Instruments, que tem como 

região de medida de 190 a 1100 nm, o que cobre completamente a região de interesse 

em nossos estudos (figura 32).  

Neste teste, buscamos encontrar dois materiais para o uso em nosso 

experimento: um que exclui a região do ultravioleta e o outra que tenha alta 

transmissividade em boa parte de todo espectro visível.  

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

0

20

40

60

80

100
InfravermelhoUltravioleta Visivel

T
ra

n
s
m

is
s
iv

id
a
d
e
 (

%
)

Comprimento de onda (nm)

 Acrilico

 Polietileno

 Policarbonato

 PVC

 PET

 Teflon

 

Figura 3.2. Transmissividade de polímeros em função do comprimento de onda desde o ultravioleta ao 

infravermelho.  

 

                                      
8 Este equipamento se encontra no laboratório didático de biologia II (bloco A – Torre 3 – lab 403) do 
campus de Santo André da UFABC 
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Figura 3.3. Transmissividade de polímeros em função do comprimento de onda na região do 

ultravioleta 

 

Os materiais que apresentaram a melhor transmissividade em todo espectro 

visível foram o Teflon e o Polietileno (Figura 32).  Neste caso, apesar do Teflon 

apresentar uma abrangência maior no espectro, o seu custo e dificuldade de obtenção 

no mercado nacional, nos levou a considerar com mais cuidado a segunda opção, 

polietileno, este material é de fácil aquisição no país com inúmeros fornecedores. 

Vemos que ele atende as necessidades de nosso experimento perfeitamente, assim 

temos uma relação de custo-benefício mais vantajosa.  Dessa forma, as câmaras 

controle e também as para acréscimo da radiação UV foram revestidas com este 

material.  

Para os experimentos com exclusão de radiação ultravioleta, optamos pelo 

acrílico, cujo comprimento de corte da radiação é de 375 nm. Observando a figura 3.3, 

vemos que o policarbonato é um material que cortaria toda a região do UV, porém 

também é bastante eficiente no corte de comprimentos de onda na faixa do azul, que 

são de fundamental importância para o aparato fotossintético das plantas. Por isso, 
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optamos pelo acrílico que possui um bom fator de extinção, mas não atenua 

significantemente a região do visível.  

 Portanto, as câmeras em que testamos efeitos de exclusão de radiação 

ultravioleta, que de agora em diante denominamos UV- (UV menos) foram revestidas 

com chapas de acrílico de 2 mm de espessura. Enquanto, que as câmaras que foram 

usadas como controle, ou seja, que permitem a passagem da incidência natural de 

solar, foram revestidas com espessura de 0,5 mm de polietileno e estas câmaras 

foram denominadas de UV0 (UV zero). O polietileno também foi o material usado para 

as câmaras de  acréscimo de UV, que denominamos UV+ (UV mais).  A diferença na 

escolha da espessura dos materiais usados está associada ao fato que buscamos ter 

uma equivalência no fator de transmissão na região do visível e cada material tem 

uma absorção distinta em função da espessura. 

 Para a construção da câmara que realiza o acréscimo de radiação ultravioleta 

também foi necessário o uso de lâmpadas, que são detalhadas na próxima seção.  

  

3.3.2.  Medidas e definição de lâmpadas de radiação ultravioleta 

 

 Na seção anterior, descrevemos a seleção de materiais para realização da 

filtragem, que é um processo passivo. No caso do filtro, tudo que fazemos é 

selecionarmos quais os comprimentos de onda são “permitidos” dentro da câmara.  

Este é um dos processos mais simples para alterar o espectro eletromagnético ao 

qual as plantas têm acesso, porém também é bastante limitado.  Em nosso 

experimento também queríamos verificar os efeitos de excesso de radiação 

ultravioleta, para simular os efeitos de um ambiente onde esta parcela do espectro 

seria mais intensa. Como principais fontes de radiação luminosa temos diversas 

lâmpadas disponíveis no mercado, entre elas:  

Incandescentes: baseiam seu processo de emissão de luz na passagem de 

corrente elétrica por um filamento constituído por um metal de alta resistividade. Com 

a passagem da corrente, ocorre o aquecimento do filamento e a emissão de luz. O 

espectro destas lâmpadas costumam ser contínuo e ter o perfil similar à radiação do 

corpo negro, que depende diretamente da temperatura alcançada pelo filamento. 
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Nestas lâmpadas, em geral, a emissão de UV é bastante baixa, pois a temperatura no 

filamento não costuma ser alta bastante para que haja uma produção considerável 

deste tipo de radiação (Björn et al., 2009; Aphalo, 2012) 

Fluorescentes: baseiam-se no processo de excitação de um gás por meio de 

alta tensão. Em geral, o perfil de radiação desta lâmpada é formado por algumas 

linhas espectrais características (das transições eletrônicas do gás que preenche a 

lâmpada) e regiões contínuas associadas a colisões e desaceleração dos átomos que 

constituem este gás. Em geral, estas lâmpadas podem apresentar inúmeros picos na 

região do UV, porém quase sempre os tubos possuem revestimento que minimizam a 

saída dessa radiação das lâmpadas para evitar que a radiação UV possa causar mal 

às pessoas. Contudo, existem algumas opções de lâmpadas fluorescentes especiais 

que tem a emissão na região do ultravioleta otimizada (Björn et al., 2009; Aphalo, 

2012) 

  Leds: (Diodos Emissores de Luz, do inglês “Light Emitting Diodes”) são feitos 

de materiais semicondutores, que realizam a conversão de elétrons em fótons nos 

comprimentos de onda associados ao “gap” energético das bandas. Essa têm sido 

uma tecnologia cada vez mais utilizada, pois são fontes com consumo de energia 

relativamente baixo e se tornam mais versáteis à medida que é possível obter alta 

intensidade e grande variedade de comprimentos de onda. Contudo, para alguns 

comprimentos de onda, como na região do UV, ainda existem poucas opções 

disponíveis e com preços proibitivos (Björn 2009, Aphalo 2012) 

Nós optamos, em nossa câmara, por um modelo de lâmpada fluorescente 

otimizada para produção de radiação na região do UVB (280 a 320 nm), modelo TL 

40W/12 RS SLV Philips. Podemos ver o perfil de emissão na figura 3.4, informado 

pelo fabricante. 
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Figura 3.4. Espectro de emissão da lâmpada TL 40W/12 RS SLV (fabricante: Phillips) [Imagem extraída 

da brochura técnica disponível em: http://www.lighting.philips.com/main/prof/special-catalog/medical-

lamps/medical-therapy-uvb-broad-band/uvb-broadband-tl/928011301201_EU/] 

 

Estas lâmpadas tem a forma cilíndrica com diâmetro de 5 cm e comprimento 

de 120 cm. Com emissão de radiação nominal de 40 W. Podemos considerar que ela 

produz ondas eletromagnéticas com perfil espacial cilíndrico, o que nos resulta em um 

decréscimo da irradiação em uma área específica proporcional ao inverso da distância 

da lâmpada e a área da medida.  Dessa forma, podemos utilizar a distância entre a 

lâmpada e a planta como parâmetro para ajuste da intensidade da radiação. Como 

pode ser visto na figura 3.4, o espectro de emissão da lâmpada ocorre nas regiões de 

UVA e UVB. 

  Para simular o fotoperíodo, temos um temporizador digital que nos dá uma 

grande autonomia para acionar e desligar as lâmpadas em qualquer momento do dia, 

assim pode-se definir o tempo de atuação das lâmpadas arbitrariamente.  Com isto, 

caracterizamos a quantidade de energia de radiação ultravioleta diária, ou seja, 

energia total na região UV em função da distância entre a fonte e as espécies 

estudadas para um dado fotoperíodo, determinando a energia total por região do 

espectro expressa em MJ.m-2.dia-1 (megajoule por metro quadrado por dia).  

Obviamente, os resultados numéricos só podem ser dados após estabelecida a 

montagem mecânica da câmara propriamente dita, o que está descrito na próxima 

seção.  

http://www.lighting.philips.com/main/prof/special-catalog/medical-lamps/medical-therapy-uvb-broad-band/uvb-broadband-tl/928011301201_EU/
http://www.lighting.philips.com/main/prof/special-catalog/medical-lamps/medical-therapy-uvb-broad-band/uvb-broadband-tl/928011301201_EU/
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3.4. Montagem mecânica das câmaras  

 

Nosso experimento foi planejado para utilizar a radiação solar como sua fonte 

básica. Dessa forma, as câmaras foram construídas de forma a serem robustas 

quanto às intempéries climáticas, sendo expostas as variações da temperatura, a 

incidência de chuvas, ventos, etc. O único parâmetro controlado nas câmaras foi a 

radiação incidente, por meio dos filtros e/ou lâmpadas, como descrito nas seções 

anteriores.  

Neste experimento, foram montadas 6 câmaras, duas para cada um dos 

tratamentos: exclusão de UV (UV-); adição de UV (UV+) e controle (UV0). As câmaras 

foram montadas em bases de metal (veja figura 3.5A), que davam suporte as molduras 

de madeira nas quais os filtros eram fixados. Estas bases de metal deixavam as 

plântulas a uma distância de 70 cm do chão. Cada moldura tinha a dimensão de 120 

cm de comprimento por 50 cm de altura e uma espessura de 2 cm. Os filtros de acrílico 

(para tratamentos UV-) e de polietileno (para tratamentos UV+ e UV0) tinham 

espessura de 2,0 mm e 0,5 mm, respectivamente.  

O teto de cada câmara era constituído de duas molduras, acopladas entre elas 

por peças metálicas (manoplas) que permitiam ajustar o ângulo entre as molduras, 

que foi fixo em torno de 15 graus. Esta angulação entre as molduras garantia o 

escoamento da água de chuva. O conjunto destas duas molduras será denominado 

de toldo, a partir de agora no texto.  Nas câmaras de UV+ foram instaladas, na junção 

entre as molduras, calhas de metal para a colocação da lâmpada TL 40W/12 RS SLV 

– Phillips (uma por câmara), responsável pelo acréscimo de radiação UV no 

experimento. Esta calha, além de facilitar a instalação da lâmpada, era revestida 

internamente por material refletor que permitia um uso mais eficiente da radiação 

emitida por ela ao  direcionar a luz para a região de exposição.  
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Figura 

3.5 – 

Fotos do 

detalhamento da construção das câmaras (A) detalhes da câmara UV+ (B) detalhe lateral da câmara 

(C) disposição das 6 câmaras no IBoT. 

 

 

Além disso, por se tratar de radiação UV, que pode ser prejudicial à saúde se 

houver exposição da pele por longos períodos, as calhas tinham o papel de aumentar 

a segurança, confinando a radiação na região da câmara e evitando que pessoas que 

transitassem na região em torno das câmaras UV+ fossem expostas a radiação. Nas 
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câmaras dos outros tratamentos foram instalados semicilindros de PVC de dimensões 

similares às da calha para que simulassem os possíveis efeitos de sombreamento que 

poderia ocorrer devido a calha. Assim, buscando simular em todas as câmaras os 

mesmos efeitos em relação a todos os outros parâmetros, que não fossem a luz 

incidente.  

Foi ajustada uma distância de 70 cm entre o toldo e a base na qual as plantas 

eram dispostas. As seis câmaras foram dispostas com distâncias entre elas adequada 

para que não houvesse contaminação de radiação ou efeitos de sombreamento de 

uma na outra.  

 

3.5. Espectro luminoso nas câmaras 

 

Após a construção e instalação das câmaras no Instituto de Botânica de São 

Paulo, foi realizado medidas  de radiação solar no local utilizando o espectrofotômetro 

portátil Maya 2000 Pro modelo: MAYA2kPRO fabricado pela Ocean Optics.  Com 

estas medidas foi possível obter a incidência média por comprimento da onda em cada 

uma das câmaras. As medidas foram realizadas em pontos da câmara que 

representavam a irradiância que as plântulas eram expostas. Apresentamos valores 

médios obtidos para cada um dos tratamentos na figura 3.6 com espectro total medido 

desde 200 nm até 1100 nm. A curva em preto representa a medida na câmara UV0 e, 

portanto, a irradiancia solar natural. Na curva em vermelho, temos a exclusão da 

radiação ultravioleta, podemos ver isto em mais detalhes na figura 3.7, em que temos 

um detalhamento da radiação entre 280 nm e 400 nm (espectro UVB e UVA). Por fim, 

na curva em azul, temos o acréscimo de radiação devido a lâmpada, mostrado por um 

aumento considerável da radiação na região do UVB e também em alguns 

comprimentos de UVA.  
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Figura 3.6. Irradiancia nas três câmaras construídas em ampla faixa de comprimentos de onda: em 

preto (UV0), em vermelho (UV-) e azul (UV+) 
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Figura 3.7. Irradiancia nas três câmaras construídas nas regiões UVB e UVA: em preto (UV0), em 

vermelho (UV-) e azul (UV+) 
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 Com base nas curvas (figura 3.7) obtidas, pudemos fazer o cálculo da energia 

média total para cada uma das faixas de radiação, utilizando as funções de 

interpolação e a sua integração das curvas por meio do software de cálculo MatLab. 

Na tabela 3.3, apresentamos, um resumo das intensidades medidas em unidades de 

kJ.m-2.h-1 

  

Tabela 3.3.  Medidas de energia incidente média incidente nas plântulas por hora por faixa do espectro. 

 

Faixa do Espectro 
UV- 

(kJ.m-2h-1) 

UV0 

(kJ.m-2h-1) 

UV+ 

(kJ.m-2h-1) 

UVB (280 a 320 nm) 4,7 11,8 101,9 

UVA (320 a 400 nm) 108,2 181,6 245,7 

Visível (400 a 700 nm) 1703,6 1586,7 1555,9 

Infravermelho (700 a 1100 nm) 892,6 865,3 869,1 

Espectro Total 2709,0 2645,4 2772,6 

 

 A partir dos valores apresentados na tabela 3.3, podemos determinar a 

energia média recebida por fotoperíodo pelas plântulas nos experimentos que serão 

descritos no próximo capítulo. Abaixo, apresentamos as medidas de energia nas 

câmaras em unidades de kJ.m-2.h-1. Com base nestes dados, podemos determinar o 

conteúdo energético a que as plantas foram expostas. No próximo capítulo, teremos 

a apresentação do experimento sobre o efeito da radiação ultravioleta nos sistemas 

de defesa das plantas de soja.  
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4. CAPÍTULO IV - EFEITOS DA RADIAÇÃO 

ULTRAVIOLETA NA COMPOSIÇÃO DOS VOLÁTEIS DA 

SOJA 

 

4.1. Introdução 

 

Há fortes indícios de que a ação antrópica tem levado alterações no clima e 

que essas mudanças irão perpetuar pelos próximos anos.  Uma forte consequência 

destas mudanças seria o aumento da incidência de radiação UV nas regiões tropicais, 

comparado ao hemisfério Norte (Herman, 2010, Fitzka et al., 2012, Seinfeld et al., 

2012).  As implicações ambientais do aumento da radiação ultravioleta são inúmeras, 

desde alterações no crescimento até perda da produtividade das cultivares, o que 

pode proporcionar um forte impacto na produção agrícola e, consequentemente, na 

economia global (Deconto et al., 2010). 

Vários estudos relatam o efeito da radiação UV sobre plantas (Coohil 1989; 

Caldwell et al, 1998,  Ballaré  et al 2006, Jenkis et al.,  2009). Segundo Kataria et al. 

(2014), a elevação do nível de radiação do UV na atmosfera promoverá um menor 

acumulo de biomassa e inibição da fotossíntese líquida, mudando a participação do 

carbono no crescimento e nas rotas metabólicas secundárias, ativando a produção de 

compostos de defesas (Cadwell et al., 1998). Dentre os compostos do metabolismo 

secundário que podem ser alterados, destacam-se os compostos orgânicos voláteis, 

que consistem principalmente dos voláteis de folhas verdes, terpenos, hormônios, 

etileno e salicilato de metila, entre outros compostos.  

Os voláteis das folhas verdes são pequenas moléculas de álcoois e aldeídos 

(C5-C69) derivadas da lipoxigenase, e que são emitidos quando a planta sofre alguma 

ruptura tecidual. Os terpenos são categorizados em moléculas com cadeias 

carbônicas com mais de 2 isoprenos (C2), entre Mono (C10), Sesqui- (C15), di (C20) 

e homoterpenos (> C20) e são normalmente emitidos de estruturas especializadas, 

como os tricomas.  

                                      
9 A nomeclatura Cn indicada aqui é a mesma utilizada na tabela 2.1. 
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A composição do bouquet de voláteis emitidos pelas folhas depende de vários 

fatores ambientais, espécie vegetal, estágio de desenvolvimento e parte da planta 

afetada, como descrita nos capítulos anteriores.  Estudos mostram que cultivares de 

uma mesma espécie pode emitir bouquets distintos (Dicke et al 1999, 2003; Dicke e 

Loon, 2000). Assim, as composições dos voláteis de planta contém um arsenal de 

informações sobre a identidade e condições ambientais em que a espécie vegetal é 

cultivada. 

Estudos em campo indicam que o aumento de UVB poderá elevar a resistência 

das plantas a herbivoria, mas pouco se conhece sobre os fatores que promovem tal 

resistência (Dicke e Loon, 2000). Acredita-se que tal resistência esteja atrelada não 

apenas com a produção de compostos de defesas diretas, como os fenólicos e 

antioxidantes, mas também com a produção dos compostos induzíveis, como os 

voláteis (Dicke e Loon, 2000). Estudos com tomate mostram que UVB induz vários 

monoterpenos, que dependem do tempo e aparentemente esta relacionada com 

genes ativados pelo UVB (Hao et al., 2000).  Assim, a radiação UV não apenas altera 

as defesas químicas das plantas, como também pode levar a perturbações genéticas, 

ainda pouco conhecidas. 

 Como discutido anteriormente, a variedade transgênica Sambaiba  foi 

desenvolvida para ser resistente a herbicidas, apresentando alta produção de 

fenólicos e, como mostrado no capítulo 2, tem alta taxa de emissão de compostos 

oriundos da via dos ácido chiquímico. Os fenólicos têm a característica química de 

absorver a radiação no UV e, por isso, a radiação deve afetar a produção desses 

compostos bem como dos voláteis associados. Assim, neste capitulo, objetivamos 

avaliar se a radiação ultravioleta altera a taxa de emissão destes voláteis da soja. 

Além disso, estamos interessados em identificar possíveis marcadores da radiação 

UV como agente estressor.   
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4.2. Materiais e Métodos 

 

Nesta seção, descreveremos o delineamento experimental para a medida dos 

compostos orgânicos voláteis emitidos pelas plantas de soja em diferentes ambientes 

de radiação ultravioleta. 

 

4.2.1.  Cultivo das plântulas de soja 

 

 As plantas foram cultivadas no período de maio a agosto de 2015, as sementes 

de Glycine max., cv Sambaíba, adquiridas pela Embrapa Soja, foram semeadas em 

vasos plásticos de 250 ml contendo o mesmo substrato vegetal utilizado no tratamento 

apresentado na seção 2 e os vasos foram expostos aos tratamentos desde o primeiro 

dia de semeadura.  Dessa forma, impomos o agente estresse desde a germinação 

das sementes até os estágios vegetativos monitorados. As condições climáticas em 

que os experimentos foram realizados está apresentada na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1.  Medias e desvio padrão das variáveis climáticas obtidas durante os meses de exposição. 

 

Mês Temperatura (oC) Umidade Relativa (%) Precipitação (mm) 

Maio 28,7 ± 3,5 83,7 ±11,3 57,9 

Junho 17,1 ± 6,2 81,0 ± 22,1 32,0 

Julho 17,2 ± 5,3 80,8 ± 28,7 119,0 

Agosto 18,5 ± 6,3 70,7 ± 4,5 24,5 

 

 

4.2.2.  Exposição aos diferentes ambientes de radiação ultravioleta 
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Como apresentado no capítulo 3, as plântulas foram expostas a três 

tratamentos distintos: controle (UV0), exclusão de UV (UV-) e excesso de UV (UV). 

Para cada tratamento, foram feitas quatro repetições com intervalo aproximado de 1 

mês, totalizando 216 sementes para este estudo. O número de plantas por tratamento 

foi de 36 indivíduos. Neste período, as plantas foram monitoradas até o estádio 

vegetativo V3, já que no estudo anterior (capítulo 2) mostrou-se que esse é o estágio 

no qual ocorre a maior produção de voláteis de interesse ecológico. 

A exposição à radiação ultravioleta foi realizada em um sistema aberto 

constituído de câmaras descritas no capítulo  3.  As câmaras foram mantidas sob 

iluminação natural e sem sombreamento. Para cada tratamento (UV+, UV- e UV0) 

foram construídas duas câmaras idênticas, assim permitindo que as repetições dos 

experimentos ocorressem simultaneamente (ver figura 4.1). 

As sementes foram germinadas nos vasos individuais, mantidas nas câmaras 

e acompanhadas até o estádio V3. Cada câmara tinha capacidade para 18 vasos, 

totalizando 36 plantas por tratamento. No caso do tratamento UV+, as exposições 

foram realizadas para dois fotoperíodos distintos: 8 horas/dia, que representa energia 

medida de radiação ultravioleta diária de 2780 kJ.m-2.dia-1 e 2 horas/dia que 

representa 695 kJ.m-2.dia-1.  

 

4.2.3.  Análise Biométrica 

 

Durante todo o experimento, as plantas foram monitoradas do estádio 

vegetativo V1 ao V3. Registros fotográficos e medidas biométricas foram obtidas duas 

vezes por semana ao longo de todas as exposições e para cada um dos tratamentos. 

Neste experimento, os dados biométricos obtidos foram a altura do caule, 

considerando-o desde o solo até a gema apical, o diâmetro do caule na região foliar e 

o número de folíolos expandidos.  
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Figura 4.1.  Sistema de exposição à radiação ultravioleta, indicando a distribuição das câmaras dos 

tratamentos (A e D: UV+; B e F: UV-; C e E: UV0), instaladas no Instituto de Botânica de SP. 

 

 

4.2.4. Coleta e análise dos Compostos Orgânicos Voláteis  

 

A coleta dos voláteis foi realizada em indivíduos no estádio V3, para cada 

tratamento. O procedimento de coleta e análise seguiram os mesmos padrões 

descritos na seção 2.2.3.  

 

4.2.5.  Análise estatística 

 

 As análises estatísticas foram realizadas com os programas SPSS (IBM, 

20010). As comparações entre tratamentos e controle foram realizadas por análise de 

variância One-way ANOVA. Quando necessário para o teste de distribuição normal, 

os dados foram transformados para log10. Foram considerados significativos os 

valores de P ≤ 0,05.  
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4.3. Resultados e discussão 

 

  O excesso de radiação UV promoveu alterações na morfologia das folhas e 

das plantas crescidas nas condições de fotoperíodos de 2 e 8 horas de exposição. As 

biomassas das plantas crescidas ao excesso e exclusão de UV foram estatisticamente 

diferentes do controle (ver figura 4.2).   

A exclusão do UV apresentou maior biomassa seca que o excesso, embora 

não tenha sido estatisticamente comprovado. Interessante notar que houve uma maior 

expansão foliar das plantas sob o tratamento em que a radiação UV foi excluída (UV-

), comparado ao controle (Figura 4.3). Plantas crescidas sob exposição de 2 horas de 

radiação UV (Figura 4.4) apresentaram menores danos visuais quando comparadas 

com as expostas por 8 horas. 

Os nossos resultados corroboram os estudos de excesso de radiação UV em 

cultivares como milho e feijão, em que a fotossíntese e a fixação de nitrogênio é 

inibida, mudando a alocação do carbono do metabolismo primário para o metabolismo 

secundário, aumentando suas defesas, e diminuindo a biomassa (Gankema et al., 

2015) Por outro lado, a exclusão da radiação UV pode conduzir a um aumento da 

biomassa (Mazza et al., 1999, Katarina et al., 2013) em várias plantas, como algodão, 

trigo, feijão e soja (Kataria et al, 2014). A exclusão da radiação UV produz mais ramos 

em dicotiledôneas e perfílios em monocotiledônea com maiores áreas foliares. 

Segundo Kataria et al., 2014, componentes da radiação UV presentes no espectro 

solar parece inibir o crescimento e o acúmulo de biomassa enquanto a sua exclusão 

causa mudanças morfológicas significativas que levam a um aumento da produção de 

plantas agrícolas.   
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Figura 4.2. Media da biomassa foliar dos indivíduos no estádio V3 expostos os tratamentos: Excesso 

de UV por 2 horas, exclusão de UV e controle (UV0). Asterisco indica diferença estatística significativa 

p<0,05 

 

Os efeitos biológicos do excesso de UV têm sido largamente descritos para 

uma variedade de plantas, desde cultivares agrícolas até plantas ornamentais (Hao et 

al., 2000; Cadwell et al.,  1998;  Jansen et al., 1998, Ballaré et al, 2011). Um importante 

efeito relatado tem sido a produção de compostos que altamente absorve a radiação 

UV, tais como os flavonoides e antiocianinas, protegendo a planta contra os danos da 

radiação (Karban et al 1997). Por exemplo, quando plantas são crescidas sob elevado 

nível de radiação UV em altas altitudes, por muitas gerações, são tão bem adaptadas 

que não sofrem danos fisiológicos nas suas gerações futuras. Adaptações fisiológicas 

ao UV podem tornar a planta menos palatável, reduzindo a população de herbivoria e 

resultando em menos danos bióticos (Cadwell et al., 2007). Além disso, a radiação UV 

altera a produção dos voláteis das plantas promovendo perturbações ecológicas que 

são dependentes do bouquet de voláteis, os quais atuam na sinalização das defesas 

induzidas atraindo o predador a sua presa e, consequentemente, reduzindo a 

herbivoria. 
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 Figura 4.3.  Plantas no estádio V3 sob diferentes tratamentos, referente ao fotoperíodo de 8 horas de 

UV.  Dosagem da radiação ultravioleta (UV+), Ausência da radiação ultravioleta (UV-) e Controle (UV0). 

A; B e C: Primeiro estádio. D; E e F: segundo estádio. G; H e I: Terceiro estádio.  

A B C 

D E F 

G H I 
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Figura 4.4. Dosagem da radiação ultravioleta (UV+), Ausência da radiação ultravioleta (UV-) e Controle 

(UV0). A; B e C: Primeiro estádio. D; E e F: segundo estádio. G; H e I: Terceiro estádio.  

 

 

 

 

 

Em nosso estudo, a radiação UV promoveu alterações na taxa de emissão dos 

voláteis das plântulas de soja no estádio V3 em ambos os tratamentos com 

A B C 

D E F 

G H I 
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fotoperíodos distintos. Embora os tratamentos com diferentes fotoperíodos não 

tenham ocorrido nas mesas condições climáticas, o que poderia interferir também na 

taxa de emissão dos compostos, o perfil de emissão das plantas expostas ao ambiente 

controle (UV0), apresentado na Figura 4.5, é bastante semelhante. O que nos dá 

indícios que as alterações observadas na taxa de emissão de COV está de fato 

associado ao agente estressor (UV+; UV-) e não as condições ambientais.  

   Interessante notar que em plântulas expostas à radiação por 8 horas reduziram 

em mais de 90% a emissão de metil salicilato (MeSA) e voláteis das folhas verdes 

(GLV) e aumentaram abruptamente a emissão de oxigenados (OX) e hidrocarbonetos 

(HC) (Figura 4.5), permanecendo inalterado os monoterpenes (MONO). Enquanto que 

as plantas expostas a 2 horas de UV, reduziram a emissão de MeSA, porém 

aumentaram GLV, HC e MONO.  

É esperado que quanto maior o tempo de exposição à radiação UV, maior serão 

os seus efeitos nas plantas. A radiação UV produz excesso de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) que, por sua vez, causam danos oxidativos e podem levar a alterações 

no DNA. As ERO são responsáveis pela peroxidação lipídica que é um processo 

através do qual agridem os ácidos graxos polisaturados dos fosfolipideos a das 

membranas das células, desintegrando-se e em ácidos de hidrocarbonetos não 

saturados, o que pode aumentar a porcentagem de emissão de oxigenados e 

hidrocarbonetos, corroborando os nossos resultados para as plantas exposta a 8 

horas de UV.  Ainda, nesse período de exposição, observou-se a produção da -

ionona (Figuras 4.6 e 4.7), que é um marcador celular de lesões no DNA (Seiever et. 

al., 2015).  
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Figura 4.5.  Porcentagem dos compostos orgânicos voláteis emitidos nas plântulas de G. max sob os 

diferentes tratamentos:  excesso por 2 e 8 horas de UV (UV+), exclusão da radiação UV ao longo da 

exposição correspondentes aos tratamentos de excesso de 2 e 8 horas (UV-), controle (UV0) . 
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Figura 4.6. Voláteis das folhas de soja no estádio V3 sob diferentes tratamentos:  Exposição da radiação UV por 2 horas (2UV+), exclusão da radiação UV 

durante toda a exposição (2UV-), ambiente controle (2UV0)  
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Figura 4.7. Voláteis das folhas de soja no estádio V3 sob diferentes tratamentos:  Exposição da radiação UV por 8 horas (2UV+), exclusão da radiação UV 

durante toda a exposição (2UV-), ambiente controle (2UV0)  
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Produtos da peroxidação lipídica também foram aumentados na dose de 2 

horas. Contudo, esse aumento foi menos pronunciado comparado com a dose de 8 

horas.  Além disso, o aumento de MONO e GLV na dose de 2 horas de UV sugere 

que a quantidade de ERO produzida foi suficiente para iniciar a sinalização às defesas 

induzidas das plantas antes de promover danos irreversíveis.  Nossos resultados 

corroboram os estudos reportados por Gankema et al., 2015, em que plantas de 

tomate exposta a diferentes doses de UV liberaram voláteis responsáveis pela 

sinalização de herbívoros, tais como MONO e GLV. 

Os resultados sugerem que a resposta à exposição de mais curta duração ao 

UV se sobrepõe aquelas induzidas pela herbivoria. Estudos reportados por vários 

autores (Arimura et al.,  2008, Blande et al, 2010, Casal et al., 2013) corroboram os 

nossos resultados, o que nos leva acreditar que a resposta ao UV é independente da 

espécie vegetal testada. 

Segundo Loreto et al, 2006, os monoterpenos induzidos por UV tem a função 

defender a planta contra o excesso de ERO. Estudos em Quercux Ilex mostrou que 

monoterpenos protegem as plantas contra o excesso de ERO produzidos no aparato 

fotossintético através de seu potencial químico em sequestrar os radicais rapidamente 

mantendo o equilíbrio oxidante/ pro-oxidante no interior das células. No presente 

trabalho, o trans geranil acetona, um monoterpeno oxigenado, foi o principal composto 

emitido por plantas exposta a radiação UV por 2 horas (Figura 4.7) o que está de 

acordo com os dados reportados por Genkama et al., 2015, para plantas de tomate.  

Como observado no capítulo 2, o Metil Salicilato (MeSA) foi o principal 

composto emitido pelas plantas em todos os estádios vegetativos. Esse composto tem 

como uma das suas funções de sinalizar as plantas vizinhas e sadias de futuros 

ataques, aumentado suas defesas químicas relativas às vias metabólicas da l-

fenilalanina e também apresenta o potencial em atrair os predadores à suas presas. 

 Acreditamos que essa cultivar apresenta expressão do gene de defesas 

acentuada e, portanto, a radiação UV teria um menor papel na indução dessa via de 

defesa. Os nossos resultados corroboram essa hipótese, já que a emissão de MeSA 

foi reduzida na presença do UV, sugerindo que a rota da l-fenilalanina não foi 

amplificada. O MeSA também tem a ação de sequestrar ERO, dessa forma tem a 
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funcionalidade de proteger a planta ao evitar o acumulo excessivo destas substâncias 

que são produzidas pela incidência de radiação ultravioleta nas plantas.   

Os voláteis das folhas verdes (GLV) foram induzidos nas plântulas nas duas 

exposições (fotoperiodo de 2 e 8 h). Estes compostos são derivados do ácido linoleico 

num processo dependente da lipoxigenase (LOX), em que a rota de formação produz 

primeiramente o composto (Z)-3-hexenal e subsequente (E)- 2-hexenal através da 

oxigenação do ácido linolênico pela ação da LOX. Esses aldeídos (C6) são 

convertidos nos álcoois correspondentes através da enzima desidrogenase (Pinto et 

al., 2013). Já a enzima acetiltransferase é a responsável pela formação dos acetatos 

correspondentes, como o acetato de 3 hexenila emitido pelas plântulas expostas a 2 

horas de radiação UV (Figura 4.7) 

Ao contrário do tratamento com excesso de radiação UV, uma maior produção 

de voláteis das folhas verdes foi observada em plantas expostas ao tratamento de 

exclusão de UV, em todos os tempos de exposição e réplicas. No período de maio a 

junho, a exclusão do UV levou a um aumento da emissão do acetato de 3-hexenila e 

3-hexen-1ol, enquanto que esses compostos não se alteram no periodo de julho a 

agosto. Nesse último período, houve um aumento significativo para o volátil das folhas 

verdes denominado 1-hexanol-2 etil.  Em ambos os períodos, a exclusão da radiação 

foi realizada por todo o fotoperíodo, porém em épocas distintas de crescimento, onde 

as condições climáticas foram ligeiramente diferentes, o que pode explicar as 

alterações nos padrões de emissão dos voláteis das plântulas expostas nos dois 

conjuntos de tratamento (8h - de maio a junho; 2h – julho a agosto).  

Ressalta-se que para o tratamento de exclusão de UV, as plantas foram 

expostas em câmaras com filtro de radiação UV, em que permite a passagem da 

radiação visível e atenua fortemente a radiação a partir de 400 nm e apresentando a 

extinção completa da radiação a partir de 375 nm, como foi mostrado nas figuras 4.6 

e 4.7.  

  A luz é um dos mais importantes fatores ambientais que regula o 

desenvolvimento das plantas, as quais a utilizam não apenas para realizar 

fotossíntese mais também para a regulação do seu desenvolvimento. De acordo com 

Winter et al. 2008, a radiação UV e o azul, participam de várias respostas 

fotomorfogenicas das plantas. Por exemplo, respostas de defesas contra patógenos 
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são ativadas por fotorreceptores específicos na presença de UV, denominados UV8, 

que desencadeiam a expressão de genes relacionados a patogêneses (PR) que 

atuam na indução de vários voláteis que participam na sinalização das defesas. A 

ausência desses fotorreceptores pode levar a alterações nas sinalizações das rotas 

metabólicas de defesa, promovendo a expressão de uma rota em detrimento de outra.  

Nesse caso, para plântulas de soja no tratamento de exclusão de UV aparentemente 

ocorreu a inibição da produção de MeSA e concomitantemente tivemos um 

investimento na produção de GLV, desencadeando a rota da lipoxigenase em vez de 

manter a l-feinlalanila ativada. 

Assim, a radiação UV pode ser vista não apenas como um agente estressor, 

mas também como um parâmetro ambiental que desencadeia ações determinadas 

das plântulas ativando rotas específicas de defesa. Dessa forma, podemos inferir que 

a cultivar Sambaíba possui um elaborado e sutil sistema de defesas que está 

intimamente ligado a fotorreceptores específicos que são ativados na presença de UV, 

tornando-a bem adaptada as regiões em que a incidência solar é elevada, como as 

regiões norte e nordeste, em que é amplamente cultivada. 

  



66 

 

 

5. CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS 

 

Os compostos orgânicos voláteis das plantas apresentam várias funções 

ecológica, como a atração de polinizadores e inimigos naturais de pragas e a 

sinalização de defesas químicas. Eles também são indicadores do estádio de 

desenvolvimento da planta, podendo ser utilizados como marcadores da atuação das 

defesas químicas em um dado estádio.   No presente trabalho, mostramos que a 

cultivar de soja (G. max.) Sambaiba apresenta um bouquet de voláteis que varia com 

o estádio de desenvolvimento da planta e os voláteis associados a defesa são mais 

abundantes no estádio V3 e R1-R2, sugerindo que estes são mais resistentes ao 

estresse. Por uma perspectiva de sobrevivência, podemos inferir que estes são os 

estádios cruciais no desenvolvimento da planta, em que ela necessita reforçar as suas 

rotas de defesa na busca de garantir a sua perpetuação. 

O estresse pode ser oriundo de várias fontes bióticas e/ou abióticas. Em 

relação às fontes abióticas, as mudanças climáticas podem ser consideradas as 

principais fontes de estresse nas plantas na atualidade. Alterações da temperatura, 

mudanças do ciclo de chuvas, aumento dos níveis de ozônio e mudanças nos índices 

de incidência da radiação ultravioleta são alguns dos fatores de maior impacto à 

vegetação.  

Entres estes diversos parâmetros que são afetados pelas mudanças climáticas, 

focamos nossos estudos nos efeitos da radiação ultravioleta.  Nas últimas décadas, 

tem se percebido um gradual aumento da radiação ultravioleta e em diversos estudos 

tem sido previsto que este aumento tende a se acentuar nas próximas décadas, o que 

poderá causar danos irreversíveis aos sistemas biológicos. Dessa forma, 

consideramos fundamental uma melhor compreensão dos efeitos da radiação 

ultravioleta nas plantas para que possíveis abordagem para minimizá-los possam ser 

encontradas.  

Para a realização destes estudos, construímos câmaras de crescimento em 

que foi possível impor tanto excesso de radiação ultravioleta (em relação aos níveis 

normais da radiação solar) quanto a exclusão desta radiação.  As nossas plântulas de 

soja cresceram nestes ambientes desde a sua germinação, o que nos permitiu 
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considerar nosso experimento como uma simulação de possíveis cenários causados 

pelas mudanças climáticas nas próximas décadas.  

 Nossos resultados mostraram claramente a susceptibilidade das plantas de 

soja às modificações no perfil de radiação ultravioleta a que foram expostas. 

Observamos uma clara modificação na composição dos compostos orgânicos voláteis 

emitidos por elas.  

Pudemos obter evidências marcantes dos efeitos, tanto do excesso quanto da 

exclusão da radiação, nos voláteis emitidos. De fato, observamos não apenas 

variação nas quantidades dos voláteis emitidos, o que poderia ser uma resposta 

proporcional direta ao nível de dano, mas mudanças no bouquet emitido, com a 

priorização da emissão de uma classe específica de volátil em relação a outra. Isto é 

um indicativo claro que tanto o tipo de agente estressor quanto a intensidade da sua 

atuação são importantes para escolha das vias bioquímicas a serem utilizadas pelas 

plantas como estratégia de defesa. 

Obviamente, este trabalho, além de elucidar as nossas primeiras hipóteses 

sobre o tema, também nos trouxe uma série de questões e possíveis linhas de atuação 

que buscaremos seguir em nossos trabalhos futuros.  

No âmbito tecnológico, já estamos com projetos para a construção de novas 

câmaras de crescimento, nas quais pretendemos incorporar melhorias e um melhor 

controle não só dos parâmetros de iluminação, bem como de outros fatores 

fundamentais para o crescimento, como controle de temperatura e umidade.  Dessa 

forma, nas novas câmaras poderemos criar ambientes ainda mais interessantes para 

a exposição das plantas, buscando sempre condições verossíveis de cenários 

previstos devido as mudanças climáticas. Além disso, queremos desenvolver uma 

câmara totalmente indoor em que a iluminação será provida completamente por leds, 

o que permitiria a construção arbitrária de perfis de iluminação não apenas 

manipulando a radiação ultravioleta, mas também as outras regiões do espectro 

relevante às plantas.  

Do ponto de vista dos estudos com plantas de soja, como vimos neste trabalho, 

tivemos indícios que os altos níveis de voláteis associados ao sistema de defesa, 

mesmo em um ambiente não agressor, estavam fortemente ligados à modificação 

genética do cultivar Sambaíba.  Nesta linha, pretendemos realizar estudos 
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comparativos utilizando a soja selvagem e outros cultivares com alterações genéticas 

especificas que tem sido produzida pela Embrapa para cultivo em várias regiões do 

Brasil, o que permitirá um melhor conhecimento dos padrões dos voláteis da soja em 

relação às estas modificações.   

Outro estudo a ser realizado é o acompanhamento ontogênico dessas novas 

cultivares frente à radiação ultravioleta, permitindo verificar, desde os estádios inicias 

até o reprodutivo, o efeito da radiação ultravioleta no desenvolvimento e na 

produtividade da soja cultivada em nosso país.   

Nos estudos de ontogenia temos uma gama de possibilidades, em que 

podemos estudar o desenvolvimento das plantas de soja diante de outros agentes 

agressores, além da radiação ultravioleta, incluindo a possibilidade da atuação de 

múltiplos agentes agressores simultaneamente, o que é muito mais similar as 

situações à que as plantações são expostas.  

Em nossos estudos, priorizamos as medidas de compostos voláteis, que nos 

permitiram ter uma visão clara dos efeitos da radiação ultravioleta nas plântulas. 

Contudo, uma abordagem mais sistêmica e ecologia, em que avaliações de interações 

planta-planta e planta-herbívoro, nos permitirão uma visão mais ampla das estratégias 

de defesas das plantas e também da dinâmica de sua interação com o meio ambiente. 

Assim, os estudos adentrarão em um campo bastante profícuo e instigante em relação 

aos processos de sinalização e comunicação entre plantas.   
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