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EXTRATO
Castro, Andressa V. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, junho de 2013.
Mudanças morfológicas, bioquímicas, moleculares e ultraestruturais induzidas
por Cd em plântulas de Theobroma cacao L. Orientador: Alex-Alan Furtado de
Almeida. Co-orientador: Carlos Priminho Pirovani.
Cádmio (Cd), descoberto em 1817 por Stromeyer como uma impureza do carbonato
de zinco (Zn), tem sido classificado em sétimo lugar na lista dos 20 compostos mais
tóxicos aos seres humanos, animais e plantas. O uso de fertilizantes fosfatados na
agricultura é considerado uma das principais causas da presença de Cd nos
alimentos e da sua dispersão no ambiente. Nas células vegetais, o Cd dispara uma
sequência de reações metabólicas e promove, consequentemente, uma série de
alterações em plantas. Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar as alterações
moleculares, bioquímicas, morfológicas e ultraestruturais induzidas por Cd em folhas
maduras e raízes de plântulas de duas progênies de T. cacao, resultantes da
autofecundação de ‘Catongo’ e do cruzamento entre CCN- 10 x SCA-6, obtidas a
partir da germinação de sementes em diferentes concentrações de Cd (0; 2; 4; 8; 16
e 32 mg L-1), na forma de CdCl2 x 5/2 H2O. Verificou-se que o aumento da
concentração de Cd, fornecido via seminal, provocou alterações ultraestruturais nas
células do mesofilo foliar, como (i) deformação em cloroplastos; (ii) condensação de
cromatina nuclear; (iii) aumento no acúmulo de grãos de amido nos cloroplastos; (iv)
e armazenamento de material eletrodenso na parede celular, principalmente na
progênie ‘Catongo’. Observaram-se, também, alterações anatômicas em nível foliar
como o redução na espessura do mesofilo para ambas as progênies de T. cacao e
diminuição na espessura da epiderme na face abaxial para ‘Catongo’. Constatou-se
aumento na atividade da peroxidase do guaiacol, enzima envolvida no metabolismo
antioxidativo, em folhas de CCN-10 x SCA-6 e em raízes de ‘Catongo’ x ‘Catongo’.
Na presença de Cd, CCN-10 x SCA-6 apresentou incremento na expressão dos
genes associados à sintetase da fitoquelatina e à peroxidase do guaiacol em folhas;
ao passo que para ‘Catongo’ x ‘Catongo’ houve também incremento na expressão
de genes em folha, mas associados à síntese da peroxidase do guaiacol e à
dismutase do superóxido. Por outro lado, em raízes de CCN-10 x SCA-6, o Cd
promoveu aumento na expressão do gene associado à síntese de metalotioneínas;
enquanto que em raízes de ‘Catongo’ x ‘Catongo’ houve incremento na expressão
dos genes associados à síntese de metalotioneínas e de fitoquelatinas. Além disso,
houve maior acúmulo de Cd na parte aérea, em ambos as progênies de T. cacao,
principalmente para ‘Catongo’ x ‘Catongo’. Verificou-se, também, que o aumento da
concentração de Cd, fornecido via seminal, promoveu diminuição no teor de cátions
divalentes em ambas as progênies, que competem pelos mesmos sítios de absorção
do Cd, como Mn, Zn e Fe. Em suma, o incremento da concentração de Cd via
seminal provocou alterações tissulares e celulares em níveis foliar e radicular;
promoveu aumento do estresse oxidativo; interferiu na absorção de nutrientes
minerais; e na expressão gênica em ambas as progênies de T. cacao avaliadas. A
progênie CCN-10 x SCA-6 se mostrou mais tolerante ao estresse por Cd, quando
comparada à progênie ‘Catongo’; uma vez que acumulou menor quantidade de Cd
nos órgãos vegetativos, apresentou maior atividade de peroxidases e incremento na
viii

síntese de fitoquelatinas e metalotioneínas, peptídeos responsáveis pelo sequestro
de Cd em nível de vacúolo; reduzindo, por sua vez, a toxicidade de Cd em nível
celular.
Palavras-chave: cacau, estresse abiótico, estresse oxidativo, microscopias eletrônica
e fotônica, q-PCR, toxidez de cádmio.

ix

ABSTRACT
Castro, Andressa V. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, June, 2013.
Changes Morphological, biochemical, molecular and ultrastructural induced by
Cd in seedlings of Theobroma cacao. Advisor: Alex-Alan Furtado de Almeida. Coadvisor: Carlos Priminho Pirovani.
Cadmium (Cd), discovered in 1817 by Stromeyer as an impurity in zinc carbonate
(Zn), has been ranked seventh in the list of 20 compounds more toxic to humans,
animals and plants. The use of phosphate fertilizers in agriculture is regarded as a
main cause for the presence of Cd in foods and their dispersion in the environment.
In plant cells, the Cd triggers a sequence of metabolic reactions and promotes,
therefore, a number of changes in plants. The aim of the present study was to
evaluate the molecular, biochemical, morphological and ultrastructural alterations
induced by Cd in mature leaves and roots of seedlings of two progenies of T. cacao
resulting from selfing of ‘Catongo’ x ‘Catongo’ and the crossing between CCN-10 x
SCA-6, obtained from the germination of seeds in different concentrations of Cd (0,
2, 4, 8, 16 and 32 mg L-1) in the form of CdCl2.5/2 H2O. It was found that increasing
the concentration of Cd, supplied via seminal, caused ultrastructural changes in leaf
mesophyll cells, such as (i) deflection in chloroplasts; (ii) condensation of nuclear
chromatin; (iii) increase in the accumulation of starch grains in chloroplasts; (iv)
storage of electron-dense material in the cell wall, particularly in the progeny
‘Catongo’ x ‘Catongo’ . The study also observed anatomical changes in leaf level as
the increase in the thickness of the mesophyll for both progenies of T. cacao and
decrease in thickness of the epidermis on the abaxial face to 'Catongo'. We found an
increase in the activity of guaiacol peroxidase, an enzyme involved in antioxidative
metabolism in leaves of CCN-10 x SCA 6 and roots of ‘Catongo’ x ‘Catongo’. In the
presence of Cd, CCN-10 x SCA-6 showed an increase in expression of genes
associated to phytochelatin synthetase and guaiacol peroxidase, while for 'Catongo'
there was also an increase in gene expression in leaves but associated to synthesis
of guaiacol peroxidase and superoxide dismutase. Moreover, in roots of CCN-10 x
SCA-6, Cd increased the expression of the gene associated to synthesis of
metallothioneins, whereas in roots of ‘Catongo’ x ‘Catongo’ there was an increase in
the expression of genes associated to synthesis of metallothionein and
phytochelatins. In addition, there was a greater accumulation of Cd in shoots in both
progenies of T. cacao, especially for ‘Catongo’ x ‘Catongo’. It was found also that
increasing the concentration of Cd, supplied through seminal caused a decrease in
the content of divalent cations in both progeny, that compete for the same site of
absorption of Cd, such as Mn, Zn and Fe. In summary, the increased concentration
of Cd through seminal caused changes in tissue and cell levels in leaf and root;
promoted increased oxidative stress; interfere with the absorption of nutrients, and
gene expression in both progenies of T. cacao evaluated. The progeny CCN-10 x
SCA-6 was more tolerant to Cd stress compared to the progeny ‘Catongo’ x
‘Catongo’; since smaller amount of Cd accumulated in vegetative organs showed
x

higher peroxidase activity and an increase in the synthesis of phytochelatins and
metallothionein, peptides responsible for sequestration of Cd in the vacuole;
reducing, in turn, Cd toxicity at cell level.

Keywords: abiotic stress, cacao, cadmium toxicity, electron microscopy and
photonics, oxidative stress, q-PCR,
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1. Introdução
Theobroma cacao L. (Malvaceae) é uma espécie vegetal nativa da América do
Sul e Central, cujo gênero compreende cerca de 20 espécies (KENNEDY, 1995). A
importância econômica do cacaueiro se deve, principalmente, à produção de frutos,
dos quais se extraem sementes que servem de matéria prima para a fabricação do
chocolate e de vários outros produtos (ALMEIDA; VALLE, 2007; GODOY et al.,
2009). T. cacao é considerada uma das espécies vegetais mais importantes do
mundo, e dentre os países com maior extensão de área plantada estão Brasil,
Malásia e alguns outros países da África Ocidental (DANTAS; GUERRA, 2010). O
Brasil atualmente é o sexto principal produtor de cacau, participando com 4,4% da
produção mundial, o que corresponde a 161 mil toneladas de amêndoas secas de
cacau (ICCO, safra 2011- 2012).
O Cádmio (Cd), descoberto em 1817 por Stromeyer como uma impureza do
carbonato de zinco (Zn), tem sido classificado em sétimo lugar na lista dos 20
compostos mais tóxicos existentes na natureza (AL-KEDHAIRY et al., 2001). A
biodisponibilidade de metais pesados no solo, inclusive de Cd, é regulada por
processos físicos, químicos e biológicos e por suas interações (ERNEST et al.,
1996). Pequenas variações de pH podem causar grandes modificações na
disponibilidade de metais (PIERANGELI et al., 2001). No solo, o Cd apresenta-se,
principalmente, na forma disponível, trocável, sendo facilmente absorvido pelas
plantas, sendo causador de fitotoxicidade (SOARES et al., 2005). As rochas
fosfatadas usadas na produção de fertilizantes são as maiores fontes de
contaminação de Cd em solos agrícolas (MORTVEDT, 1995). Assim, o uso de
fertilizantes fosfatados na agricultura é considerado uma das principais causas do
desequilíbrio da presençade Cd nos alimentos e da sua dispersão no ambiente,
principalmente devido a sua característica de bioacumulação (DICKINSON;
PULFORD, 2005).
Recentemente, tem-se encontrado concentrações de Cd em níveis tóxicos em
amêndoas secas de cacau e em sementes de outros cultivos (KRAMER, 2010). O
Cd é classificado como um dos metais pesados mais tóxico existente na natureza
(AL- KEDHAIRY et al., 2001) para plantas, animais e seres humanos (ALMEIDA et
al., 2007). No caso de animais e seres humanos, ao se acumular no organismo ao
1

longo da cadeia alimentar, pode desenvolver doenças crônicas, a exemplo do
câncer (MOULIS, 2010).
Nas células vegetais, o Cd dispara uma sequência de reações metabólicas, e
promove, consequentemente, uma série de alterações em plantas como: (i) inibição
ou diminuição do crescimento da parte aérea e do sistema radicular; ii) indução da
senescência prematura e clorose foliar; iii) lignificação; (iv) diminuição das taxas
transpiratórias e fotossintéticas; (v) aumento na atividade de determinadas enzimas,
tais como peroxidases, catalase, redutase da glutationa, sintetase da glutamina e
dismutase do superóxido; (vi) indução da produção de fitoquelatinas; (vii) estímulo
do metabolismo secundário e, finalmente, (viii) morte celular (ALMEIDA et al., 2010;
PIETRINI et al., 2010; CALLAHAN et al., 2006). No entanto, existem espécies
vegetais que conseguem se desenvolver nesses ambientes contaminados por
metais tóxicos, por meio de estratégias de sobrevivência como: (i) exclusão do metal
por meio da absorção seletiva de elementos minerais; (ii) quelação de íons metálicos
tóxicos por um ligante específico de alta afinidade (PATRA et al., 2004); (iii) acúmulo
de fitoquelatinas e de metalotioneínas (PIETRINI et al., 2010; SCHÜTZENDÜBEL;
POLLE, 2002); (iv) retenção de metais tóxicos nas raízes, impedindo a sua
translocação para a parte aérea; v) compartimentalização de metais tóxicos em nível
de vacúolos e adsorção à parede celular; (v) exclusão do metal por meio da
absorção seletiva de elementos minerais; (vi) ativação de enzimas antioxidativas,
que protegem as vias vitais dos processos fisiológicos contra danos resultantes de
espécies reativas de oxigênio (EROs); (vii) ) exclusão e acumulação de grandes
quantidades de metais tóxicos em seus tecidos; e (viii) e mecanismos de reparo
celular (ALMEIDA et al., 2010).
Dessa forma, o estudo das alterações morfológicas, bioquímicas, moleculares
e ultraestruturais promovidas pelo Cd em plântulas de T. cacao oriundas de
sementes germinadas em ambientes contaminados por este elemento metálico,
pode mostrar as diferenças entre progênies contrastantes para tolerância a
estresses bióticos e abióticos. Existem na literatura diversos estudos avaliando as
alterações metabólicas promovidas pelo Cd em diferentes espécies incluindo T.
cacao, principalmente em cultivos hidropônicos. Porém, não há registros em relação
à toxidez por Cd em sementes de T. cacao. Por isso, estudos básicos são
2

importantes auxiliando no desenvolvimento de programas de melhoramento
genético, a fim de se obter genótipos mais tolerantes ao Cd e permitir o cultivo desta
espécie, de elevada importância econômica e socioambiental, em áreas com níveis
tóxicos desse elemento.

Este trabalho teve por objetivo avaliar as mudanças

morfológicas, bioquímicas, moleculares

e ultraestruturais induzidas por Cd em

progênies de T. cacao, contrastantes para tolerância a estresses bióticos e abióticos,
oriundas do cruzamento entre ‘Catongo’ x ‘Catongo’ (intolerante) e entre CCN-10 x
SCA-6 (tolerante).

3

2. Revisão de Literatura
2.1. Theobroma cacao L.
T. cacao é uma espécie arbórea tropical perene, eudicotiledônea e diplóide
(2n=20) (FIGUEIRA et al., 1992), que faz parte da família Malvaceae com América
do Sul como origem geográfica (ALMEIDA; VALLE, 2007). É considerada uma das
culturas perenes mais importantes do planeta, com uma produção mundial estimada
superior a 400 mil toneladas na safra 2012-2013 (ICCO, 2013). Esta espécie é
explorada principalmente para a produção de chocolate, entretanto, também pode
ser utilizada na produção de cosméticos, bebidas, geleias, cremes e sucos
(ALMEIDA; VALLE, 2007). Sua propagação pode ser realizada por meio de
sementes (sexuada) ou vegetativa (assexuada) (MONTEIRO; AHNERT, 2012). No
Brasil possui dois períodos de produção: safra temporã (março a agosto) e safra
principal (setembro a fevereiro). A produção brasileira de cacau é estimada em 220
mil ton (ICCO-2012). Sendo, hoje, o quinto maior produtor de cacau, atrás dos
Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido. Além disso, existem esforços na
Bahia para produzir cacau fino e isso se mostra uma tendência mundial para outros
lugares com ambientes semelhantes, constituindo, assim, uma grande oportunidade
para a expansão deste cultivo (ARGOUT et al., 2011).
As variedades cultivadas de T. cacao pertencem a três principais grupos:
‘Crioulo’, ‘Forasteiro’ e ‘Trinitário’, que são classificados de acordo com suas
características genéticas e origens geográficas (BARTLEY, 2005). O grupo ‘Crioulo’,
altamente aromático, suscetível a pragas e doenças e de baixa produtividade.
Estima-se que menos de 1% do mercado cacaueiro é abastecido pelo cacau
‘Crioulo’. Este grupo é cultivado da América do Sul até o México, sendo considerado
o primeiro grupo de cacau domesticado, que produz frutos grandes com casca
enrugada, sementes com interior branco ou violeta pálido e que fornece o cacau de
alta qualidade (ALMEIDA; VALLE, 2007; CUATRECASAS, 1964). Acredita-se que
foram as primeiras árvores de T. cacao domesticadas pela civilização maia
(HEBBAR et al., 2011).
O grupo ‘Forasteiro’ é mais cultivado mundialmente, devido à sua resistência
a pragas e à grande produção anual, sendo responsável pelo abastecimento de 85%
4

do mercado. Este grupo possui frutos contendo sementes de sabor amargo, pouco
aromáticas e, por esse motivo, não são valorizadas pela chocolataria fina. O
‘Forasteiro’ está limitado mais ao Oeste da Cordilheira do Andes, do norte do Brasil
até as Guianas, e é considerado o verdadeiro cacau brasileiro, possui frutos ovoides,
com casca lisa e sementes com seu interior com cor violeta escuro (ROSÁRIO et
al.,1978).
O terceiro grupo ‘Trinitário’ é um híbrido entre os grupos ‘Crioulo’ e
‘Forasteiro’, que combina as melhores características de seus predecessores.
Dominando 14% do mercado de cacau, o ‘Trinitário’ possui a resistência do
‘Forasteiro’ e o aroma característico do ‘Crioulo’. A hibridização natural ocorreu na
ilha de Trinidad e Tobago, após surgirem problemas numa lavoura de cacaueiros
‘Crioulo’. Devido a doenças e situações climáticas desfavoráveis, sementes de
‘Forasteiro’ foram plantadas na mesma área e acabaram cruzando com as
sobreviventes de ‘Crioulo’ (DIAS; KAGEYAMA, 1997).
T. cacao exibe grande variabilidade genética em suas características
morfológicas e fisiológicas (DAYMOND et al., 2002). O clone SCA-6, por exemplo,
originário do Peru, considerado um genótipo do tipo selvagem, possui alelos de
resistência às doenças fúngicas vassoura-de-bruxa e podridão-parda, apresenta
frutos e sementes pequenas (<1g), cujo número varia entre frutos. ‘Catongo’ é uma
cultivar originária na Bahia, proveniente do ‘Cacau Comum’, introduzido na região
em 1746, vindo do Pará. Apresenta frutos e sementes de tamanho médio (~1g), em
relação a outros genótipos. Trata-se de uma cultivar com mutação natural para o
albinismo do cacaueiro, com alterações para as antocianinas, pigmentos vacuolares
vermelhos escuros que dão cor às folhas jovens e aos frutos de T. cacao (NETO et
al., 2005).
Para identificar genótipos com alta capacidade geral de combinação quanto à
resistência

à

vassoura-de-bruxa,

que

tem

como

agente causal o

fungo

Moniliophthora perniciosa, Midlej Silva et al. (2010) observou que os genótipos SCA6 e CCN-10 apresentam elevada resistência a este fungo. Para avaliar os efeitos do
alagamento no crescimento e na nutrição mineral de seis clones de T. cacao,
Rehem et al. (2009) observaram que o genótipo CCN-10 alcançou uma posição
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intermediária em relação à tolerância ao alagamento em comparação com os outros
clones avaliados. Logo, espera-se que as progênies F1, resultantes do cruzamento
desses genótipos (CCN-10 x SCA-6), sejam um material genético de elevada
resistência a diversos estresses bióticos e abióticos, por apresentarem alto grau de
heterozigose; ao passo que as progênies F1, resultantes da autofecundação de
‘Catongo’ x ‘Catongo’, sejam, consequentemente, mais homozigotas e contrastantes
com as de CCN-10 x SCA-6 e mais intolerantes aos estresses bióticos e abióticos.
2.2. Fertilizantes Fosfatados
As rochas fosfatadas são usadas como matéria prima para a produção dos
fertilizantes fosfatados. Entretanto, em sua composição mineralógica, encontram-se,
além de P, diversos outros elementos metálicos contaminantes, dentre eles o Cd,
em variadas concentrações, sendo, portanto, as maiores fontes de contaminação de
Cd em solos agrícolas (PROCHNOW et al., 2001; GABE; RODELLA, 1999;
LAEGREID, 1999; MORTVEDT, 1987). Aplicações sucessivas de fertilizantes
fosfatados incrementam as quantidades de Cd em solos e plantas, causando
impactos ao ambiente devido a sua alta toxicidade ao homem, aos animais e às
plantas (BIZARRO et al., 2008; LOGANATHAN et al., 1997).
O aumento na concentração de Cd em plantas pode ocorrer em função do
uso de fertilizantes fosfatados na agricultura (DICKINSON; PULFORD, 2005). O seu
uso intensivo na agricultura tropical se deve ao fato de que P pode limitar a
produtividade das culturas. Além disso, em agroecossistemas há perda constante
deste nutriente, pela exportação de alimentos e fibras, sendo necessária sua
reposição via adubação (BOEIRA et al., 1995). Assim, a adubação fosfatada é
considerada uma das principais causas da presença de Cd nos alimentos e na
dispersão no ambiente (DICKINSON; PULFORD, 2005).

2.3. Metais tóxicos
Os metais pesados são elementos metálicos com densidade superior a 5 g
cm-3, que possuem a capacidade de exercer efeitos tóxicos em células microbianas
e em outras formas de vida (TAN, 2000). Ocorrem de forma natural no ambiente,
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porém, a ação antrópica tem provocado considerável aumento desses elementos
nos ecossistemas (SEBASTIAN, 2004). Os metais tóxicos tem sido um dos
principais agentes de estresse abiótico para os organismos vivos, devido ao
crescente uso nas indústrias, em agroquímicos e por sua elevada bioacumulação e
toxicidade (MAKSYMIEC et al., 2007). As descargas de resíduos industriais que
contêm Cd, Pb, Cu e Cr constituem um risco para a vida aquática, animais e seres
humanos, devido à contaminação do ar, do solo, dos sedimentos, da vegetação e da
água (YANG et al., 2004). A presença destes elementos metálicos no ambiente, em
quantidades excessivas, pode causar sérios problemas para todos os organismos
(BENEVIDES et al., 2005).
O impacto ambiental causado pela adição de metais pesados ao solo
depende, fundamentalmente, de três processos, os quais controlam o destino e a
biodisponibilidade de metais nos solos: (a) remoção dos metais da solução do solo
por meio da adsorção aos colóides do solo; (b) liberação dos metais das partículas
do solo por dessorção; e (c) dissolução-precipitação do metal como fase
independente da matriz do solo. As pesquisas evidenciam que características do
solo como (i) pH; (ii) potencial de oxirredução; (iii) força iônica; (iv) textura; (v)
presença de cátions, competindo pelos mesmos sítios de adsorção; (vi) e os teores
de matéria orgânica e óxidos de Fe e Al são os principais fatores que influem na
adsorção-dessorção de Cd nos solos (NAIDU et al., 1994; CHRISTENSEN, 1989).
Assim, a biodisponibilidade dos metais pesados depende de sua concentração na
solução do solo, (SOUZA, 2009; COSIO et al., 2005; PATRA et al., 2004). Sendo o
pH um dos fatores mais importantes no controle dessa concentração dos metais
pesados (YAP et al., 2009). Em pH ácido, a dessorção de Cd é favorecida, pois íons
H+ podem deslocar uma fração do metal adsorvido em forma não-trocável (WANG;
XING, 2002).

2.4. Cádmio (Cd)
Descoberto em 1817 por Stromeyer como uma impureza do carbonato de
zinco, o Cd, que pertence ao grupo II B da tabela periódica juntamente com Zn e Hg,
tem sido classificado em sétimo lugar na lista dos 20 compostos mais tóxicos
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existentes na natureza (AL-KEDHAIRY et al., 2001). Este elemento metálico é
amplamente utilizado em processos industriais. Logo, o desenvolvimento, de grande
parte dos empreendimentos, veio acompanhado da poluição por deposições de Cd
em esgotos e rios e armazenamento de dejetos sem o devido tratamento. Além
disso, o Cd tem contaminado rios por meio de escoamento da água da chuva, e,
com isso, tem-se observado aumento do número de incidentes de envenenamento
por Cd no mundo inteiro. Embora emissões para o ambiente tenham diminuído na
maioria dos países industrializados, este metal tóxico continua a ser uma fonte de
preocupação para a população em geral, especialmente nos países menos
desenvolvidos (BERNARD et al., 2008).
Após a absorção pelo ser humano, o Cd é rapidamente transportado no
sangue para vários órgãos do corpo (JIN et al., 1998), onde é irreversivelmente
bioacumulado, principalmente nos rins, pulmões e fígado (BERNARD et al., 2008).
Além de suas notáveis propriedades bioacumulativas, Cd tem sido relacionado a
uma série de doenças em mamíferos, como insuficiência renal, imunodepressão e
vários tipos de cânceres (NORDBERG et al., 2007). A intoxicação aguda por Cd está
associada aos efeitos gastrointestinais, ao comprometimento das funções hepática e
renal e às lesões pulmonares. A intoxicação crônica por Cd pode levar a enfisemas
(LAUWERYS et al., 1974) e às lesões renais e ósseas (JIN et al., 2004). Além disso,
Cd é um inibidor da topoisomerase I do DNA e é considerado um agente mutagênico
(WU et al., 2011). Em estudos realizados por Fowler et al. (2009), observou-se que o
maior risco de câncer para a população se concentra nas regiões poluídas por Cd.
Embora os mecanismos responsáveis por tais alterações moleculares ainda
necessitem de estudos mais aprofundados, a ação do Cd pode ter uma herança
não-genotóxica, ou com base epigenética envolvendo metilação do DNA (JIANG et
al., 2008; BENBRAHIM-TALLAA et al., 2007; WAISBERG et al., 2003; WAALKES;
MISRA, 1996).
Entre os metais tóxicos, o Cd é considerado um poluente ambiental de
significativa importância devido à sua elevada solubilidade em água e toxidez, tanto
para plantas quanto para animais (MOULIS, 2010; UNTERBRUNNER et al., 2007).
Durante o intemperismo, o Cd passa facilmente para a solução do solo. Embora seja
conhecida sua ocorrência como Cd2+, pode também formar muitos íons complexos
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como CdCl+, CdOH+, CdHCO3+, CdCl42-, CdCl3-, CdCI42-, Cd(OH)3-, Cd(OH)42- e
quelatos orgânicos (KABATA-PENDIAS et al., 2001). No solo, o Cd apresenta-se,
principalmente, na sua forma disponível, trocável, sendo facilmente absorvido pelas
plantas e causador de fitotoxicidade (SOARES et al., 2005). São considerados solos
poluídos por Cd aqueles que apresentam concentrações acima de 0,5 mg Cd kg-1.
Calcula-se que as emissões antropogênicas de Cd se situam em torno de 30.000
toneladas por ano (SANITÀ DI TOPPI; GABRIELLE, 1999). Entretanto, esse
elemento metálico também pode se apresentar complexado à matéria orgânica;
formando complexos de superfície com óxidos, diminuindo sua mobilidade no solo;
bem como formar complexos com ligantes orgânicos de baixo peso molecular,
potencializando sua solubilidade (COSTA, 2005).
2.5. Estresse oxidativo em plantas
A dinâmica do estresse envolve um processo de desestabilização celular,
proporcionado por alguma adversidade, biótica ou abiótica, e como resposta ocorre
o desenvolvimento de mecanismos de resistência e recuperação. De acordo com o
conceito dinâmico de estresse, o organismo sob pressão do ambiente passa por
uma série de fases características (LARCHER, 1995). A fase de alarme se
caracteriza pelo início da perturbação, seguida pela perda da estabilidade de
estruturas e das funções que mantém as atividades celulares vitais em perfeito
funcionamento. Entretanto, caso ocorra uma intensificação muito rápida dos efeitos
do estresse, antes que a espécie vegetal tenha tempo para aperfeiçoar as medidas
de defesa, ocorrem sérios danos na integridade celular. Essa fase de alarme se
inicia como uma reação ao estresse, fase em que as reações de catabolismo
predominam sobre as de anabolismo (LARCHER, 1995).
Há casos em que o agente estressor não provoca grandes danos no
organismo, nesse momento os processos de reparação, tais como síntese de
proteínas ou substâncias de proteção são rapidamente iniciados. Esta situação leva
para uma fase de resistência, em que se observa no organismo sob pressão um
incremento da resistência, devido à estabilização dos processos metabólicos
(adaptação). A resistência pode permanecer elevada durante algum tempo após a
ocorrência do estresse. Se o estado ou a intensidade do estresse ocorrer por um
período muito longo é possível que ocorra a exaustão das reservas das células,
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deixando a planta susceptível a infecções que ocorrem como consequência da
redução de defesas do hospedeiro, podendo levar a planta a morte. No entanto, se a
ação do estressor é apenas temporária, o “status” funcional é restaurado ao seu
nível original (REHEM et al., 2009; LARCHER, 1995).
EROs desempenham um papel vital nos processos de sinalização intracelular,
ativando os mecanismos de resistência antioxidante. Porém, durante o estresse
oxidativo, há um excesso de espécies reativas de oxigênio (EROs), cujo
metabolismo antioxidativo existente não é capaz de eliminar, podendo, assim, atingir
e modificar quase todas as moléculas orgânicas, gerando sérios danos às células e
aos tecidos (BULBOVAS et al., 2005). Por outro lado, as plantas podem mobilizar
enzimas e substâncias antioxidantes para protegê-las contra o excesso ou a
produção inapropriada de EROs. Sob condições normais, defesas antioxidantes
como a dismutase do superóxido (SOD), catalase (CAT), peroxidases, S-transferase
da glutationa (GST) e o complexo P450 impedem a formação de EROs ou inativam
àquelas já presentes. Assim, trata-se de uma forma de resposta à tentativa de
sobrevivência das plantas para controlar a concentração de EROs (MAZID, 2011). A
geração de excesso de EROs em diferentes locais, nas células dos tecidos vegetais
(mitocôndrio, cloroplastos, peroxissomos e núcleos), causam injúrias e morte celular.

2.6. Alterações anatômicas induzidas por Cd e outros metais tóxicos
Estudos evidenciam que o estresse por Cd pode afetar fortemente a
morfologia dos órgãos clorofilianos e diminuir o número de vasos e diâmetro do
xilema em folhas maduras. Além disso, no sistema radicular provoca alterações na
endoderme, apresentando-se duplicada com camadas separadas, limitando a
entrada de água (DELMAILA et al., 2011). O estudo das mudanças estruturais nas
células é essencial para o entendimento dos mecanismos de tolerância da
fitotoxidez de Cd em plantas. Alterações anatômicas e estruturais em tecidos de
plantas estão relacionadas à toxidez por Cd, sendo as mais evidentes as alterações
em cloroplastos (VOLLENWEIDER et al., 2005; SANDALIO et al., 2001).
Cunha et al. (2008) com o objetivo de verificar os efeitos de diferentes
concentrações de cádmio no solo (0, 1, 3, 5, 10 e 20 mg kg-1) no crescimento, na
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estrutura, e a localização celular do Cd em folhas de plantas de milho (Zea mays L.),
observaram que nas células do mesofilo o Cd se armazenou na endoderme. O autor
ressalta que a imobilização do Cd na endoderme é dependente da concentração do
metal e é importante para evitar transporte de Cd para as células da bainha do feixe,
local onde há maior atividade fotossintética. Com esse estudo os autores concluíram
que a capacidade de acumulação de Cd depende, dentre outros fatores, do tecido
considerado. O colênquima do aploplasto apresentou a maior concentração de Cd
seguido pela endoderme, xilema e epiderme. Com base nas alterações estruturais e
de redução do crescimento, a concentração crítica de Cd tóxico do solo para as
plantas de milho está entre 5 e 10mg kg -1.
Em estudo realizado com a espécie Polygonum ferrugineum, submetida a
concentrações crescentes de Cd em solução nutritiva, observou-se alterações na
nervura central da folha e na raiz numa concentração de 50 mg Cd L-1. Além disso,
nesta mesma concentração de Cd, verificaram, também, em nível foliar, acréscimos
de tricomas glandulares e compactação do mesofilo (SOUZA et al., 2009). Em caule
de Alternanthera philoxeroides também cultivada em solução nutritiva, verificou-se
que os núcleos das células do córtex se apresentaram em formato elíptico na
concentração correspondente a 50 mg Cd L-1. Houve, ainda a diminuição de drusas
nas células da nervura central da folha em 25 e 50 mg Cd L-1 em relação ao controle
(SOUZA et al., 2009).
Em experimento realizado por Reis et al. (2013) com as progênies oriundas
do cruzamento entre CCN-10 x SCV-6 a autofecundação de ‘Catongo’ x ‘Catongo’
submetidas a estresse por chumbo (Pb) via seminal, observou-se, em nível tissular,
que o Pb provocou um aumento nos espaços intercelulares do parênquima lacunoso
no mesofilo foliar de plântulas de ‘Catongo’ (REIS et al., 2013). Em outro estudo
realizado com as mesmas progênies citadas, porém submetidas à fitotoxidez por
Alumínio (Al), também via seminal, as análises anatômicas do mesofilo foliar
demonstraram que não houveram efeitos intraprogênies significativos de doses de
Al3+ sobre a espessura da epiderme, nas faces adaxial (Ead) e abaxial (Eab); dos
parênquimas paliçádico (PP) e lacunoso (PL); e do mesofilo (M), com diferenças
apenas interprogênies. A progênie CCN-10 x SCA-6 apresentou os maiores valores
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para as espessuras de Ead, PP, PL e M em relação ao ‘Catongo’ x ‘Catongo’
(ALMEIDA et al., 2013).

2.7. Alterações Ultraestruturais induzidas por Cd
Há extensa literatura sobre a toxicidade de Cd em diversas espécies vegetais,
principalmente em espécies de ciclo curto enfatizando as alterações moleculares,
morfológicas, bioquímicas e ultraestruturais provocadas por esse elemento (GRECO
et al., 2012; DELMAILA et al., 2011; FUSCONI et al., 2006; BENAVIDES et al., 2005;
COSIO et al., 2005; AL-KEDHAIRY et al., 2001). No entanto, poucos estudos
descrevem as alterações estruturais e ultraestruturais induzidas por Cd em plantas.
Além disso, há deficiência de pesquisas relacionadas à fitotoxidez de Cd em plantas
seminais de T. cacao.
Dentre os principais efeitos ultraestruturais causados pelo Cd em plantas
destacam-se: (i) aumento do número de nucléolos e de vacúolos; (ii) condensação
do citoplasma; (iii) redução das cristas mitocondriais; (iv) plasmólise celular; (v)
condensação da cromatina; (vi) aumento de vacúolos; (vii) desorganização da
estrutura do cloroplasto; (viii) e rompimento do envoltório nuclear (DAUD et al., 2009;
BENAVIDES et al., 2005; VITORIA et al., 2003; KUPPER et al., 2000). O aumento
do número de nucléolos é um indicativo de grande produção de ribossomos e de
mRNA, e, consequentemente, da intensificação da produção de novas proteínas.
Isto, por sua vez, pode estar envolvido com mecanismos de tolerância aos metais
pesados (SRESTY et al., 1999).
A compartimentalização de Cd no apoplasto das regiões apicais das raízes
pode ser provocada pela capacidade do Cd de se ligar aos componentes da parede
celular (PARAMONOVA et al., 2003). Em estudo realizado com Mesembryanthemum
crystallinum, observou-se que a ultraestrutura celular é caracterizada por um
afrouxamento da lamela média, seguida de sua substituição por cavidades
preenchidas com polissacarídeos amorfos de natureza pécticos (PARAMONOVA et
al., 2003). Nesse estudo, os autores concluíram que a formação de complexos de
Cd, com pectinas no apoplasto, é um dos mecanismos mais importantes de proteção
12

da planta para a desintoxicação de concentrações elevadas de Cd acumulado pelas
células de raiz.
2.8. Mecanismos de tolerância ao Cd
Há evidências de que plantas que conseguem crescer em ambientes
contaminados com determinado metal pesado, foram selecionadas durante o
processo evolutivo e se apresentam com estratégias de escape ou tolerância a
toxicidade do metal (PATRA et al., 2004). Existem espécies que desenvolvem
tolerância a metais em um período relativamente curto de cerca de 30 anos (HALL,
2002). Isso ocorre porque as plantas apresentam grande capacidade de adaptar ou
aclimatar seu metabolismo às rápidas mudanças no ambiente (XIONG et al., 2009;
KOPYRA; 'Z'DZ' GWO 2004; TURNER et al., 2002). Há uma variedade de
mecanismos complexos, para tolerância a metais em plantas, sugerindo que essas
estratégias servem para controlar a absorção e o acúmulo de metais pesados
(HASAN et al., 2009).
Diferentes espécies vegetais mostram capacidade variável para acumular Cd
em relação à concentração encontrada no substrato em que crescem (VASSILEV et
al., 2002). Mesmo entre as cultivares da mesma espécie, há uma ampla variação na
absorção e translocação de Cd. Em experimento realizado com uma espécie halófita
submetida a diferentes concentrações de Cd (Mesembryanthemum crystallinum),
concluiu-se que a resistência ao estresse causado pelo metal foi alcançada pela sua
acumulação predominante nas raízes, onde o excesso de Cd é compartimentalizado
no apoplasto e pode ser submetido à desintoxicação por meio da formação de
pectato. Além disso, as folhas e, principalmente, as raízes são caracterizados por
possuírem uma elevada atividade dos sistemas antioxidativos, tais como
peroxidases do guaiacol, na ocorrência de baixas concentrações de Cd
(SHEVYAKOVA et al., 2003). Alguns estudos mostram que as espécies tolerantes a
metais possuem mecanismos de defesa ligados a antioxidantes celulares e a
enzimas antioxidantes, que protegem as rotas vitais de processos fisiológicos contra
danos resultantes de acúmulo de EROs (PANDA; CHOUDHURY, 2005). Quando
estes sistemas estão sobrecarregados, os mecanismos de defesa ao estresse
oxidativo são ativados (PATRA et al., 2004).
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A quelação de íons metálicos por um ligante específico de alta afinidade
diminui a concentração dos íons livres na solução. Os principais ligantes associados
a metais encontrados em tecidos vegetais são: aminoácidos, oligo e polipeptídios
(glutationa, fitoquelatinas e metalotioneínas), agentes macrocíclicos (porfirinas,
cobalaminas e clorofilas), polissacarídeos e glicosídeos (ramnogalacturonana),
nucleobases, oligo-polinucleosídeos e nucleotídeos (fragmentos de DNA) (PATRA et
al., 2004). O acúmulo de fitoquelatinas em células vegetais expostas ao Cd tem sido
relatado em diversas espécies como proteção ou mecanismo de tolerância ao efeito
do estresse (PIETRINI et al., 2010; SCHÜTZENDÜBEL; POLLE, 2002). A
compartimentalização de Cd e acúmulo de fitoquelatinas ocorrem em nível do
vacúolo contribuindo para a proteção da toxicidade de metais pesados em várias
espécies vegetais (SCHÜTZENDÜBEL; POLLE, 2002).
Existem diversos mecanismos de tolerância ou resistência ao Cd em plantas,
tais como: (i) excreção de compostos quelantes, que reduzem a disponibilidade do
metal no solo ou na água; (ii) a exclusão do metal por meio da absorção seletiva de
elementos; (iii) a retenção do metal nas raízes, impedindo a sua translocação para a
parte aérea; (iv) a quelação ou seqüestro de metais pesados por ligantes,
biotransformação, compartimentalização e mecanismos de reparo celular; (v) o
desenvolvimento de enzimas tolerantes ao metal; (vi) o aumento da produção de
compostos intracelulares ligados ao metal; (vii) a imobilização do metal na parede
celular; (viii) os mecanismos celulares homeostáticos, para regular a concentração
de íons metálicos no interior da célula; (ix) a indução de proteínas de choque
térmico; (x) a liberação de fenóis a partir de raízes; (xi) o aumento na expressão de
proteínas relacionadas ao estresse; (xii) o aumento na absorção de determinados
macronutrientes; e (xiii) a expressão de genes que codificam para enzimas com
capacidade de absorver e utilizar minerais na presença de metais pesados. Como
resultado desta tolerância e, ou mecanismos de resistência (isolado ou em
combinação com outros elementos) algumas plantas podem crescer em ambientes
contaminados por metais, quando outras espécies não sobreviveriam (GOMES et
al., 2012; ALMEIDA et al., 2010; BENAVIDES et al., 2005; COSIO et al., 2005;
HECKATHORN et al., 2004; PATRA et al., 2004; COBBETT; GOLDSBROUGH,
2000; HALL, 2002).
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2.9. Expressão gênica em plantas submetidas a estresses por metais tóxicos
Análises de transcriptoma indicam que a expressão de muitos genes é regulada
por EROs (ANDRADE et al., 2006). Os antioxidantes incluem genes que codificam
para o resgate de proteínas de células de defesa e proteínas de sinalização
(HASSINEN et al., 2011). A dismutase do superóxido (SOD) é uma das principais
enzimas eliminadoras dos radicais livres, juntamente com as enzimas peroxidase do
guaiacol (GPX), peroxidase do ascorbato (APX) e redutase da glutationa (GR)
(HASSINEN et al., 2011; MILLER et al., 2008). Elementos metálicos, a exemplo do
Cd, ativam, também, a formação de fitoquelatinas (PCs) e metalotioneínas (MTs), as
quais possuem a função de sequestro de metais pesados (HASSINEN et al., 2011;
COBBETT; GOLDSBROUGH, 2002; PAL et al., 2010).
PCs são produzidos enzimaticamente a partir do precursor de GSH tri-peptídeo (Glu-Cys) n-Gly, onde n = 2-11 (INOUHE et al., 2005). Devido à presença de grupos
de Cys thiolic, as PCs quelam Cd e formam complexos com vários pesos
moleculares de cerca de 2.500-3.600 Da, protegendo o citosol dos efeitos maléficos
de íons Cd livres e, eventualmente, sequestrando Cd no vacúolo (ERNST et al.,
2008; CLEMENS, 2006; SCHAT et al., 2002; COBBETT, 2000). Em resposta a
metais pesados, tem-se observado o acúmulo de PCs (LEE; KORBAN, 2002;
RAUSER, 1999; NOCTOR et al., 1998). As sintetases da fitoquelatinas (PCS), por
sua vez, são constitutivamente expressas, mas requerem a ativação pós-tradução
de metais, sendo Cd um dos ativadores mais eficazes (VERBRUGGEN et al., 2009;
COBBETT; GOLDSBROUGH, 2000). Em Arabidopsis thaliana, o mRNA de PCS
aumentou em função da presença de Cd (SEMANE et al., 2007). Nas raízes de
Hordeum vulgare (uma espécie não tolerante a metais) os complexos Cdfitoquelatina somaram 34-50% da fração solúvel (PERSSON et al., 2006), enquanto
que em espécies tolerantes ao metal, como Sedum alfredii e Noccaea caerulescens,
a maior quantidade de Cd esteve presente na parede celular / apoplasma do que na
fração solúvel / vacúolo (REDJALA et al., 2009; NI; WEI, 2003).

15

3. Material e Métodos

3.1. Material vegetal e condições de cultivo
O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação na
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, BA. As análises foram
realizadas no Laboratório de Fisiologia Vegetal, Centro de Biotecnologia e Genética
(CBG) e Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da UESC. Foram utilizadas duas
progênies de T. cacao, contrastantes para a tolerância a diversos tipos de estresses
como alagamento, salinidade, seca, doenças, dentre outros (MIDLEJ SILVA et al.,
2010; REHEM et al., 2009), oriundas do cruzamento entre CCN-10 x SCA-6 e da
autofecundação de ‘Catongo’ [(‘Catongo’ x ‘Catongo’)], as quais foram obtidas via
polinização controlada no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Cacau, do Centro
de Pesquisas do Cacau (CEPEC), da Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (CEPLAC).
Sementes provenientes de frutos fisiologicamente maduros, resultantes de
ambas as progênies, foram previamente limpas, friccionando as sementes com pó
de serra, para eliminar a mucilagem; seguida da remoção do tegumento, para que
todos os seus tecidos ficassem expostos ao metal quando em solução. Em seguida,
as sementes foram totalmente imersas, durante 24 h, em diferentes concentrações
de Cd (0, 2, 4, 8, 16 e 32 mg L-1 Cd) em solução, tendo como fonte CdCl2 . 5/2 H2O.
Período de 24 h de embebição das sementes (momento em que havia sido
exaurido todo oxigênio dissolvido em solução (dados não mostrados), o que poderia
desencadear a respiração anaeróbica ou fermentação e interferir nos resultados
experimentais); No período em que já se observava a protrusão da raiz (cerca de 2
mm de comprimento), iniciou-se o plantio das sementes em tubetes plásticos pretos
cônicos de 235 cm3, contendo como substrato orgânico fibra de coco + casca de
Pinus na proporção de 1:1. Durante o período experimental, as plântulas foram
irrigadas diariamente e adubadas semanalmente, com 4 g de Fosfato monoamônico,
3 g de Uréia e 3 g de KNO3 para 5 mL de água, por tubete.
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3.1.1 Coleta de material vegetal para análise

Aos 60 dias após a emergência das plântulas, época em que as reservas
cotiledonares foram totalmente exauridas e inicia-se a queda dos cotilédones, foram
coletadas raízes primárias, caule e a 2ª ou 3ª folha madura a partir do ápice do eixo
ortotrópico das plântulas das progênies de T. cacao avaliadas. O material coletado
foi utilizado para análise da atividade de enzimas envolvidas no metabolismo
antioxidativo; das alterações anatômicas e ultraestruturais, em níveis tissular e
celular, respectivamente; da expressão gênica; e das concentrações de macro (P, K,
Ca, Mg e S) e micronutrientes (Mn, Fe, Cu e Zn) minerais e Cd.

3.2 Determinação da atividade de peroxidase do guaiacol (EC 1.11.1.7)
Foram coletadas 10 amostras de folhas e 6 de raízes de cada progênie e
tratamento. Imediatamente as folhas, foram imersas em nitrogênio líquido (N2),
armazenadas em ultrafreezer (- 80ºC) e, posteriormente, liofilizadas. As amostras de
folhas liofilizadas foram maceradas em N2 até que apresentassem uma consistência
de pó fino, e transferidas para microtubos de 2 mL. Em seguida, adicionou-se
tampão fosfato de sódio às folhas maceradas (50 mM, pH 6,0), na proporção 1:20
(macerado:tampão). Essas amostras ressuspensas com tampão foram sonicadas
durante 1 min e 20 s, com pulsos de 05 s on e 10 s off e amplitude de 60 %, com
posterior centrifugação por 15 min a 13000 x g. O sobrenadante (extrato bruto) foi
coletado e transferido para microtubos de 1,5 mL. Os extratos foram, então,
utilizados no preparo da reação de ativação enzimática e lidos em espectrofotômetro
de placa para avaliar a atividade da peroxidase do guaiacol (GPX).
A reação básica de ativação da atividade de GPX consistiu em 140 µL de
solução de guaiacol (20 mM): H2O2 (0,03 % v/v) em tampão fosfato (10 mM), 90 µL
de tampão fosfato (50 mM, pH 6) e 50 µL do extrato bruto. As amostras foram
colocadas em microplacas de 96 poços: tampão, extrato bruto e a solução de
guaiacol: H2O2. A reação foi acompanhada colorimetricamente a 470 nm em
espectrofotômetro de microplaca (VERSAmax). A leitura foi realizada por 100 s e o
valor de consumo de guaiacol foi expresso em µmol s-1 g-1 tecido liofilizado,
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utilizando a fórmula: y= 0,0189 + 0,1284 x (R2= 0,99), originada a partir da curva
padrão para GPX-guaiacol (REHEM et al., 2011).
3.3 Microscopia Fotônica
Para microscopia fotônica, foram retiradas amostras de tecidos da região
mediana da folha madura, nas plântulas de ambas as progênies de T. cacao,
oriundas de sementes, controle e submetidas às concentrações de 8 e 32 mg Cd L-1.
Essas concentrações foram selecionadas dentre as trabalhadas neste estudo,
porque em outro estudo que também trabalhou com fitotoxidez por Cd não foram
verificadas alterações em nível tissular para as outras doses de Cd (Souza et al.
2011). Imediatamente, o material vegetal foi fixado em glutaraldeído a 3 % e em
tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 6,9, durante 4 h. Posteriormente, as amostras
foram transferidas para álcool a 50 % e estocadas a 4 °C em geladeira. Amostras de
folha foram desidratadas em série butanólica (70, 80, 90 e 100%) e, em seguida,
foram submetidas a butanol terciário a 100 % com trocas em 2, 4 e 1 h.
Posteriormente, foram submetidas em butanol terciário + óleo de parafina (2 h),
butanol terciário + parafina ½ troca (2 h), butanol terciário + parafina ½ troca (2 h) e
parafina troca total (2 h). Logo após, fez-se o emblocamento, colocando os cortes
fixados em parafina em caixinhas de papel. Em seguida, os bloquinhos de parafina
contendo o material vegetal foram fixados em suporte de madeira e armazenados na
geladeira. Posteriormente, o material vegetal fixado foi seccionado em micrótomo
rotativo Leica, modelo RM 2145, com espessura de 10 µm, seguido da montagem
dos cortes em lâminas de vidro e do processo de coloração com safranina e azul de
astra a 1 % e montagem com lamínulas. Logo depois, as lâminas foram observadas
e fotografadas em microscópio Leica DM 500, para posterior medição dos tecidos
foliares (espessuras da epiderme, nas faces abaxiais e adaxiais; dos parênquimas
paliçádicos e esponjosos; e do mesofilo) por meio do software de análises
quantitativas para estudos em anatomia vegetal, Anati Quanti, versão 2,
disponibilizado pela Universidade Federal de Viçosa. As medições foram realizadas
em secções transversais provenientes de folhas de três plantas por tratamento e de
dez campos por repetição, totalizando trinta medições por tratamento.
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3.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
Para microscopia eletrônica, foram retiradas amostras da região mediana de
folhas maduras e de raízes primárias, nas plântulas de ambas as progênies de T.
cacao, oriundas de sementes, controle e submetidas às concentrações de 8 e 32 mg
Cd L-1 . Para tanto, realizou-se a pré-fixação do material em glutaraldeído a 3% em
solução tampão cacodilato de sódio a 0,1 M, pH 6,9, sob vácuo e, em seguida,
procedeu-se a lavagem em tampão cacodilato a 0,1 M, pH 6,9; 6 x por um tempo de
15 min. A pós-fixação foi realizada com tetróxido de ósmio a 1 %, preparado no
mesmo tampão, seguido de outras lavagens no mesmo tampão por 6 x. Para a
desidratação, utilizaram-se séries etanólicas (30, 50, 70, 90 e 100 %). A embebição
foi realizada em etanol / LR White (3:1, 1:1, 1:3 e resina pura por 3 x). A Inclusão foi
feita em LR White, em capsula de gelatina. A polimeralização ocorreu à temperatura
entre 50 – 60 °C, por um período de 20h. Posteriormente, foram obtidas secções
ultrafinas, com 70 nm de espessura, utilizando-se o ultramicrótomo Leica UC6, que,
em seguida, foram depositados em grades de Cu de 300 mesh. Foram utilizadas 3
grades para cada tratamento com três cortes em cada. Posteriormente, as secções
foram contrastadas com acetato de uranila a 3 %, durante 20 min, seguido por citrato
de chumbo a 0,4 %, durante 5 min. Em seguida, foram examinadas em microscópio
eletrônico de transmissão (MET) Morgagni™ modelo 268 D, operando com voltagem
de aceleração de 80 kV; microprocessado e controlado por meio de plataforma
Windows, equipado com câmera CCD. Logo após, as grades de Cu, contendo as
amostras, foram fotografadas e as imagens analisadas.
3.5 Expressão gênica
Para as análises de expressão gênica, via Real Time qRT-PCR, foram
utilizados primers gene-específicos relacionados a enzimas do estresse oxidativo: (i)
PER- 1, associado à biossíntese de peroxidase da classe III; (ii) Cu-Zn-SODcyt,
associado com a biossíntese de SOD citosólico; (iii) MET ,associada à biossíntese
do polipeptídeo metalotioneína; e (iv) PC, associada à biossíntese da sintase da
fitoquelatina (Tabela 1).
O RNA de folhas e de raízes liofilizadas, oriundas das plântulas, de ambas as
progênies de T. cacao, submetidas aos tratamentos controle, 8 e 32 mg Cd L-1, foi
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extraído utilizando-se o kit

RNAqueous (Ambion®), segundo as instruções do

fabricante. Inicialmente, a pureza e integridade do RNA foram testadas por
eletroforese em gel de agarose a 1 %. Em seguida, as amostras de RNA foram
utilizadas para a síntese do cDNA com o Revertaid H-Minus Reverse Transcriptase
(Fermentas), de acordo com as instruções do fabricante, utilizando primers oligo
d(T)15. As reações foram incubadas a 65 °C por 5 min, 37 °C por 5 min, 42 °C por
60 min e 70 °C por 10 min. O PCR em tempo real quantitativo relativo (qPCR) foi
realizado em um termociclador “Real Time PCR” (Applied Biosystems, modelo
7500), usando sequência de detecção (fluoróforo) não específica, SYBR Green I. A
abundância de transcritos foi analisada por meio de primers específicos (Tabela 1),
desenhados a partir da análise das sequências de genes conhecidas na biblioteca
de T. cacao. Para testar a qualidade desses primers, a especificidade e a identidade
dos produtos da transcrição reversa, os produtos da qPCR foram monitorados após
cada PCR por uma curva de análise de produtos da reação, capaz de distinguir
produtos de PCR gene-específico daqueles não-específico. A temperatura dos
produtos de PCR foi elevada de 55 para 99 °C a uma taxa de 1 °C/5 s, e os dados
resultantes foram analisados usando o software LightCycler. Apenas uma única
banda, com um ponto de fusão característico, foi observada para cada amostra,
indicando que a qPCR produziu um produto específico para os primers utilizados.
Para confirmar que a qPCR produziu apenas o gene de interesse, os produtos do
PCR foram separados e visualizados em gel de agarose a 1 %. Valores para o ciclo
Threshold (CT) foram determinados usando o software LightCycler. Números da
expressão relativa dos genes foram calculados como uma porcentagem do
tratamento controle utilizando o método 2-∆∆Ct (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001), usando
o gene da β-Tubulina (Tabela 1) como endógeno (referencial), a fim de detectar
alterações na abundância de transcritos.
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Tabela 1. Pares de primers gene-específicos utilizados nas análises de qRT-PCR.
Gene

Primer

PER-1

Forward; 5’ CAGGTGTCGTGGGATCAAGA -3’
Reverse; 5’ TGGAAAAACTACGCCAAATATGC -3’

Cu-Zn SODCyt

Forward; 5’ GATGATGGCTGTGTGAGTTTCTCT- 3’
Reverse; 5’ CAACAACAGCTCTTCCAATAATTGA -3’

MET

Forward; 5’ –GCAACCCTTGCACTTGTAAATG – 3’
Reverse; 5’–CAAGCCATGGCAACTTTATTCTAA– 3’

PCS

Forward; 5’- TTCAGGCACGGTAATTAGTAATGG- 3’

β –Tubulina

Reverse; 5’- GGATGCATGCCACAACAATTAT -3’
Forward; 5’-TGCAACCATGAGTGGTGTTCA- 3’
Reverse; 5’-CAGACGAGGGAAGGGAATGA- 3’

3.6 Análise de Macro e micronutrientes minerais e Cd
Para a análise de nutrientes minerais, foram coletadas dez plântulas de cada
tratamento (0, 2, 4, 8, 16 e 32 mg Cd L-1). Em seguida, as plântulas de ambas as
progênies de T. cacao foram lavadas em água de torneira (1 x), HCl a 3 % (1 x) e
água destilada (2 x) e separadas em raiz, caule e folha. Após o processo de
lavagem, os três órgãos foram colocados separadamente em sacos de papel e
secos a 75 °C, em estufa com circulação forçada de ar, até massa constante.
Posteriormente, o material vegetal seco foi triturado em moinho tipo Willey e
armazenado em frascos de vidro tampados.
Para determinação dos nutrientes minerais, foram pesados 200 mg de cada
amostra, com o uso de balança analítica. Logo após, as amostras foram colocadas
em tubos de vidro (50 mL) e submetidas à digestão ácida em bloco digestor
TECNAL, modelo TE-007MP. Para a digestão ácida, adicionou-se 4 mL de ácido
nítrico concentrado, iniciando o aquecimento do bloco digestor e mantendo-se a
temperatura a 50 °C por 30 min. Posteriormente, aumentou-se a temperatura para
80 °C, mantendo-a por 1 h. Após este período, a temperatura foi elevada e mantida
a 130 °C por 2 h, foi adicionado 1 mL de peróxido de hidrogênio (30 %) em
intervalos regulares de 20 min, totalizando mais 1 h de aquecimento. Ao final da
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digestão, o material digerido foi transferido para tubos falcon de 15 mL, previamente
descontaminados, completando-se o volume para 15 mL com água Milli-Q. Logo
após, procedeu-se a determinação da concentração de macro (P, K, Ca, Mg e S), de
micronutrientes minerais (Mn, Fe, Cu e Zn) e de Cd, utilizando-se a técnica de
espectrometria de emissão óptica por plasma indutivamente acoplado (ICP OES,
Varian, modelo 710 ES).

3.7 Análise estatística
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com
12 tratamentos, em arranjo fatorial 2 x 6, correspondentes a 2 progênies de T. cacao
(‘Catongo’ x ‘Catongo’ e CCN-10 x SCA-6) e 5 concentrações de Cd ( 2, 4, 8, 16 e
32 mg Cd L-1) + tratamento controle (sem Cd) e com um número variável de
repetições (quatro para análise de atividade enzimática, três para análises
anatômicas e ultraestruturais, nove para determinação da concentração de macro e
micronutrientes minerais e seis para análise de expressão gênica) e uma plântula
por unidade experimental. Fez-se análise de variância (ANOVA) e comparação de
médias entre os tratamentos usando o teste Tukey (p<0,05) e teste-t (p<0,05). Além
disso, foram efetuadas análises de regressão para macro e micronutrientes
minerais.
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4. Resultados
4.1. Peroxidases do guaiacol (GPX)
A progênie de ‘Catongo’ x ‘Catongo’ apresentou maior atividade da enzima
peroxidase do guaiacol (GPX) em folhas quando comparada com CCN-10 x SCA-6.
Para a progênie cujos aumentos significativos (p<0,05) foram de 46%, 9%, 51%, 7%
e 23%, para as concentrações de 2, 4, 8, 16 e 32 mg Cd L-1, respectivamente, em
relação ao controle. (Figura 1 A). Por outro lado, em raízes de CCN-10 x SCA-6,
ocorreu incremento na atividade de GPX em relação ao controle nas concentrações
8 mg Cd L-1 (52%) e 16 mg Cd L-1 (58%). Em contrapartida, ‘Catongo’ x ‘Catongo’
apresentou considerável redução na atividade de GPX em raízes, que correspondeu
a 58% na concentração de 16 mg Cd L-1, em relação ao controle. Para as
concentrações 2 e 8 mg Cd L-1 em raízes de ‘Catongo’ x ‘Catongo’ não foram
observadas diferenças significativas em comparação ao controle (p<0,05) (Figura 1
B).
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Figura 1 - Atividade da peroxidase do guaiacol (GPX) em duas progênies de T.
cacao (‘Catongo’ x ‘Catongo’ e CCN-10 x SCA-6), submetidas a diferentes
concentrações de Cd via seminal, aos 60 dias após emergência das plântulas.
Atividades em folhas (A) e raízes (B). A significância estatística interprogênies foi
obtida por ANOVA seguida do t-test. (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (n.s) não
significativo. Médias intraprogênies seguidas pelas mesmas letras minúsculas não
diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Valores médios de quatro repetições
(± EP).
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4.2. Microscopia fotônica
As análises anatômicas do mesofilo foliar de plântulas de T. cacao, de ambas
as progênies, demonstraram efeitos significativos (p< 0,05) inter e intraprogênies,
com o aumento das doses de Cd aplicada via seminal, sobre a espessura da
epiderme, nas faces adaxial (Ead) e abaxial (Eab); dos parênquimas paliçádicos
(PP) e lacunosos (PL); e do mesofilo (M) (Tabela 2). A progênie ‘Catongo’ x
‘Catongo’ apresentou incrementos significativos (p < 0,05) de 10 % e 9 % nas
espessuras de Ead e Eab, respectivamente, para a concentração 8 mg Cd L-1, ao
passo que na concentração 32 mg Cd L-1, houve redução de 5% na espessura de
Eab. Em relação à espessura de PP, ocorreu incremento de 27% em 32 mg Cd L-1,
enquanto que para PL houve redução da espessura de 45% em 8 mg Cd L-1. Em
contrapartida, observou-se uma pequena redução na espessura do mesofilo foliar
(M), que correspondeu a 8 e 2 %, nas concentrações de 8 e 32 mg Cd L-1,
respectivamente. Por outro lado, para CCN-10 x SCA-6, verificaram a ocorrência de
variações intraprogênies nas espessuras de Ead, Eab, PP, PL e M. Para Ead,
observou-se incremento de 12 % e redução de 17 %, nas concentrações 8 e 32 mg
Cd L-1, respectivamente. Entretanto, para Eab houve um incremento de 11 % apenas
na maior dose do metal, ao passo que PP apresentou reduções de 75 % e 66 %; PL
de 23 % e 35 % e M de 20 % e 31 % nas doses correspondentes a 8 e 32 mg Cd L-1,
respectivamente.
Ocorreram também variações significativas (p<0,05) interprogênies para Ead,
Eab, PP e PL. O percentual de redução para Ead foi de 17% em CCN-10 x SCA-6,
na concentração de 32 mg Cd L-1, quando comparado ao ‘Catongo’ x ‘Catongo’.
Entretanto, para Eab as reduções foram de 55% e 20%, nas concentrações de 8 e
32 mg Cd L-1, em CCN-10 x SCA-6, respectivamente, em relação ao ‘Catongo’ x
‘Catongo’. Por outro lado, para PP ocorreu redução de 34 % na maior dose do metal
em CCN-10 x SCA-6, quando comparado com ‘Catongo’ x ‘Catongo’. Em
contrapartida, houve incremento na espessura de PL de 22 % para CCN-10 x SCA6, na concentração de 8 mg Cd L-1 em relação ao ‘Catongo’ x ‘Catongo’.
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Tabela 2 - Análise anatômica do mesofilo foliar de plântulas de progênies de T.
cacao submetidas a doses crescentes de Cd aplicadas via seminal, 60 dias após a
emergência das plântulas. A significância estatística interprogênies foi obtida por
ANOVA seguida do t-test. (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (n.s) não
significativo. Médias intraprogênies seguidas pelas mesmas letras minúsculas não
diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Valores médios de três repetições (±
EP). Ead- epiderme na face adaxial; Eab- epiderme na face abaxial; PP- parênquima
paliçádico; PL-parênquima lacunoso; M- mesofilo total.
Progênie

Cd (mg L-1)

' Catongo' x
'Catongo'

Controle
8
32

CCN-10 x SCA-6

Controle
8
32

Ead (µm)

Eab (µm)

PP (µm)

PL (µm)

M (µm)

19,4 ± 0,5 b (ns) 18,4 ± 0,43 b *** 20,8 ± 0,5 b *** 45,1 ± 1,0 a** 104,8 ± 0,7 a***
21,7 ± 0,7 a (ns) 20,4 ± 0,40 a *** 19,1 ± 0,6 c (ns) 31,1 ± 1,9 b** 96,5 ± 3,6 b **
20,0 ± 0,5 a *** 17,5 ± 0,39 c **
28,9 ± 0,6 a * 41,4 ± 1,4 ab* 102,6 ± 1,3 a***
19,9 ± 0,6 b
22,6 ± 1,1 a
17,0 ± 0,7 c

13,0 ± 0,39 b
13,1 ± 0,44 b
14,6 ± 0,50 a

35,6 ± 0,7 a
20,3 ± 0,9 c
21,5 ± 0,6 b

49,3 ± 1,5 a
39,9 ± 2,3 b
36,4 ± 1,4 c

118,5 ± 2,7 a
98,4± 1,3 b
90,1 ± 1,7 c

4.3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)
Na ausência de Cd, as progênies ‘Catongo’ x ‘Catongo’ e CCN-10 x SCA-6
apresentaram células do mesofilo foliar com aspecto normal, mantendo a integridade
das membranas dos cloroplastos e núcleo, sem evidências de alterações (Figura 2 A
e D, respectivamente). Porém, na presença do metal as progênies apresentaram
mudanças nas ultraestruturas celulares do mesofilo foliar em função da
concentração de Cd aplicada (Figuras 2B – C e 2E – F). A progênie ‘Catongo’ x
‘Catongo’ mostrou alterações estruturais dos cloroplastos tanto para a concentração
de 8 mg Cd L-1 quanto para 32 mg Cd L-1. (Figura 2 B e C). Entretanto, na maior
concentração do metal, observou-se aumento no teor de amido, em comparação
com o controle, deformação do cloroplasto e dilatação de membranas tilacóidais. Por
outro lado, nas células do mesofilo foliar de plântulas de CCN-10 x SCA-6,
submetidas a concentração de 8 mg Cd L-1, não foram observadas alterações nos
cloroplastos (Figura 2 E). Na concentração de 32 mg Cd L-1, observou-se acúmulo
de material eletrodenso no parênquima lenhoso (Figura 2 F).
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Figura 2 - Eletromicrografias de células do mesofilo foliar das progênies ‘Catongo’ x
‘Catongo’ no controle [(A) (5 µm)] e submetida às doses de 8 mg Cd L-1 [(B) (2 µm)]
e 32 mg Cd L-1 [(C) (2 µm)] e CCN-10 x SCA-6 no controle [(D) (2 µm)] e submetida
às doses de 8 mg Cd L-1 [(E) (1µm)] e 32 mg Cd L-1 [(F) (10 µm)] aplicadas via
seminal, aos 60 dias após a emergência das plântulas. Cl- cloroplasto; mtmitocôndrio; nu- núcleo; am- amido ep- epiderme.

Na ausência de Cd, em ambas as progênies de T. cacao avaliadas, as células
dos tecidos radiculares se apresentaram com características ultraestruturais normais
(Figuras 3 A e D). Por outro lado, foram observadas diversas alterações
ultraestruturais na concentração correspondente a 32 mg Cd L-1 (Figuras 3 B, E, G e
H). Na maior dose do metal (32 mg L-1) a progênie de ‘Catongo’ x ‘Catongo’
apresentou depósito de materiais eletrodensos na parede celular e no vacúolo,
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deformação do núcleo, invaginação da membrana nuclear, importante alteração no
núcleo com a condensação da cromatina e, com isso, possível desaparecimento do
nucléolo (Figura 3 B e C). Em contrapartida, CCN-10 x SCA-6, na maior dose de Cd
(32 mg L-1), apresentou retração de membrana na epiderme e acúmulo de material
eletrodenso na parede celulaar (Figura 3 E e F). Na concentração intermediária de
Cd (8 mg L-1) não foram observadas alterações nas estruturas das células do tecido
radicular de ambas as progênies de T. cacao.
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Figura 3 - Eletromicrografias de células de raízes das progênies ‘Catongo’ x
‘Catongo’ no controle [(2 µm) (A)] e submetida às doses de 32 mg Cd L-1 [(5 e 2µm,
respectivamente) (B e C) e CCN-10 x SCA-6 no controle [(2 µm) (D)] e submetida
às doses de 32 mg Cd L-1 [(10 e 5 µm, respectivamente (E e F) aplicadas via
seminal, aos 60 dias após a emergência das plântulas. Em pc- parede celular, epepiderme, nu- núcleo, nl- nucléolo, mt- mitocôndrio.
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4.4. Expressão Gênica
Houve expressão de genes associados à biossíntese de peroxidases (PER1), em ambas as progênies de T. cacao. Em folhas, a expressão do gene de PER-1
foi maior em CCN-10 x SCA-6 nas concentrações de 8 mg Cd L-1 e 32 mg Cd L-1,
cujos incrementos foram na ordem de 45 % e 26 %, respectivamente, quando
comparado com ‘Catongo’ x ‘Catongo’ (Figura 4 A). O mesmo foi observado nas
raízes, cujos aumentos foram de 38% e 57% nas concentrações de 8 mg Cd L-1 e 32
mg Cd L-1, respectivamente (Figura 5 A). Houve também variações intraprogênies
significativas (p< 0,05) em relação à expressão do gene PER-1 em folhas de
‘Catongo’ x ‘Catongo’, em função do aumento da concentração de Cd, com
incrementos de 1,5% e 36% para as concentrações de 8 mg Cd L-1 e 32 mg Cd L-1,
respectivamente (Figura 4 A) . O mesmo fato foi, também, observado para CCN-10 x
SCA-6, cujos incrementos foram de 44% e 53% para as concentrações de 8 mg Cd
L-1 e 32 mg Cd L-1, respectivamente, ambos comparados com o controle. Além disso,
no sistema radicular de ‘Catongo’ x ‘Catongo’ o incremento na expressão do gene
GPX, na concentração 8 mg Cd L-1, foi de 4% em relação ao controle. Em
contrapartida, na maior dose do metal, não houve expressão de GPX nas células da
raiz desta progênie. Por outro lado, em CCN-10 x SCA-6 o incremento de GPX, em
comparação ao controle, foi de 40% e 53% nas concentrações de 8 mg Cd L-1 e 32
mg Cd L-1, respectivamente (Figura 5 A).
Quanto à expressão dos genes associados à biossíntese de dismutase do
superóxido citoplasmática (SODcyt), houve aumento mais pronunciado em folhas de
‘Catongo’ x Catongo’ na maior concentração do metal, cujo incremento foi de 45 %
em comparação com o controle (Figura 4 B). Entretanto, não se verificou diferenças
significativas (p< 0,05) em relação à expressão deste gene nas raízes (Figura 5 B).
Houve diferença interprogênie para a produção de mRNA de gene codificante
para a Metalotioneína (MET), sendo a maior expressão encontrada em folhas da
progênie CCN-10 x SCA-6, quando comparada ao ‘Catongo’ x ‘Catongo’ (Figura 4
C). Ocorreu variação intraprogênie significativa (p< 0,05) em raízes para a
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expressão de MET, nas doses 8 e 32 mg Cd

-1

quando comparado com o controle

(Figura 5 C).
A progênie do cruzamento entre CCN-10 x SCA-6 apresentou incremento na
expressão de genes associados à biossíntese de Fitoquelatinas (PCs), quando
comparada com ‘Catongo’ x ‘Catongo’, tanto em folhas quanto em raízes. A
produção de mRNA que codifica para PCs foi significativamente maior em folhas de
CCN-10 x SCA-6, tanto na concentração de 8 mg Cd L-1 (9,5%, p<0,01), quanto na
de 32 mg Cd L-1 (56%, p<0,001) (Figura 6 D e A). Entretanto, nas raízes, essa
diferença não foi significativa estatisticamente (Figura 7 D). Além disso, verificaramse, também, diferenças intraprogênies em relação à expressão de PCs, com o
aumento das doses de Cd aplicadas via seminal, visto que em folhas de CCN-10 x
SCA-6 houve um pequeno incremento (0,05%).
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Figura 4 - Expressão relativa dos genes que codificam para peroxidases (PER- 1),
dismutase do superóxido citoplasmática (SODCyt), metalotioneínas (MET)
fitoquelatinas (PCs) em folhas (A – D) e raízes (E – H) de plântulas de progênies de
T. cacao submetidas a doses crescentes de Cd, aplicadas 60 dias após a
emergência das plântulas. Níveis de mRNA normalizados utilizando β - tubulina e a
expressão relativa ao controle assumido como 1. A significância estatística
interprogênies foi obtida por ANOVA seguida do t-test. (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***)
p<0,001; (n.s) não significativo. Médias intraprogênies seguidas pelas mesmas letras
minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Valores médios de
quatro repetições (± EP).
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4.5 Análise de Cd, macro e micronutrientes minerais
Observaram-se

comportamentos

distintos

e

significativos

(p<0,05)

interprogênie quanto à absorção de Cd, macro e micronutrientes minerais, em
resposta ao aumento da concentração de Cd aplicado via seminal (Figuras 8 - 10). A
progênie CCN-10 x SCA-6 apresentou maior absorção de Cd, quando comparado
com ‘Catongo’ x ‘Catongo’, em resposta ao incremento das concentrações de Cd.
Em folhas da progênie CCN-10 x SCA-6, observou-se um incremento quadrático de
98% do controle à maior dose do metal; seguido de caule que apresentou
incremento quadrático de 90%, ao passo que nas raízes o incremento foi de 99%
(Figura 8A). O mesmo foi verificado em folhas de ‘Catongo’ x ‘Catongo’, cujo
aumento quadrático do controle à maior dose foi de 97%, seguido de 90% e 99%,
para caules e raízes, respectivamente (Figura 8B).
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Figura 5- Acúmulo de Cd nas raízes (●), caules (∆) e folhas (□) de duas progênies
de T. cacao CCN-10 x SCA-6 (A) e ‘Catongo x ‘Catongo’ (B) submetidos a doses
crescentes de Cd, via seminal, 60 dias após a emergência das plântulas. Valores
médios de nove repetições (± EP). A ausência de barras de erro indica que o
tamanho do erro não excedeu o tamanho do símbolo. Equações das curvas de
regressão na Tabela 3.

O incremento da concentração de Cd aplicado via seminal promoveu um
acúmulo diferencial de P, K, e S nos diferentes órgãos vegetativos das plântulas de
ambas as progênies de T. cacao avaliadas. Não foram observadas diferenças
significativas no acúmulo de Mg entre as progênies, porém para ambas o maior
acúmulo foi em caule, seguido de folhas e o menor acúmulo nas raízes (Figura 6 F).
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Houve maior acúmulo de P em folhas e caules da progênie ‘Catongo’ x ‘Catongo’,
quando comparado com CCN-10 x SCA-6. Entretanto, em caules de ‘Catongo’ x
‘Catongo’ observou-se redução linear de 36% do teor de P com o incremento da
concentração de Cd via seminal (Figura 6 G). Não foram verificadas alterações no
acúmulo de P em CCN-10 x SCA-6, bem como nas folhas e raízes de ‘Catongo’ x
‘Catongo’ (Figura 9 B e F) com o incremento da concentração de Cd. CCN-10 x
SCA-6 mostrou maior capacidade de acumular K em folhas e caules, quando
comparado com ‘Catongo’ x ‘Catongo’ (Figura 6 C). Ambas as progênies não
apresentaram alterações significativas no acumulo de Ca, porém a progênie de
CCN-10 x SCA-6 acumulou Ca em maior quantidade em folhas e caules. A progênie
‘Catongo’ x ‘Catongo’ apresentou maior acúmulo de S em folhas e caules, quando
comparado com CCN-10 x SCA-6, sendo um incremento quadrático de 43% em
folhas, CCN-10 x SCA-6, por outro lado, não mostrou alteração no acúmulo deste
elemento em folhas, caules e raízes com o incremento da concentração de Cd. A
progênie ‘Catongo’ x ‘Catongo’ mostrou maior acúmulo de S em folhas e caules,
quando comparado com CCN-10 x SCA-6 (Figura 6 J).
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Figura 6- Acúmulo de macronutrientes minerais em folhas (□), caules (∆) e raízes
(●) de progênies de T cacao: CCN-10 x SCA-6 (A - E) e ‘Catongo’ x ‘Catongo’ (F – J)
submetidas a doses crescentes de Cd, via seminal, 60 dias após a germinação.
Valores médios de nove repetições (± EP). A ausência de barras de erro indica que
o tamanho do erro não excedeu o tamanho do símbolo. Equações das curvas de
regressão na Tabela 3.
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Em relação aos teores dos micronutrientes Cu, Fe, e Zn houve um acúmulo
diferencial destes elementos com o incremento da concentração de Cd via seminal.
A progênie CCN-10 x SCA-6 apresentou incremento linear de 14% no teor de Cu em
raízes, ao passo que a progênie ‘Catongo’ x Catongo’ manteve os teores de Cu
constantes tanto em folhas, caules e raízes (Figura 7 A). Verificou-se, também, que
teor de Fe foi significativamente (p< 0,05) diferente em raízes de ambas as
progênies de T. cacao, com o aumento da concentração de Cd via seminal. Para
CCN-10 x SCA-6 ocorreu redução quadrática de 90% do teor de Fe em raízes,
enquanto ‘Catongo’ x ‘Catongo’, observou-se redução quadrática de 78%.
Entretanto, os teores de Fe não apresentaram alterações em folhas e caules de
ambas as progênies de T. cacao (Figura 7 B e F, respectivamente). Por outro lado,
para o micronutriente Mn não foram detectadas alterações significativas nos teores
em folhas, caules e raízes de ambas as progênies, com o aumento da concentração
de Cd via seminal. Em CCN-10 x SCA-6 verificou-se redução linear de 31 % no teor
de Zn em caules, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas
em ‘Catongo’ x ‘Catongo’ (Figura 7 D e H, respectivamente).
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Figura 7- Acúmulo de micronutrientes minerais em folhas (□), caules (∆) e raízes (●)
de progênies de T. cacao: CCN-10 x SCA-6 (A - D) e ‘Catongo’ x ‘Catongo’ (E – H)
submetidas a doses crescentes de Cd, via seminal, 60 dias após a germinação.
Valores médios de nove repetições (± EP). A ausência de barras de erro indica que
o tamanho do erro não excedeu o tamanho do símbolo. Equações das curvas de
regressão na Tabela 3.
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Tabela 3 Equações das curvas de regressão para o teor de Cd, macro e
micronutrientes minerais em folha, caule e raiz de progênies de T. cacao submetidas
a doses crescentes de Cd, aplicadas via seminal, 60 dias após a germinação.
Progênie
Nutriente Órgão

'Catongo' x 'Catongo'

CCN-10 x SCA-6
Equação

Mg

P

K

Ca

S

Cu

Fe

Mn

Zn

Cd

Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz
Folha
Caule
Raiz

Y' = 3,59
Y' = 6,59
Y' = 2,34
Y' = 3,92
Y' = 10,75
Y' = 5,24
Y' = 29,17
Y' = 31,13
Y' = 14,15
Y' = 4,59
Y'= 5,08
Y' = 1,89
Y' = 8,59
Y' = 6,860
Y' = 1,62
Y' = 3,99
Y' = 4,64
Y' = 7,42 + 0,04x (R2 =0,47)
Y' = 69,7
Y' = 31,92
Y' = 422 - 25,14x + 0,59x2 (R2 = 0,72)
Y' = 1978
Y' = 379
Y' = 101
Y' = 43,5
Y' = 66,77
Y' = 30,52
Y' = 0,2 + 0,74x - 0,004x2 ( R2= O,98)
Y' = 1,1 + 0,48x - 0,005x2 (R2= 0,97)
Y' = 0,13 + 0,05x + 0,004x2 (R2= 0,96)
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Y' = 5,43
Y' = 8,09
Y' =1,69
Y' =37,04
Y' = 31,49 - 0,26x (R2= 0,82)
Y'= 0,80
Y' = 6,34
Y'= 13,39
Y' = 4,91
Y' = 3,17
Y' = 2,68
Y'= 2,55
Y'= 1,95 + 0,11x - 0,002x2 (R2= 0,73)
Y' = 6,56
Y'= 1,55
Y'= 4,25
Y'= 7,10
Y' = 8,60
Y' = 78,75
Y' = 48,57
Y' = 451 - 23x - 0,5x2 (R2=0,75)
Y' = 2128
Y'= 309
Y' = 72,52
Y' =49,25
Y' = 62,47
Y' = 17,75
Y' = 0,65 + 0,84x - 0,01x2 (R2= 0,90)
Y' = 1,1 + 0,48x - 0,01x2 (R2= 0,77)
Y' = 0,008 + 0,05x - 0,0004x2 (R2 = 0,97)

5. Discussão
5.1 Peroxidase do guaiacol (GPX)
As peroxidases catalisam a redução do peróxido de hidrogênio ou outro
peróxido orgânico, enquanto um doador de elétrons é oxidado. São abundantes em
vários organismos, incluindo as plantas superiores, e possuem múltiplas isoformas
sintetizadas e reguladas por estímulos diversos (LIMA et al., 1999). Além disso, são
importantes no controle do crescimento, lignificação, biossíntese da parede celular e
defesa contra patógenos (CHEN et al., 2001).
A exposição ao Cd pode promover a ocorrência do estresse oxidativo,
resultando em diversas mudanças metabólicas, como nos mecanismos de proteção,
a exemplo da alteração na atividade enzimática (GUIMARÃES et al., 2008). Assim,
análise bioquímica pode ser utilizada como uma ferramenta criteriosa de avaliação
da fitotoxicidade de metais pesados em plantas (SCANDALIOS, 1993; XIAO et al.,
2008). Estudos têm mostrado que espécies tolerantes possuem mecanismos de
defesa relacionados com a alteração na atividade de enzimas antioxidantes, que
protegem várias vias dos processos fisiológicos contra os danos produzidos pelas
EROs (PANDA; CHOUDHURY, 2005).
Nas raízes de CCN-10 x SCA-6 a elevação na atividade de GPX nas maiores
concentrações de Cd, não observado em ‘Catongo’ x ‘Catongo’, mostra que pode
ser um mecanismo de defesa desenvolvido por CCN-10 x SCA-6 para rapidamente
destoxificar as células contra excesso de EROs produzido em resposta ao estresse
por Cd (Figura 1 B). A maior atividade de GPX nas raízes de CCN-10 x SCA-6 pode
estar, ainda, relacionada a outros possíveis mecanismos de defesa, como o
impedimento da translocação do Cd para a parte aérea da planta: isso pode evitar
que esse metal não cause danos nos orgânulos celulares responsáveis pelo
funcionamento normal do metabolismo celular, como núcleos, mitocôdrios,
cloroplastos, peroxissomos, dentre outros. Os resultados encontrados no presente
trabalho corroboram com os encontrados na literatura, uma vez que foi observado
em diferentes espécies (Avena sativa L., Brassica campestris L. cv. Chinensis,
Lactuca sativa L. cv. hanson) estressadas com Cd, maior atividade de GPX em
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folhas e raízes, incluindo nos controles, quando comparados com os tratamentos
(CORREA et al., 2006). Foram observadas diferenças significativas quanto à
atividade de GPX tanto para ‘Catongo’ x ‘Catongo’ quanto para CCN-10 x SCA-6.
Vale ressaltar a tendência natural de aumento na atividade de GPX da progênie
intolerante (‘Catongo’ x ‘Catongo’) em relação à progênie tolerante (CCN-10 x SCA6), pois tanto em folhas quanto em raízes de ‘Catongo’ x Catongo’ houve atividade
enzimática até mesmo no controle. Em folhas o incremento na atividade de GPX foi
acompanhado pelo aumento nas concentrações de Cd, em ambas as progênies de
T. cacao avaliadas, corroborando com LIMA et al. (2001), onde constataram
tendência de aumento da atividade de peroxidases em cotilédones de Phaseolus
vulgaris, em função do tempo de exposição em todos os tratamentos com cádmio.
Já a maior atividade de GPX em folhas de ‘Catongo’ x ‘Catongo’ em relação a CCN10 x SCA-6 mostra uma resposta tardia ao estresse, evidenciando um sistema de
sinalização ao estresse menos eficiente quando comparado com CCN-10 x SCA-6.
Logo, para ambas as progênies de T. cacao, observaram-se aumento na atividade
de GPX em função do incremento na concentração de Cd, porém, com maior
rapidez, em CCN-10 x SCA-6. Isso também foi verificado em outros estudos de
estresse oxidativo e atividade enzimática devido a estresses bióticos e abióticos
(NOJOSA et al., 2002; SMEETS et al., 2007).

5.2. Microscopia fotônica

A redução na espessura do mesofilo foliar de plântulas de ‘Catongo’ x
Catongo’ e CCN-10 x SCA-6, submetidas a duas concentrações de Cd aplicadas via
seminal, foi devido, principalmente, à diminuição dos espessamentos de parênquima
paliçádico (PP) e parêquima lacunoso (PL) em ambas as progênies. Principalmente
na menor concentração de Cd o aumento na espessura da epiderme foliar nas faces
adaxial (Ead) e abaxial (Eab) nas duas progênies de T. cacao mostra uma reação à
exposição ao Cd, como ocorre em outras espécies (Gomes et al. 2011). Porém, ao
contrário de ‘Catongo’ x ‘Catongo’, CCN-10 x SCA-6 apresentou incremento na
espessura da Eab até na maior concentração de Cd, demonstrando ser esta uma
das estratégias de sobrevivência da progênie mais tolerante à contaminação pelo
Cd. Algumas espécies desenvolvem alterações morfológicas e anatômicas nos
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tecidos do mesofilo foliar, possibilitando uma ampla plasticidade fenotípica a
diferentes condições de estresse (Srighar et al. 2005). A maior compactação dos
tecidos foliares, observado em ‘Catongo’ x ‘Catongo’, pode acarretar em diminuição
da capacidade fotossintética na presença de Cd, como já foi relatado por outros
autores (Chugh; Sawhney, 1999). As espécies vegetais podem responder
diferentemente quanto às modificações estruturais em nível foliar e são descritas
como específicas para cada metal (Shi; Caia, 2009). Além disso, os resultados deste
estudo corroboram com os encontrados na literatura, onde se evidencia que o
tratamento com metais tóxicos promove o aumento da espessura da epiderme foliar,
(Gomes et al. 2011), e a redução no tamanho das células do mesofilo foliar (Malathi
et al. 2001; McQuattie; Schier, 1993).

5.3 Microscopia eletrônica de transmissão (MET)
Verificou-se, nitidamente, diversas alterações ultraestruturais na maior
concentração de Cd (32 mg L-1), para a progênie oriunda do cruzamento ‘Catongo’ x
‘Catongo’, em comparação com a progênie CCN-10 x SCA-6, como (i)
desorganização da estrutura dos cloroplastos; (ii) alterações no tamanho e número
de grãos de amido; (iii) depósito de materiais eletrodensos na parede celular e no
vacúolo; (iv) deformação do núcleo; (v) invaginação da membrana nuclear; (vi) e
condensação da cromatina nuclear. Os cloroplastos são extremamente susceptíveis
ao estresse oxidativo, resultante da elevação das concentrações de oxigênio, fluxo
de elétrons e pela presença de íons metálicos em seu microambiente (DAUD et al.,
2009). Por esse motivo, as alterações estruturais observadas nos cloroplastos da
progênie mais suscetíveis ao estresse por metais (‘Catongo’ x Catongo’) se deve,
provavelmente, ao aumento das EROs resultando em severos danos nas estruturas
dos

cloroplastos,

principalmente

nas

membranas

tilacóides

e

granum

(PARAMONOVA, et al., 2003). Fato também observado por Souza et al. (2011) na
estrutura dos cloroplastos Genipa americana L., quando submetidos à toxidez por
Cd.
Em estudo realizado com duas cultivares transgênicas de algodão (BR001 e
GK30) e o respectivo genótipo selvagem (Coker, 312), submetidas a elevadas
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concentrações de Cd (0,08; 0,9 e 8,9 mg L-1), pôde-se observar, também, alterações
ultramorfológicas em função das concentrações do metal, destacando-se (i) as
alterações na morfologia do cloroplasto; (ii) o aumento do número e tamanho dos
grãos de amido e dos plastoglóbulos; e (iii) o armazenamento de materiais
eletrodensos nos vacúolos e aderidos às paredes celulares (DAUD et al., 2009). A
presença de material eletrodenso no parênquima de transporte do xilema corrobora
com resultados encontrados por outros autores (CONN; GILLIHAM, 2010;
SEREGIN; KOZHEVNIKOVA, 2008), uma vez que o transporte de Cd pode estar
restrito ao xilema, sugerindo que o Cd não é facilmente translocado via floema.
5.4 Expressão gênica

O aumento na biossíntese de peroxidases mais pronunciado em CCN-10 x SCA-6
em comparação com ‘Catongo’ x ‘Catongo’ tanto em folhas quanto em raízes,
sugere um mecanismo de defesa desenvolvido por CCN-10 x SCA-6 para diminuir a
ação danosa das EROs produzidas em função do estresse oxidativo causado pela
fitotoxicidade do metal (XIAO et al., 2008).
Em raízes de ambas as progênies não houve expressão gênica de SODcyt no
material coletado, sugerindo que este gene pode ter sido expresso em outro
momento anterior à coleta.
A progênie CCN-10 x SCA-6 apresentou maior expressão de mRNA associado à
produção de METs, quando comparado com a progênie ‘Catongo’ x ‘Catongo’,
evidenciando mais uma estratégia desta progênie para tolerar a toxicidade causada
pelo Cd. MTs são peptídeos que possuem regiões promotoras para o transporte de
determinados elementos metálicos, além disso, em organismos expostos a metais
tóxicos tem-se observado o acúmulo de MTs (COBBETT; GOLDSBROUGH, 2002).
Esses peptídeos são conhecidos, principalmente, por sua função de desintoxicação
de organismos contaminados por metais tóxicos, por meio da capacidade de se
ligarem a íons metálicos livres ou metais associados a outros ligantes (ASSELMAN
et al., 2012; JANSSENS et al., 2009). Em estudo realizado com A. thaliana e
organismos geneticamente modificados de Nicotiana tabacum, observou-se, com a
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introdução de genes MTs, que as espécies desenvolveram tolerância ao Cd e
capacidade de acumular este elemento metálico (EAPEN; D'SOUZA, 2005).
Na presença de Cd, a progênie CCN-10 x SCA-6 apresentou maior produção de
mRNA relacionado à biossíntese de PCSs, sendo que em raízes a produção foi
ainda maior. Assim, como neste e em outros trabalhos, a expressão de genes que
codificam para PCSs mostrou ser um mecanismo importante para a desintoxicação
das células causada estressadas por Cd (GALLEGO et al., 2005). O aumento na
produção de mRNA para a biossíntese de PCSs pode ser considerado uma
ferramenta genética utilizada por espécies vegetais tolerantes para diminuir os
efeitos fitotóxicos do Cd nas células, principalmente nas raízes, impedindo a sua
translocação para a parte aérea, por meio da quelação de Cd e de sequestro nos
vacúolos, e, dessa forma, mantendo a homeostase celular. Além do mais, verificouse no presente trabalho, que na progênie de T. cacao suscetível a diversos tipos de
estresses (‘Catongo’ x ‘Catongo’) não houve expressão de PCSs. Logo, sugere-se
que essa progênie não possui um sistema de sinalização ao estresse bem
desenvolvido, o qual resultaria na ativação de moléculas de defesa, a exemplo da
expressão de genes que codificam para PCSs.

5.5 Análise de Cd, macro e micronutrientes minerais
Foi observado grande mobilidade de Cd nas espécies de T. cacao avaliadas. A
maior concentração de Cd foi observada na parte aérea de ambas as progênies. Isto
é um alerta para o problema da contaminação por Cd, elemento metálico altamente
tóxico, que pode chegar aos frutos e, assim, se inserir na cadeia produtiva do
chocolate e outros produtos alimentícios derivados da amêndoa seca de T. cacao.
CCN 10 x SCA 6 apresentou maior concentração de Cd em suas raízes quando
comparado com ‘Catongo’ x ‘Catongo’. Estudo mostra que durante o estresse por Cd
ocorre um aumento na concentração de Cd nas raízes, entretanto, isso não é devido
ao aumento da absorção desse elemento, mas sim pela diminuição do acúmulo de
matéria seca (SOUZA, 2007). Embora haja uma alta concentração de Cd nas raízes,
este elemento também é encontrado em folhas e caules, demonstrando que o Cd
não é totalmente imobilizado nas raízes, mas pode ser translocado para parte aérea
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como ocorre em outras espécies e como ocorreu para ambas as progênies deste
estudo (SOUZA, 2007; UNTERBRUNNER et al., 2007). O fato de ‘Catongo’ x
‘Catongo’, acumular menores concentrações de Cd em seus tecidos quando
comparado com CCN 10 x SCA 6, demonstra uma estratégia de sobrevivência da
progênie na tentativa de impedir a absorção do elemento metálico nas raízes, sua
translocação para a parte aérea e assim, evitar danos nos orgânulos celulares,
principalmente os responsáveis pela fotossíntese. Logo, essas progênies de T. caco
possuem a capacidade de translocar Cd para a parte aérea em níveis considerados
tóxicos para as plantas (tabela 4), sendo 21 mg Cd kg-1 em caules de CCN10 x SCA
6 e 14 mg Cd kg-1 em folhas de ‘Catongo’ x ‘Catongo’.
Tabela 4. Concentração de metais pesados em solos em plantas

*: (BOWEN, 1979);
** e a: acima destes valores ocorre toxidez (KABATA-PENDIAS e PENDIAS, 1992);
b: valores capazes de diminuir em 10% o crescimento das plantas (MCNICHOL e
BECKETT, 1985).

Estudos demonstram que o aumento na concentração de Cd provoca
diminuição no acúmulo de Mágnésio (Mg) em plantas. Em LIU et al. (2003)
observou-se diminuição na absorção de Mg em raízes e folhas de 20 genótipos de
Oryza sativa L., em função de concentrações crescentes de Cd. BARBOSA et al.
(2007) também verificaram redução dos teores de Mg em Genipa americana L. em
função do aumento das concentrações de Cd. Porém, neste trabalho apenas para
folhas de ‘Catongo’ x ‘Catongo’ observou-se aumento linear nos teores de Mg. Além
do papel do magnésio na atividade como co-fator em quase todas as enzimas do
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metabolismo energético e na molécula de clorofila, este íon é requerido para a
integridade dos ribossomos e contribui efetivamente para a estabilidade estrutural
dos ácidos nucléicos e membranas (Taiz; Zeiger, 2004). Dessa forma, sugere-se que
o aumento linear do teor de Mg em folhas observado em ‘Catongo’ x ‘Catongo’ pode
ser uma estratégia de sobrevivência com o objetivo de manter a integridade celular
evitar maiores danos causados pelo Cd que foi translocado para a parte aérea.
A redução linear no teor de P observada em caules e folhas de ‘Catongo’ x
‘Catongo’ corrobora com a literatura. ZORNOZA et al. (2002) em trabalho realizado
com Lupinus albus L., cv. Multolupa cultivada em sistema hidropônico com
diferentes concentrações de Cd na solução nutritiva observou redução no teor de P
com o aumento das doses de Cd.
SOUZA et al. (2011) estudando respostas morfofisiológicas em Genipa
americana L. submetidas ao estresse por Cd em solução nutritiva (0.5, 1, 2, 4, 8 e 16
mg L-1) também verificou maior acúmulo de K em função das crescentes doses de
Cd, assim como aconteceu em CCN10 x SCA 6. A função do Potássio é de natureza
catalítica e osmótica, sendo essencial para as diversas funções vitais na planta
(Filho et al., 2007). Sua atividade catalítica refere-se a ativação enzimática, pois o K
ativa cerca de 60 enzimas participando de reações de fosforilação, síntese de
proteínas, metabolismo de N e carboidratos, transporte de carboidratos e outros
produtos da respiração no floema e fixação simbiótica do nitrogênio. Participa ainda
dos seguintes processos: promoção do crescimento dos tecidos meristemáticos,
resistência à seca, geadas e à salinidade, resistência a doenças e ao acamamento
(gramíneas), qualidade do produto: atua na cor, tamanho, acidez, resistência ao
transporte e melhoria no valor nutritivo (N, Vitaminas e açúcares) (COELHO et al.,
1973). Dessa forma, o aumento no teor de K em folhas e caules de CCN10 x SCA 6
demonstra uma estratégia de sobrevivência desenvolvida pela progênie contra os
danos causados pela fitotoxidez do Cd.
O aumento de S observado em folhas e caules de ‘Catongo’ x ‘Catongo’ está
de acordo com os resultados verificados em Pisum sativum (PAIVOKE, 2002), onde
a elevada concentração do metal provocou o aumento de S em nível foliar. Porém
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em Brassica oleracea (SINHA, 2006), os autores observaram redução da
concentração de S em função do aumento na dose do metal.
O incremento linear da absorção de Cu em raízes de CCN-10 x SCA-6, pode
ser caracterizado como uma estratégia de sobrevivência desenvolvida por esta
progênie tolerante para superar um momento de estresse causado pelo metal. Cu é
um micronutriente essencial para a atividade catalítica de muitas enzimas, cuja
absorção e o transporte são regulados e mediados por transportadores específicos
(LUCHESE et al., 2004).

Este elemento metálico desempenha a função de

intermediário na sinalização para a produção de etileno (SILVA et al., 2012). O
excesso de Cu é identificado por ligações com fatores de transcrição, ativando
inúmeros mecanismos de defesa contra o estresse abiótico, como o aumento da
expressão de metalotioneínas, fitoquelatinas e antioxidantes, que ajudam a remover
o Cd "livre" e restaurar a homeostase iônica e redox celular (SOARES et al., 2007).
Estes metais livres são potencialmente perigosos, e, portanto, sua absorção e
concentração celular devem ser reguladas. O Cu tem elevada afinidade com grupos
peptídicos, carboxílicos e fenólicos (SOARES et al., 2007).

Acredita-se que a

enzima dismutase do superóxido (SOD), que contêm Cu/Zn, Fe ou Mn no seu centro
de reação, desempenha um papel duplo na prevenção da toxicidade do metal (HIRT;
SHINOZAKI, 2004).
A toxicidade de Cd em plantas pode influenciar na concentração de
elementos minerais nos tecidos, prejudicando a sua nutrição mineral. A presença de
Cd nas células pode afetar o conteúdo de cátions polivalentes por meio de
competição por sítios de ligação de proteínas ou transportadores (SANDALIO et al.,
2001). Estudos relatam diminuições do teor de Ca em diferentes espécies vegetais,
quando cultivadas na presença de Cd (GUSSARSON et al., 1996), porém, isso não
foi encontrado no presente estudo.
Outros estudos corroboram com os resultados deste trabalho, mostrando
redução no teor de Fe, e Zn em espécies tais como Betula pendula, Helianthus
annuus e Pisum sativum (RODRÍGUEZ-SERRANO et al., 2009; GUSSARSON et al.,
1996). Isso evidencia a possibilidade da competição desses íons pelo mesmo sítio
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ativo do Cd na membrana plasmática, aliado a isso ocorre a diminuição da absorção
de Fe e Zn, em contrapartida o aumento no acúmulo de Cd.
A redução no teor de Fe encontrado neste e em outros trabalhos se deve à
competição do Cd com Fe pelo mesmo sítio de absorção na membrana plasmática
(SANITA DI TOPPI; GABBRIELLI, 1999). Essa competição resulta em clorose, que é
um dos principais sintomas de toxicidade causada pelo Cd (SANITA DI TOPPI;
GABBRIELLI, 1999). Em altas concentrações de Cd, a clorose, provavelmente, está
associada à diminuição da translocação de Fe para as folhas (WONG et al., 1984).
Entretanto, outros estudos sugerem que a clorose induzida pelo Cd pode ocorrer
devido a alterações na razão Fe/Zn e não à deficiência de Fe, uma vez que as
plantas tratadas com Cd apresentam elevada concentração desse micronutriente.
Assim, dependendo da espécie, o Cd pode provocar aumento (WONG et al., 1984),
diminuição (GUSSARSSON, 1994) ou não afetar (SOUZA, 2007) a absorção de Fe
em plantas.

48

6. Conclusões
Progênies de T. cacao, oriundas do cruzamento entre CCN-10 x SCA-6 e da
autofecundação de ‘Catongo’ (‘Catongo’ x ‘Catongo’), obtidas a partir da germinação
de sementes, expostas por 24 h, em concentrações crescentes de Cd em solução,
acumularam Cd em maior quantidade na parte aérea das plântulas. Dessa forma, o
presente estudo classifica o Cd como um elemento móvel nas progênies de T. cacao
avaliadas.
A atividade de peroxidases do guaiacol (GPX) em folhas e raízes de plântulas
de T. cacao (CCN-10 x SCA-6 e ‘Catongo’ x ‘Catongo’), desempenhou um papel
importante, especialmente na progênie CCN-10 x SCA-6, mostrando ser um
mecanismo de defesa desenvolvido pela progênie para destoxificar as células das
espécies reativas de oxigênio (EROs) produzidas em excesso, em resposta ao
estresse por Cd.
O incremento das concentrações de Cd via seminal promoveu alterações
ultraestruturais nas células dos tecidos foliares e radiculares, principalmente em
‘Catongo’ x ‘Catongo’, um dos motivos pelo qual essa progênie se mostra mais
suscetível à toxicidez por Cd, devido às maiores alterações em orgânulos celulares
importantes para a homeostase celular como cloroplastos e núcleos.
O aumento da expressão dos genes de SODcyt, GPX, PCs e MET, promovido
pelo incremento da produção de EROs induzido por Cd, contribuiu também para a
tolerância de ambas as progênies de T. cacao à toxicidade por Cd, principalmente
as oriundas do cruzamento entre CCN-10 x SCA-6.
Por meio das alterações morfológicas, moleculares e ultraestruturais
induzidas por Cd, a progênie CCN-10 x SCA-6 se mostrou mais tolerante do que
‘Catongo x ‘Catongo’ em relação à toxicidade deste elemento metálico em plântulas
seminais.
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