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Introdução

O meloeiro (Cucumis melo L.) é uma olerícola muito 
apreciada e de popularidade ascendente no Brasil, 
sendo consumida em larga escala na Europa, Estados 
Unidos e Japão. O fruto é rico em vitaminas e sais 
minerais. É consumido in natura ou na forma de suco. 
A produção mundial de melão em 2005 foi de 506,3 
milhões de toneladas de frutos em uma área cultivada 
de 51,5 milhões de hectares, totalizando uma 
produtividade média de 9,8 mil kg.ha-1. A China é o 
maior produtor mundial (87 milhões de toneladas), com 
20,6% da área cultivada, porém com frutos de baixa 
qualidade para o mercado de exportação [9]. 

A água participa como reagente em numerosas 
reações metabólicas e a sua falta afeta todos os 
aspectos do crescimento e desenvolvimento dos 
vegetais [11]. Processos bioquímicos são alterados pela 
seca, tal como metabolismo dos carboidratos, 
proteínas, aminoácidos e outros compostos orgânicos 
[16].

Além da seca, a salinidade nos solos vem crescendo 
a cada ano, tornando-se um grande problema em muitas 
áreas semi-áridas. Os sais são produtos da 
intemperização dos solos e, do ponto de vista agrícola, 
quando em excesso afetam negativamente os solos, as 
águas e as plantas [12]. A elevada concentração de sais 
no solo e na água de irrigação ocasiona nas plantas 
glicófitas, como por exemplo, o melão, modificações 
morfológicas, estruturais e metabólicas (bioquímicas e 
enzimáticas) e inibem o seu crescimento e 
desenvolvimento [1].

Desta forma, o presente trabalho objetivou verificar 
o efeito do estresse hídrico e salino sobre compostos 
orgânicos em folhas de meloeiro durante a fase 
vegetativa.

Material e métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
do Departamento de Química da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco – UFRPE, em Recife – PE, durante o 
mês de janeiro de 2008. 

A diferenciação dos tratamentos, no estresse hídrico e 
salino, deu-se aos onze dias após o transplante. Para o 
estresse hídrico, as plantas foram irrigadas com uma 
solução nutritiva durante distintos intervalos de rega (0, 2, 
4, 8 e 12 dias). Já para o estresse salino, as plantas foram 
irrigadas com a mesma solução nutritiva acrescida ou não 
de cloreto de sódio (NaCl) conforme os tratamentos (0, 25, 
50, 75 e 100    mol.m-3). 

Após 21 dias de tratamento (do estresse hídrico e salino) 
foi realizada a coleta das plantas. Neste momento foram 
retiradas amostras de tecido foliar fresco e congeladas em 
freezer a –20°C até o momento da realização das análises 
bioquímicas. Foram determinados os teores da clorofila a
(CLA) e clorofila b (CLB), carboidratos solúveis totais 
(CST), proteína solúvel (PS), fenóis totais (FT), sacarose 
(SAC) e açúcares redutores (AR) e não redutores (ANR)
através das metodologias propostas, respectivamente, por 
[2], [19], [6], [10], [18] e [17]. A determinação dos ANR 
foi obtida pela diferença entre CST e AR.

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente 
por meio do programa SANEST [20], procedendo-se à 
análise de variância com teste F, bem como à aplicação do 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade para a 
comparação das médias.

Resultados e Discussão 

O estresse hídrico não provocou alterações significativas 
nos teores de clorofila a (CLA) e clorofila b (CLB). No 
entanto, a adição de cloreto de sódio à solução nutritiva 
provocou reduções significativas nos teores de clorofila a 
(CLA) e clorofila b (CLB) na ordem de 9% e 13%, 
respectivamente (Tabela 1). Já os teores de carboidratos 
solúveis totais (CST) e proteína solúvel (PS) aumentaram 
na ordem de 34% e 203%, respectivamente, quando as 
plantas foram submetidas ao estresse hídrico e na ordem de 
6% e 163%, respectivamente, quando as plantas foram 
submetidas ao estresse salino (Tabela 1). Com relação aos 



teores de fenóis totais (FT), sacarose (SAC) e açúcares 
não redutores (ANR), apenas o estresse salino foi capaz 
de provocar alterações significativas, ocorrendo 
incrementos na ordem de 61%, 69% e 49%, 
respectivamente (Tabela 1). O estresse hídrico 
provocou um incremento de 122% no teor de açúcares 
redutores (AR), no entanto, o estresse salino provocou 
um efeito antagônico, ocasionando uma redução 
significativa na ordem de 32% (Tabela 1).

As moléculas de clorofilas estão presentes nos 
fotossistemas I e II do processo fotossintético. A 
principal função das reações dependentes da luz na 
fotossíntese é gerar energia na forma de ATP e poder 
redutor na forma de NADPH. A razão para isto é que o 
ATP e o NADPH serão usados na etapa bioquímica, na 
qual o CO2 atmosférico é transformado em glicose 
[14].

Segundo [3], o papel dos açúcares na adaptação de 
plantas às condições de estresses abióticos, é 
insuficiente para a definição de espécies que 
apresentam tolerância, em razão das variações inter e 
intraespecíficas, que são evidentes. No entanto, o 
aumento desse osmólito pode ser um indicativo da 
ocorrência da osmorregulação, onde esse aumento pode 
ter contribuído para a redução do potencial osmótico 
foliar [5].

A sacarose corresponde a uma das frações dos 
carboidratos solúveis totais. Os açúcares redutores em 
altas concentrações na célula atuam estabilizando 
algumas estruturas macromoleculares, o que contribui 
para restabelecer a integridade da membrana 
plasmática [13]. Dos vários osmólitos orgânicos, os 
açúcares contribuem em cerca de 50% ou mais para o 
potencial osmótico total das glicófitas sob estresses 
abióticos [4], além de prevenir contra a desidratação e 
são fonte de energia para células ativas sob condições 
de estresse [8].

Os estresses abióticos podem contribuir para 
aumentar a solubilização das proteínas dos tecidos, sem 
que isto implique, necessariamente, em aumento efetivo 
da massa protéica [7]. As proteínas são freqüentemente 
degradadas e restabelecidas de forma a assegurar a 
reutilização de aminoácidos e adequar o conteúdo 
protéico para fazer frente às condições ambientais [15].

Os fenóis são considerados substâncias responsáveis 
pela atividade antioxidante devido as suas propriedades 
redutoras e desempenham um importante papel na 
neutralização e/ou seqüestro de radicais livres e o seu 
aumento pode estar relacionado com um mecanismo da 
planta utilizado a fim de superar o estresse oxidativo 
provocado pelos estresses abióticos. 

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do 
Estado de Pernambuco (FACEPE), ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(IFPE – Campus Vitória de Santo Antão), ao Centro 
Nacional de Pesquisa de Hortaliças (CNPH/EMBRAPA) e
à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Referências
[1] ANDRADE NETO, R.C.; GÓES, G.B.; QUEIROGA, R.C.F.; 

NUNES, G.H.S.; MENDEIROS, J. F.; ARAÚJO, W.B. M. Efeito de 
níveis de salinidade e híbridos de melão  sobre a germinação de 
sementes e o crescimento inicial da plântula. Mossoró: ESAM, 
2003.

[2] ARNON, D.I. Cooper enzymes in isolated chloroplasts: Polyphrenol 
oxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, Rockville, v.24, p.1-15, 
1949.

[3] ASHRAF, M. Salt tolerance of pigeon pea (Cajanus cajan (L.) 
Millsp.) at three stages, In: Journal Appl. Biology, Israel, v.124, 
p.153-164, 1994.

[4] ASHRAF, M.; HARRIS, P.J.C. Potential biochemical indicators of 
salinity tolerance in plants. Plant Science, v.166, p.3-16, 2004.

[5] BAJJI M.; LUTTS, S.; KINET, J.M. Water deficit effects on solute 
contribution to osmotic adjustment as a function of leaf ageing in 
three durum weat (Triticum durum Desf.) cultivars performing 
differently in arid conditions. Plant Science, v.160, p.669-681, 
2001.

[6] BRADFORD, M.M. A rapid and sensitive method for the 
determination of microgram quantities of protein utilizing the 
principle of Protein-dye binding. Analitical Biochemistry, v.72, 
p.248-254, 1976.

[7] CAVALCANTI, F.R.; OLIVEIRA, J.T.A.; MARTINS-MIRANDA, 
A.S.; VIÉGAS, R.A.; SILVEIRA, J.A.G. Superoxide dismutase, 
catalase and peroxidase activities do not confer protection against 
oxidative damage in salt-stressed cowpea leaves. New Phytologist, 
v.164, p.563-571, 2004.

[8] ELAVUMOOTTIL, O.C; MARTIN, J.P; MORENO, M.L. Changes 
in sugars, sucrose synthase activity and proteins in salinity tolerant 
callus and cells supersion cultures of Brassica oleraceae L. Biology 
Plant. v.46, p.7-12, 2003.

[9] FAO. Statistical databases: agriculture 2005. Roma: 2005. 
Disponível em: <http://www.fao.org/faostat>. Acesso em: 17 jan 
2008.

[10] HORWITZ, W. Methods of abalysis of the association of official 
analytical chemistry, Washington: association of official analytical 
chemistry, p.164-165, 1975.

[11] LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos: RIMA, 2000. 
531p. 

[12] OLIVEIRA, M.G. Gênese,  classificação  e  extensão  de  solos  
afetados  por  sais.  In GHEYI, H.R.; QUEIROZ,  J.E.;  
MEDEIROS,  J.F.  Manejo  e  controle  da  salinidade  na  
agricultura  irrigada. Campina Grande, 1997.

[13] ORCUTT, D.M; NILSEN, E.T. The physiology of plants under 
stress-soil and biotic factors. New York: John Wiley and Sons, 
2000.

[14] PAIVA, R. Fisiologia Vegetal. Lavras: UFLA/FAEPE, 1997.
[15] PIZA, I.M.T; LIMA, G.P.P; BRASIL, O.G. Atividade de peroxidase 

e concentrações de proteínas em plantas de abacaxizeiro 
micropropagadas em meio salino. Revista Brasileira de Agrociência. 
v.9, n.4, p.361-366, 2003.

[16] SIRCELJ. H. Biochemical  responses  in  leaves of  two apple  tree 
cultivars  subjected  to progressing drought. Journal of Plant 
Physiology, v. 162, p. 1308-1318, 2005.

[17] SOMOGYI, M. Notes on sugar determination. Journal Biology 
Chemistry, v.195, p.19-23, 1952. 

[18] VAN HANDEL, E. Direct microdetermination of sucrose. 
Analytical Biochemistry 22, 2, p.280-283, 1968.

[19] YEMM, E.W; WILLIS, A.J. The estimation of carbohydrates in 
plant extracts by anthrone. Biochemiscal Journal, v.57, p.508-514, 
1954.

[20] ZONTA, E.P.; MACHADO, A.A. Sistema de análise estatística para 

microcomputadores – SANEST. Pelotas: UFPel, 1984.



Tabela 1. Teores de clorofila a (CLA), clorofila b (CLB), carboidratos solúveis totais (CST), proteína solúvel (PS), fenóis totais 

(FT), sacarose (SAC) e açúcares redutores (AR) e não-redutores (ANR) em cultivar de melão (Eldorado 300) submetido aos estresses 

hídrico e salino por um período de 21 dias.

Estresse Hídrico
Intervalo de 

rega
(dias)

CLA                            
(mg.          

g-1TF)

CLB                            
(mg.            

g-1TF)

CST               
(mg.         

g-1TF)

PS                 
(mg.        

g-1TF)

FT          
(mg.        

g-1TF)

SAC              
(mg.        

g-1TF)

AR                
(mg.        

g-1TF)

ANR           
(mg.       

g-1TF)
0 0,80 a 0,35 b 7,97 b 1,46 c 1,74 b 5,33 b 2,64 b 6,65 b
2 0,81 a 0,66 a 7,71 b 2,04 c 3,02 a 5,28 b 1,67 b 6,60 b
4 0,83 a 0,46 b 7,44 b 3,38 b 2,00 ab 5,38 b 2,07 b 6,70 b
8 0,80 a 0,44 b 9,26 ab 4,95 b 2,03 ab 7,08 a 2,18 b 8,40 a

12 0,84 a 0,45 b 10,68 a 4,43 ab 1,53 b 4,81 b 5,87 a 6,13 b
CV (%) 11,84 18,78 11,97 16,08 27,16 11,04 29,14 8,92

Estresse Salino
Concentração 

de NaCl
(mol.m-3)

CLA       
(mg.            

g-1TF)

CLB       
(mg.            

g-1TF)

CST    
(mg.         

g-1TF)

PS      
(mg.        

g-1TF)

FT      
(mg.        

g-1TF)

SAC  
(mg.        

g-1TF)

AR     
(mg.        

g-1TF)

ANR
(mg.        

g-1TF)
0 1,03 d 0,71 c 14,10 d 1,63 e 2,90 d 2,33 e 7,34 a 6,75 e

25 1,08 a 0,71 c 14,04 e 2,82 d 2,56 e 2,34 d 3,99 c 10,05 c
50 1,05 b 0,74 b 18,71 a 3,37 c 3,82 b 3,39 c 3,78 d 14,93 a
75 1,04 c 0,78 a 15,75 b 4,18 b 3,51 c 4,21 a 2,68 e 13,07 b

100 0,94 e 0,62 d 15,00 c 4,28 a 4,67 a 3,93 b 4,96 b 10,04 d
CV (%) 17,88 18,66 23,15 12,25 9,07 18,60 10,68 36,90

Letras minúsculas iguais entre tratamentos dentro da mesma variável não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade.


