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Introdução

A aceroleira (Malpighia emarginata DC) é uma 
planta rústica, tolerante à seca e se apresenta como 
caducifólia sob condições de elevada deficiência 
hídrica, porém, podem ocorrer reduções significativas 
na produtividade da cultura sob condições de elevada 
deficiência hídrica [1]. No Brasil, a cultura da acerola 
oferece grandes possibilidades de sucesso, devido às 
condições climáticas favoráveis, principalmente na 
parte tropical do território nacional e pelo aspecto 
nutricional para a saúde, particularmente das 
populações economicamente mais carentes.

As respostas dos vegetais à seca são caracterizadas 
por mudanças fundamentais na relação entre a célula e 
a água, nos seus processos fisiológicos, na estrutura de 
membranas, além de mudanças morfológicas e 
fenológicas [2]. Diversos estudos estão voltados para 
analisar as respostas dos vegetais à seca nas plantas 
mais diversificadas [2,3]. As plantas produzem uma 
grande variedade de produtos secundários chamados de 
compostos fenólicos, que agem como compostos de 
defesa contra patógenos, suporte mecânico e proteção 
contra radiação UV [4]. Zhao et al. [5] observaram que 
as plantas que receberam estímulo de estresse 
apresentaram alta atividade da enzima peroxidase e 
fenilalanina amônia-liase, em relação aquelas que não 
receberam o estímulo.

Segundo Chakraborty et al. [6], a atividade da 
fenilalanina amônia-liase aumenta em resposta a 
diferentes tipos de estresse, especialmente ao estresse 
térmico, sendo considerada por muitos autores como 
“proteína do estresse”, relacionando-se com 
desenvolvimento de mecanismos de proteção e
adaptação de plantas a situações adversas.

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a atividade enzimática de fenilalanina amônia-
liase em plantas de aceroleira submetidas a condições 
de estresse hídrico.

Material e métodos
Este trabalho foi conduzido no Laboratório de 

Bioquímica Vegetal do Departamento de Química da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
A atividade enzimática da fenilalanina amônia-liase foi 
analisada a partir de folhas de aceroleira (Malpighia 
emarginata DC) submetidas ou não a estresse hídrico.

A. Estresse hídrico de plantas de acerola
Após o período de aclimatação das plantas de 

acerolas com um mês, estas foram submetidas durante 
tantos quatro meses a dois níveis hídricos: 100% da 
capacidade de pote (CP), que corresponde ao 
tratamento sem estresse hídrico (SE) e 25% da CP, 
com estresse hídrico (CE) segundo a metodologia de
Sousa [7]. Os vasos foram acondicionados em casa de 
vegetação em delineamento inteiramente casualizado, 
correspondendo a dois tratamentos hídricos e três 
repetições. As plantas foram submetidas à regas 
diárias, sendo mantidas sob diferentes níveis de água 
mediante pesagem dos vasos e a reposição da água 
perdida pela transpiração das plantas, uma vez que a 
superfície do vaso foi coberta para evitar a evaporação.

B. Preparo do extrato [8]
Foi pesado 1,0 g de folhas de aceroleira, as quais 

foram colocadas no almofariz, sendo acrescentado 50 
mg de polivinilpirrolidone (PVP) e aproximadamente 
10 mL de nitrogênio líquido. As folhas foram 
maceradas com o auxílio de um pistilo e imediatamente 
acrescentados 3 mL da solução-tampão TRIS (0,5M, 
pH 8,5), contendo 1mL de EDTA (1mM). A mistura 
foi homogeneizada e, em seguida, posta para 
centrifugar por 10 minutos, a 10.000 rpm a 4ºC. O 
sobrenadante foi transferido para tubos de eppendorf e 
procedeu-se a avaliação da atividade enzimática.

C. Atividade enzimática da fenilalanina amônia-liase 
(EC 4.3.1.5) [8]

Foi pipetado 0,5 mL do extrato enzimático para 
tubos de ensaio e acrescentado 2,0 mL de solução-
tampão TRIS-EDTA (0,5M, pH 8,5), e 0,5 mL de 
solução de fenilalanina (300µM), sendo incubado em 
banho-maria a 40ºC, por 1 hora. A prova em “branco” 
foi preparada usando-se água destilada em vez da 
fenilalanina para cada tratamento testado. As análises 
foram realizadas em triplicata.

Após a incubação, os tubos foram transferidos 
imediatamente para banho de gelo, com o objetivo de 
encerrar a reação. As leituras espectrofotométrica
foram realizadas a 290 nm e os resultados foram 
expressos em termos de UA por mg de proteína.



D. Determinação de proteína solúvel pelo método de 
Bradford [9]

Foram pipetados para tubos de ensaio, 
separadamente 200 µL das soluções padrões ou dos 
extratos das amostras, 4 mL do reagente coomassie 
brilliant blue, sendo agitado suavemente e posto em 
repouso por 5 minutos. As leituras foram feitas em
espectrofotômetro, no comprimento de onda de 595 
nm. No pH da reação, a interação entre a proteína de 
alto peso molecular e o corante G-250 provoca o 
deslocamento do equilíbrio do corante para a forma 
aniônica, que absorve fortemente em 595 nm.

Resultados e Discussão
Para determinação do teor de proteínas solúvel, 

utilizou-se a equação de calibração y = 0,023699 + 
0,001376x, obtida a partir das diferentes concentrações 
do padrão (Figura 1).

Com relação à atividade enzimática da Fenilalanina 
amônia-liase (FAL), os dois tratamentos analisados 
apresentaram a presença da enzima, sendo observado 
que a atividade da enzima variou com os tratamentos. 
Foi possível verificar uma maior atividade enzimática 
em plantas submetidas ao estresse hídrico (CE) com 
valores de 0,443 UA/mg proteína Ao passo que as  
plantas que não foram submetidas ao estresse hídrico 
(SE) apresentaram como resultado 0,153 UA/mg 
proteína, conforme pode ser observado na figura 2. 
Estes dados confirmam o que muitos autores citam da 
fenilalanina amônia-liase como a “proteína do 
estresse”, relacionando-se com desenvolvimento de 
mecanismos de proteção e adaptação de plantas a 
situações adversas [6,10].

Desta forma a atividade da FAL está diretamente 
relacionada com a resistência de plantas a diversos 
fatores bióticos e abióticos, cujo estresse hídrico traz 
consequências significantes nas concentrações de 
metabólitos secundários em plantas, interferindo na 
produção de metabólitos da via do ácido chiquímico 
[10, 6].

Segundo Pinheiro et al. [11] a planta pode 
desencadear respostas bioquímicas ao estresse como a 
produção de enzimas ou levar a alterações estruturais 
no vegetal dificultando a entrada do agressor e 
limitando seu reconhecimento entre este e a planta.

Gonçalves et al. [12] verificaram a aplicação, pós-
colheita, de cálcio na contribuição da redução de vários 
tipos de desordens fisiológicas em abacaxi (Ananas
comosus Mill.) cultivar Smooth Cayenne, sobretudo a 
danos causados pelo frio durante o armazenamento 
refrigerado. Foi observado, que o tratamento dos frutos 
com CaCl2 reduziu o índice de escurecimento interno, 
conferindo menor atividade das enzimas 
polifenoloxidase, peroxidase e fenilalanina amônia-
liase e reduziu o teor de compostos fenólicos na polpa 
quando associado ao tratamento hidrotérmico, 
independentemente do tempo de imersão.

Tem sido observado que em muitos tecidos vegetais 
os teores da FAL e de compostos fenólicos aumentam 
concomitantemente. Abreu [13] observou que abacaxis 
embalados com polietileno sem perfuração 
apresentaram menor atividade da FAL, menor índice 
de escurecimento interno e menores teores de 

compostos fenólicos, quando comparados aos frutos 
embalados com perfuração, e aos sem embalagem. 

Peng et al. [14] relatam que aumentos na atividade 
da fenilalanina amônia-liase não se relacionam 
necessariamente, com aumentos nos níveis de 
compostos fenólicos se outros fatores, como a 
disponibilidade de fenilalanina forem limitantes para o 
processo. 

Castro et al. [15] investigaram a influência de 
variações sazonais do ambiente físico, no estado 
hídrico foliar, nas trocas gasosas, na atividade da 
fenilalanina amônia-liase e nos teores de fenóis e 
taninos totais em murici (Byrsonima verbascifolia
Rich. ex A. Juss). Os resultados obtidos demonstraram 
que o potencial hídrico foliar não apresentou variações 
sazonais significativas, indicando que as plantas 
encontravam-se em condições hídricas similares, nas 
estações seca e chuvosa. Foram observadas variações 
sazonais significativas na atividade enzimática 
apresentando uma maior atividade da fenilalanina 
amônia-liase, que respondeu diretamente às variações 
ambientais, características das estações seca e chuvosa.

Dessa forma é possível concluir que o estresse 
hídrico aumentou a atividade enzimática da 
fenilalanina amônia-liase, consequentemente ativando
os mecanismos de defesa e de produção de metabólitos 
secundários nas plantas de acerola sob estresse hídrico. 
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y = 0,023699 + 0,001376x
R2= 0,994198

Figura 1. Absorbância das soluções padrões de BSA a 595 nm, em função da concentração.

Figura 2. Atividade enzimática da fenilalanina amônia-liase em plantas de acerola submetidas ou não ao estresse 
hídrico, durante quatro meses.
SE: plantas sem estresse hídrico; CE: plantas submetidas ao estresse hídrico


