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A cana-de-açúcar é uma planta C4 de grande importância para o setor sucroalcooleiro brasileiro, 
portanto a compreensão das vias do metabolismo C4 indispensável para o progresso nos estudos 
de aumento de produtividade da cultura. Sabe-se que plantas C4 apresentam três subtipos de vias 
para a descarboxilação dos ácidos de quatro carbonos (malato e/ou aspartato), a via NAD+-
dependente de enzima málica NAD-ME), NADP+-dependende de enzima málica (NADP-ME) e 
fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK), a cana-de-açúcar tem como via principal a NADP-ME, 
portanto esse é seu subtipo. Esse trabalho tem como objetivo estudar a atividade enzimática e 
relações fisiológicas de plantas C4 submetidas a condições de restrição hídrica. Para isso foi 
utilizado duas cultivares de cana-de-açúcar, a SP803280 (susceptível ao déficit hídrico) e a 
RB92579 (resistente ao déficit). O regime hídrico foi definido com plantas em 100% (controle) e 
20% (déficit) da reposição da evapotranspiração da cultura; os níveis do estresse foi acompanhado 
por medidas do potencial de água foliar: controle (N0), -1 MPa; inicial (N1), -1,5 MPa; severo (N2), 
-2,0 MPa; e plantas reidratadas (N3). Em cada nível de estresse foi feito análises fisiológicas e a 
coleta de folhas para as análises das atividades das enzimas NAD-ME, NADP-ME e PECK, no fim do 
experimento avaliou-se o crescimento das plantas. Em ambos cultivares avaliados os valores de 
fotossíntese (P) e massa seca total (MST) nos regimes N1, N2 e N3 apresentaram redução de 20%, 
quando comparado os cultivares a P do cultivar SP803280 foi estatisticamente inferior em N0, N1 
e N3. A atividade da PEPCK e NAD-ME não foram estatisticamente significativas, já a NADP-ME no 
RB92579 N1 foi 58% menor e no SP803280 N2 57% menor. Em ambos os cultivares a P foi 
prejudicada pela restrição hídrica, sendo nas plantas do N3 do cultivar susceptível foi menor que 
do resistente, contudo os valores de P em N3 de ambos cultivares ainda foram menores que os do 
controle. A atividade da NADP-ME apresenta redução dependendo no nível do estresse e do 
cultivar avaliado, mostrando diferenças desse tipo de respostas de cultivares resistentes e 
susceptíveis.  A atividade das enzimas estudas tem relação com as alterações fisiológicas de 
plantas C4 sobre diferentes níveis de restrição hídrica, e os padrões de respostas tendem a mudar 
em cultivares resistentes e susceptíveis.    PIBIC CNPq     
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Plantas com potencial terapêutico vêm sendo profundamente estudadas nos últimos anos, por 
serem de fácil acesso e apresentarem um baixo custo. Entre as plantas utilizadas pelo homem 
como fonte alimentícia e medicamentosa estão aquelas pertencentes ao gênero Spondias, e as 
espécies Spondias dulcis Forst. F. e Spondias purpurea L. produzem frutos comestíveis que são 
utilizados como medicamentos para diversas enfermidades. Embora essas plantas tenham 
diversas aplicações, nenhum estudo relacionando as propriedades antioxidantes da casca das 
mesmas estão disponíveis atualmente. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar a 
capacidade antioxidante dos extratos etanólicos das cascas da S. dulcis e S. purpurea, através da 
análise de seus efeitos de sequestro de espécies reativas em meio in vitro sem células. A avaliação 
será feita através da geração das espécies reativas hidroxila (HO), peróxido de hidrogênio (H2O2) e 
óxido nítrico (NO) em meio in vitro e avaliação da porcentagem de sequestro dessas espécies pelo 
extrato, e através da medida da capacidade antioxidante total, pelo teste do fosfomolibdênio. A 
porcentagem de sequestro de espécies reativas e a capacidade antioxidante total serão 
comparadas com o ácido ascórbico (Vitamina C), um antioxidante muito bem conhecido. Também 
será feita a dosagem de componentes fenólicos e flavonoides totais       UNOESTE     

 


