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RESUMO
O arroz (Oryza sativa L.) é um dos principais produtos agrícolas comercializados no mundo e
o alimento básico para mais da metade da população mundial. Na região do Nordeste do Brasil o
cultivo do arroz vermelho tem grande importância sócio-econômica, além de ser um alimento integral
e funcional associado à produção de compostos antioxidantes. Este grão apresenta alta variabilidade
genética e genes de resistência a fatores bióticos e abióticos. Entretanto, o cultivo do arroz é suscetível
ao excesso de sais no solo. Neste contexto, no presente trabalho, objetivou-se estudar: (a) os
parâmetros de crescimento vegetal – sistema de classificação SES, produção de fitomassa da parte
aérea e da raiz, área foliar e comprimento da parte aérea e da raiz, em doze variedades de arroz
vermelho com relação à tolerância ao estresse salino (NaCl) – e selecionar duas variedades, uma
tolerante e outra suscetível; (b) a expressão relativa de genes associados ao estresse salino –
OsHKT1;5, OsCIPK24, OsSOS1 e OsNHX1 – em duas variedades de arroz vermelho selecionadas
como tolerante e suscetível ao estresse salino. Os estudos de crescimento vegetal foram realizados em
sistema de cultivo hidropônico (IRRI), onde o tratamento de 100 mM de NaCl apresentou a maior
redução relativa dos parâmetros de crescimento vegetal quando comparado a 50 mM de NaCl. A
massa fresca da parte aérea, a massa seca da parte aérea, o comprimento da parte aérea e a relação da
massa seca da raiz com a massa seca da parte aérea apresentaram correlações altamente significativas
com o sistema de classificação SES. Estes parâmetros permitiram a classificação e seleção das
variedades 0801 e 0903 como tolerante e suscetível, respectivamente, durante a fase inicial do
desenvolvimento vegetal. Os estudos de expressão relativa foram analisados através da expressão
relativa do Cq comparativo (2-∆∆Cq) determinada após a reação de qPCR. Foi observado
comportamento diferencial nas expressões relativas médias dos quatro genes analisados entre as
variedades de arroz vermelho tolerante (0801) e suscetível (0903) no tratamento salino. Estas
diferenças de expressão, respectivamente entre a variedade tolerante e suscetível, nas folhas jovens
foram provenientes dos genes OsCIPK24 (1,28 e 1,89 vezes) e OsHKT1;5 (1,53 e 1,70 vezes), já nas
folhas antigas estas diferenças foram determinadas para os genes OsSOS1 (-1,69 e 1,40 vezes) e
OsCIPK24 (2,02 e 3,16 vezes). O gene OsNHX1 não apresentou expressão diferencial entre as
variedades tolerante e suscetível, apresentando entretanto aumento da expressão relativa nas folhas
antigas (média de 9,18 vezes) quando comparadas às folhas jovens (média de 2,02 vezes). A
classificação das variedades tolerante (0801) e suscetível (0903) permitiu a identificação de diferenças
na expressão de genes relacionados ao estresse salino, contribuindo para elucidar os mecanismos que
levam à diferença no nível de tolerância à salinidade destas variedades de arroz vermelho.
Palavras-chave: Arroz vermelho; Estresse salino; Expressão gênica; Metabolismo iônico.
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ABSTRACT
Rice (Oryza sativa L.) is one of the main agricultural products commercialized worldwide and
the staple food for over half the world's population. In the Northeast of Brazil cultivated red rice has
great socio-economic importance, besides being an integral and functional food associated with the
production of antioxidant compounds. This grain presents high genetic variability and genes for
resistance to biotic and abiotic factors. However, rice cultivation is susceptible to salts excess in the
soil. In this context, in the present work, we intended to study: (a) the parameters of plant growth SES classification system, biomass production of shoots and roots, shoot and root length and leaf area
in twelve varieties of rice red with respect to tolerance to salt stress (NaCl) - and select two varieties,
one tolerant and one susceptible; (b) the relative expression of genes associated with salt stress –
OsHKT1;5, OsCIPK24, OsSOS1 and OsNHX1 – in varieties of red rice selected as tolerant and
susceptible to salt stress . Plant growth studies were performed in hydroponic cultivation system
(IRRI ), where the treatment of 100 mM of NaCl showed the highest relative reduction in plant growth
parameters when compared to 50 mM of NaCl . The fresh weight and the dry mass of shoots, the shoot
length and the ratio of root dry mass to shoot dry mass showed high and significant correlations to the
rating system SES. These parameters allowed the classification and selection of varieties 0801 and
0903 as tolerant and susceptible, respectively, during the initial phase of plant development. The
relative expression studies were analyzed by comparing relative expression of Cq (2-ΔΔCq) determined
after the reaction of qPCR. Differential behavior of the four genes analyzed among red rice tolerant
(0801) and susceptible (0903) varieties in the saline treatment was observed. These differences in
expression, respectively between tolerant and susceptible varieties, in the young leaves were derived
from the OsCIPK24 (1.28 and 1.89 fold change) and OsHKT1;5 genes (1.53 and 1.70 fold change),
while in the old leaves these differences were determined to OsSOS1 (-1.69 and 1.40 fold change) and
OsCIPK24 (2.02 and 3.16 fold change) genes. The OsNHX1 gene showed no differential expression
between tolerant and susceptible varieties, though having increased relative expression in old leaves
(average of 9.18 fold change) compared to young leaves (average of 2.02 fold change). The
classification of tolerant (0801) and susceptible (0903) varieties allowed the identification of
differences in the expression of genes related to salt stress, contributing to elucidate the mechanisms
that lead to the difference in the level of salinity tolerance of these varieties of red rice.
Key-words: Red rice; Saline stress; Gene expression; Ion metabolism.
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INTRODUÇÃO

17

Introdução
1
1.1

INTRODUÇÃO
O arroz vermelho (Oryza sativa L.)

O arroz é um dos três principais cereais produzidos no mundo, tendo grande destaque
econômico e social. Segundo a FAO (Food And Agriculture Organization Of The United
Nations) 85% da produção total de arroz são destinados ao consumo humano contra 61% do
trigo e apenas 18% do milho, assim o arroz é considerado o alimento básico para mais da
metade da população mundial (FAO, 2013). No Brasil, a produção atual deste grão é de 11,9
milhões de toneladas por ano, sendo considerado o país não asiático com o maior índice de
produção anual do arroz no mundo (CONAB, 2013).
Diversas variedades de arroz podem ser encontradas no mercado mundial, desde os
vários tipos de arroz branco, a aqueles considerados tipos especiais de arroz, como os arrozesaromáticos Basmati (na Índia e no Paquistão), Jasmim (na Tailândia), o arroz-preto ou Kuro
Mai, o arroz vermelho ou Aka Mai, o arroz-verde ou Midori Mai (no Japão) e o arroz-arbório
ou Volano (na Itália). No Brasil, a variedade de arroz cujo pericarpo dos grãos apresenta
coloração avermelhada é de grande importância para o Nordeste brasileiro, onde é cultivado
predominantemente por pequenos agricultores, como lavoura de subsistência (PEREIRA,
2004). Entretanto, em algumas regiões onde predomina o cultivo de arroz branco, o arroz
vermelho é considerado uma erva daninha por causar consideráveis prejuízos às lavouras de
arroz branco, principalmente por comprometer a qualidade final do produto tido como padrão
comercial. Nos locais onde o arroz vermelho é cultivado, os agricultores o fazem a partir das
chamadas sementes “crioulas” ou variedades locais. Estas são selecionadas e mantidas pelas
comunidades tradicionais, num processo que favorece a ampliação e manutenção da
variabilidade genética, útil aos programas de melhoramento (FONSECA, et al., 2007).
Destacam-se assim pela ordem de importância no cultivo deste grão os Estados da Paraíba,
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia e Alagoas.
O arroz vermelho é uma gramínea pertencente à mesma espécie do arroz branco,
estando incluso no gênero Oryza, pertencente à família Poaceae da ordem Poales. É ainda
classificado em duas subespécies, grupos, ou raças geográficas, Indica e Japonica. A
subespécie Indica é caracterizada pelos grãos longos, finos e não pegajosos, é cultivada
mundialmente em regime de irrigação por submersão, enquanto a subespécie Japonica é
caracterizada por grãos curtos, redondos e pegajosos, sendo cultivada principalmente em
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regime de sequeiro nas regiões Leste e Sul da Ásia (CHANG; BADERNAS apud FONSECA
et al., 2007). Nas diversas regiões onde é produzido, o arroz vermelho pode ser denominado
vulgarmente de várias formas, como arroz da terra, vermelho de Piancó, caqui, vermelho
graúdo, arroz maranhão, dentre outras. De todo modo, a denominação “arroz vermelho” devese à coloração avermelhada do pericarpo dos grãos devido ao acúmulo de proantocianina
(Figura 1). Esta molécula é um importante antioxidante que é associada à redução de
problemas cardiovasculares, e que atua ainda como importante repelente contra alguns
patógenos e predadores da cultura do arroz (PEDROSO, 1985; SWEENEY et al., 2006).

(A)

(B)

Figura 1 – Sementes de duas variedades de arroz vermelho cultivadas no Brasil – (A) MNA
0901 e (B) MNA PB 0413 – descascadas para a visualização do pericarpo avermelhado.

As características predominantes do arroz vermelho que o distingue do arroz branco
são: ciclos de florescimento mais longos e plantas de porte mais alto, colmos finos, folhas de
cor verde-claro e decumbentes, alto vigor, pericarpo de cor avermelhada e sementes com
dormência (DIARRA et al., 1985; NOLDIN et al., 1999). Seus grãos normalmente são curtos,
arredondados e quebradiços e se mantêm pegajosos após o cozimento, sendo completamente
diferenciados do arroz branco, sobretudo pelo sabor característico que ostentam. As cultivares
de arroz vermelho existentes apresentam arquitetura de planta tradicional (porte alto, folhas
longas, largas e decumbentes), no entanto, já foram constatadas cultivares com arquitetura de
planta moderna (porte baixo, folhas curtas, estreitas e eretas), com elevado potencial genético
de rendimento e produção anual de 9,95 kg por hectare (PEREIRA, 2004, 2006).
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Apesar de ser plantado predominantemente por pequenos agricultores, o interesse dos
grandes produtores pelo arroz vermelho tem aumentado progressivamente. Em parte, pelo fato
do arroz vermelho apresentar grande variabilidade genética e possuir genes de resistência a
certas doenças e a estresses abióticos. Um exemplo é o arroz vermelho Três Marias, que
apresenta resistência a brusone, doença causada pelo fungo Pyricularia grisea, a qual afeta
toda a parte aérea das plantas (MELLO et al., 2008). Por isso, a procura por sementes
geneticamente melhoradas para plantio de tipos especiais de arroz, principalmente do arroz
vermelho e cateto, tem aumentado em algumas regiões de cultivo no país (FONSECA et al.,
2007).
Tendo em vista a crescente procura por este tipo especial de arroz, a alta variabilidade
genética e a presença de genes de resistência a certas doenças, torna-se importante a
implantação de programas de melhoramento genético do arroz vermelho. Estes programas
devem visar o aumento da produtividade e resistência a doenças, bem como sua resistência ao
estresse salino, já que esta é uma cultura de perímetro irrigado onde se verifica grande
ocorrência de salinização secundária (ZENG; SHANNON, 2000a).

1.2

Salinização dos solos

Várias são as causas que podem levar à salinização de um solo, podendo esta ser de
origem natural (primária) ou induzida pelo homem (secundária) (WILLIAMS, 2001). A
salinização primária em geral se dá através da acumulação gradual de íons oriundos do
intemperismo, principalmente Na+, Ca+2, Mg+2, Cl-, SO4-2 e HCO-3. Sendo este acúmulo de
sais proveniente da elevada taxa de evapotranspiração em relação à baixa precipitação
pluviométrica no curso do ano, a qual é insuficiente para realizar uma lixiviação adequada do
solo. A salinização induzida pela atividade antrópica (ou secundária) manifesta-se em
decorrência da irrigação praticada em áreas de baixa precipitação pluviométrica, onde o
controle da drenagem não é feito ou é realizado de forma ineficiente (FERREIRA et al.,
2010). Dentre os principais fatores que causam a salinização secundária, a qualidade da água
de irrigação contribui efetivamente para aumentar o teor de sais na solução do solo
(HOLANDA et al., 2010). Neste contexto, ressalta-se a intensa evapotranspiração no
semiárido, muitas vezes maior que as precipitações anuais, o que tem comprometido a
qualidade das águas de reservatórios abertos e fechados na região (SILVA et al., 2004).
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Solos são considerados salinos quando apresentam condutividade elétrica do extrato
(ECe) igual ou superior a 4 dS m-1, o que equivale a aproximadamente 40 mM de NaCl e gera
uma pressão osmótica de aproximadamente 0,2 MPa (FERREIRA et al., 2010). De acordo
com o mapa de solo mundial, presente no relatório publicado pela FAO e pela UNESCO, no
ano de 2000, a área total dos solos afetados por salinidade no mundo compreendia cerca de
831 milhões de hectares, o que corresponde a mais de 6% do planeta (FAO, 2000). Entretanto
a salinização provocada pela ação antrópica é a mais preocupante, uma vez que normalmente
afeta regiões agrícolas e com alto investimento de capital. Dos 1.500 milhões de hectares
cultivados sem irrigação, 32 milhões de hectares (2%) são afetados pela salinidade secundária
em algum grau. Em relação às áreas de cultivo irrigado, dos 230 milhões de hectares
cultivados, 45 milhões (20%) são afetados pelos sais. Embora a proporção das terras irrigadas
seja pequena, contando apenas com 15% das terras cultivadas, estas apresentam pelo menos o
dobro da produtividade de terras não irrigadas, sendo responsáveis por um terço da produção
mundial de alimentos (FAO, 2005). Em tais situações faz se necessário atentar para a perda
irreparável na capacidade produtiva dos solos, o que torna estéreis grandes extensões de terras
cultivadas (HOLANDA, et al., 2010). Essa perda de terra cultivável vai de encontro com as
necessidades da população mundial, que é projetada para crescer em dois bilhões nos
próximos 40 anos, tornando a manutenção da disponibilidade de alimentos um desafio. Para
alcançar esta demanda, estima-se a necessidade de crescimento de 60% com relação à
produção de alimentos de 2005/2007 (FAO, 2013).
Estudos baseados no mapa de solos do Brasil apontam que os solos salinos ocupam
cerca de 160.000 km² ou 2% do território nacional (RIBEIRO apud FERREIRA et al., 2010).
Estes solos salinos se encontram no Rio Grande do Sul, no Pantanal Mato-Grossense e,
principalmente, na região semiárida do Nordeste. No semiárido, o uso adequado de técnicas
de irrigação é necessário em função das condições climáticas locais (altas temperaturas,
distribuição de chuvas irregulares no tempo e espaço, além de intensa evaporação).
Entretanto, tendo em vista o agravamento dos problemas de salinização dos solos, em virtude
da expansão das áreas irrigadas, o sucesso da atividade agrícola na região torna-se um desafio.
Tal feito pode ser alcançado através de práticas de manejo de solo que sejam capazes de
reduzir a salinidade do solo; ou ainda, pelo emprego de técnicas de melhoramento genético, a
fim de selecionar genótipos tolerantes ao estresse salino. Como o primeiro procedimento é
dispendioso, demorado e, às vezes, impraticável, o melhoramento genético tem sido
considerado a opção mais viável (FAGERIA et al., 2010)
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1.3

Estresse Salino (NaCl)

Na maioria dos ambientes salinos, apesar da presença de inúmeros outros sais solúveis,
o cloreto de sódio (NaCl) é o sal dominante. Grande parte das espécies vegetais, quando
submetidas a altas concentrações de NaCl, têm seu crescimento reduzido. Isso se deve ao
efeito deletério da salinidade, o qual pode induzir estresse hídrico, estresse oxidativo,
toxicidade por íons, desequilíbrio iônico ou a combinação de todos estes fatores
(BLUMWALD et al., 2000a; ZHU, 2001). O estresse salino resulta do declínio na entrada de
água decorrente do aumento da pressão osmótica externa (estresse osmótico) e dos distúrbios
fisiológicos na planta, causados pelo desequilíbrio iônico no citoplasma das células vegetais
(estresse iônico) (MUNNS, 2002). O nível de dano que estes íons causam às plantas depende
da absorção e da tolerância da cultura, podendo acarretar injúrias às espécies sensíveis à
salinidade, mesmo em concentrações relativamente baixas (MUNNS, TESTER, 2008).
O estresse salino é proveniente de fatores abióticos e refere-se ao excesso de íons
inorgânicos no solo ou no meio de cultivo das plantas. O alto nível de sais no meio externo
pode levar à alta concentração de sais no interior da planta, o que interrompe as homeostases
osmótica e iônica (MUNNS, 2002). Como consequência destes efeitos primários, estresses
secundários, como a produção de espécies reativas de oxigênio que levam ao dano celular e
molecular, ocorrem frequentemente. Portanto, mudanças drásticas nas homeostases iônica e
osmótica causam diminuição do crescimento e até morte das plantas afetadas (ZHU, 2001).
Dentre as espécies vegetais encontramos grande diversidade no que diz respeito aos
mecanismos que lhes permitem a sobrevivência e permanência em solos com altas
concentrações salinas, sendo extremamente importante a caracterização de tais mecanismos e
rotas fisiológicas de tolerância ao sal. Tal variabilidade de mecanismos de resistência serve de
base na seleção e melhoramento de plantas com relação à salinidade (YAMAGUCHI;
BLUMWALD, 2005).
A resposta ao estresse salino pode ser dividida em duas etapas, uma delas de caráter
osmótico e outra iônico. A etapa inicial, caracterizada pelo estresse osmótico, é proveniente
dos sais na solução do solo, os quais geram déficit hídrico, devido à redução da absorção de
água pelas raízes, reduzindo o crescimento foliar e, em menor grau, o crescimento das raízes.
A segunda etapa da redução do crescimento resulta dos efeitos tóxicos provenientes do
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acúmulo de sais no interior da planta. Os sais absorvidos da solução do solo podem ser
transportados pelo xilema para a corrente de transpiração, onde se concentram nas folhas em
processo de transpiração. O transporte contínuo por um período prolongado eventualmente
resulta em altas concentrações de Na+ e Cl-, causando injúrias nas células dos tecidos foliares.
O acúmulo destes íons a partir da corrente de transpiração leva à redução do crescimento e,
posteriormente, morte da folha (BLUMWALD et al., 2000b; MUNNS; RANA, 2005).
O acúmulo de sais, excedendo a capacidade das células de compartilhar os mesmos no
interior dos vacúolos, leva ao desequilíbrio da proporção de K+/Na+ e ao rápido aumento das
concentrações de Na+ e Cl- no citoplasma. Proteínas citoplasmáticas possuem dificuldade em
discriminar entre os íons de potássio e sódio, devido à similaridade entre seus raios iônicos
hidratados, levando à entrada de sódio na célula. Tal similaridade também é uma das
responsáveis pela toxicidade do sódio, o qual compete por sítios de ligação ao potássio em
proteínas citoplasmáticas, levando à inibição da atividade proteica através da alteração de sua
conformação ou perda da atividade enzimática (BLUMWALD et al., 2000b). Proteínas
citoplasmáticas de plantas tolerantes ao estresse salino não são adaptadas à altas
concentrações de sais e apresentam a mesma sensibilidade ao sal que plantas consideradas
sensíveis. Isto indica que a capacidade de tolerar o estresse salino está relacionada à
habilidade de plantas tolerantes em manter uma baixa concentração de Na+ citoplasmático e
alta proporção entre as concentrações de K+/Na+ citoplasmáticos (CHINNUSAMY et al.,
2005). Em adição ao efeito deletério de inibição enzimática, a alta concentração de sais pode
levar ao seu acúmulo na parede celular, ocasionando a desidratação celular (MUNNS, RANA,
2005).
Tendo em vista tais efeitos deletérios provocados pelo estresse salino, para que a planta
apresente tolerância ao sal três aspectos interconectados de suas atividades devem ser
considerados. Inicialmente o dano às células deve ser prevenido ou atenuado. Em seguida, as
condições de homeostase devem ser reestabelecidas de acordo com o novo e estressante
ambiente. Por fim, o crescimento deve ser retomado, ainda que em taxas menores (ZHU,
2001). Entretanto, para que a planta ative mecanismos de tolerância ao estresse salino,
primeiro ela deve perceber a alta concentração de sais em seu ambiente. As plantas são
capazes de perceber o estresse salino tanto através de sinais de estresse osmótico como iônico
(excesso de Na+). Células sob o efeito de estresse osmótico induzido pela salinidade
apresentam diminuição do volume celular devido à perda de turgor (ZHU, 2003). O volume
celular reduzido pode levar à retração da membrana plasmática com relação à parede celular,
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o que pode ser percebido por canais ativados por estiramento ou por proteínas cinases
transmembrana, como as proteínas histidina-cinase de dois componentes (URAO et al., 1999),
ou as proteínas cinase associadas à parede celular (WAKs: wall-associated kinases)
(KOHORN, 2001). O estresse osmótico leva também à síntese de ácido abscísico (ABA), um
hormônio vegetal ligado a respostas a estresses, o qual pode regular positivamente a
transcrição de AtNHX1, gene que codifica um transportador vacuolar antiporte Na+/H+ em
Arabidopsis thaliana (SHI; ZHU, 2002).
As formas pelas quais as plantas percebem o estresse iônico ainda não foram
completamente elucidadas. Teoricamente, o excesso de Na+ pode ser percebido na superfície
da membrana plasmática, por uma proteína transmembrana, ou no interior celular, por uma
proteína associada à membrana ou por enzimas citoplasmáticas sensíveis ao Na+ (ZHU, 2003).
A primeira resposta identificada ao aumento do Na+ com relação às raízes é um aumento do
Ca2+ citoplasmático livre. A adição de Na+ extracelular é aparentemente suficiente para ativar
o influxo de Ca2+ para o citoplasma através da membrana plasmática e, também, através do
tonoplasto (KIEGLE et al., 2000; TRACY et al., 2008). Uma via de sinalização bem
caracterizada, específica ao estresse salino, envolve este aumento na concentração do Ca2+
citoplasmático. O excesso de Na+ extracelular pode ser percebido pela célula através da
percepção do aumento do Ca2+ citoplasmático pela proteína semelhante à calcineurina B ou
CBL4 (do inglês, calcineurin B-like protein), anteriormente identificada como SOS3
(ISHITANI, et al., 2000). A ligação de Ca2+ à proteína CBL4/SOS3 facilita a dimerização
desta e possibilita sua interação com a proteína CIPK24 (do inglês, CBL-interacting protein
kinase 24), anteriormente identificada como SOS2 (LIU, et al., 2000). O complexo
CBL4/CIPK24 (SOS3/SOS2) ativa a função cinase da proteína CIPK24/SOS2, a qual irá
promover o controle da homeostase intracelular de Na+ e K+, bem como da tolerância ao
estresse salino através da regulação da atividade de proteínas transportadoras (HALFTER, et
al., 2000). Estudos recentes demonstram que a atividade reguladora da proteína CIPK24
(SOS2) influencia a tolerância ao estresse salino por meio de sua interação com diversas
proteínas, tais como a SOS1, uma proteína transmembrana transportadora de sódio e as
proteínas

vacuolares

H+-ATPase

e

NHX1,

ambas

envolvidas

no

processo

de

compartimentalização de Na+ no vacúolo (BATELLI et al., 2007; QIU et al., 2002, 2004).
Uma vez detectado o estresse salino, as plantas podem ativar mecanismos de
tolerância à salinidade. Tais mecanismos são diversos e regulam o acúmulo ou exclusão
seletiva de íons, o controle da entrada de íons pelas raízes e transporte para as folhas, a
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compartimentalização de íons a nível celular (vacúolos) e estrutural (folhas), a síntese de
osmolitos, alterações nas vias fotossintéticas, modificações na estrutura de membrana e
indução de enzimas antioxidantes e hormônios (CHINNUSAMY et al., 2005). Tal
diversidade de mecanismos torna a tolerância ao estresse salino uma característica
multigênica complexa, assim vários genes têm sido identificados com o propósito de elucidar
estes mecanismos. Os genes envolvidos no controle da distribuição iônica destacam-se uma
vez que estão indiretamente envolvidos com a competência da planta de manter seu
crescimento, em ambiente com alta concentração de sais, após a fase inicial do estresse salino,
afetando assim indiretamente sua capacidade de produção. Devido à importância deste
mecanismo de tolerância à salinidade, nos últimos anos diversos grupos focaram seus esforços
em identificar e caracterizar genes relacionados à distribuição iônica. Dentre estes se
destacam genes responsáveis pelo controle da entrada (HKT) e outros pela saída de íons da
célula (SOS), ou ainda, por sua compartimentalização no vacúolo (NHX e OVP) (REN et al.,
2005; SAKAKIBARA et al., 1999; SHI et al., 2000; YOKOI et al., 2002). Estes não só
controlam a homeostase de Na+/K+ e são responsáveis pela atenuação dos efeitos do excesso
de sais, mas também atuam na regulação do transporte de Na+ entre as raízes e folhas, bem
como na compartimentalização deste íon em tecidos antigos.

1.4

Tolerância ao estresse salino

A tolerância ao estresse salino é considerada a manutenção do crescimento vegetal em
um solo impregnado com NaCl ou a combinação de outros sais (GREGORIO, et al., 2002).
As plantas apresentam grande diversidade quanto ao nível de tolerância ao estresse salino
(Figura 2). Diversos autores salientam que cereais, como sorgo, milho, arroz e cevada, são
particularmente sensíveis à elevação de Na+ e Cl- no solo durante seu desenvolvimento
(ASLAM; QURESHI, 1993; LACERDA et al., 2004; LUTTS et al., 1996b). Dentre os
cereais, o arroz é considerado o mais sensível, enquanto a cevada (Hordeum vulgare) é
considerada a mais tolerante. Dentre as monocotiledônias, Thinopyrum ponticum, uma espécie
de trigo selvagem frequentemente usada em processos de melhoramento do trigo, é
considerada uma das mais tolerantes, sendo capaz de manter seu crescimento mesmo em
concentrações salinas tão elevadas quanto as da água do mar. Dentre as dicotiledônias a
variação na tolerância salina é ainda maior, algumas leguminosas são consideradas
extremamente sensíveis aos sais (MUNNS; TESTER, 2008). Neste âmbito destaca-se a
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Arabidopsis thaliana, uma das espécies vegetais melhor estudadas quanto à tolerância salina,
embora seja considerada altamente sensível ao estresse salino. Atualmente os esforços dos
pesquisadores têm se voltado para Thellungiella salsuginea, uma espécie halotolerante e
proximamente ligada à Arabidopsis thaliana (WU et al., 2012).

Figura 2 – Diversidade na tolerância ao estresse salino de diversas espécies vegetais, de acordo com o
incremento na massa seca da parte aérea após o cultivo em hidroponia ou areia, contendo NaCl, por
pelo menos 3 semanas, relativo a plantas cultivadas na ausência de NaCl (controle). Na imagem estão
representados arroz (Oryza sativa), trigo-branco (Triticum turgidum ssp. durum), trigo-mole ou trigo
comum (Triticum aestivum), cevada (Hordeum vulgare), trigo selvagem (Thinopyrum ponticum, sin.
Agropyron elongatum), Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), alfafa (Medicago sativa) e atriplex
(Atriplex amnicola). Fonte: modificado de Munns & Tester, 2008.

Embora seja considerado moderadamente sensível à salinidade, vários estudos relatam
que o arroz apresenta diferentes níveis de tolerância de acordo com sua fase de
desenvolvimento. O arroz é tido como tolerante ao estresse salino durante a germinação, se
torna altamente sensível durante o estágio inicial de desenvolvimento (estágio de 2-3 folhas),
é considerado tolerante durante o estágio de crescimento vegetativo, se torna novamente
sensível durante a polinização e fertilização, e então se torna progressivamente tolerante no
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estágio de planta madura (FLOWERS; YEO, 1981; GREGORIO et al., 1997; MASS;
HOFFMAN, 1977). Portanto, para uma avaliação completa da tolerância a salinidade do arroz
é necessário avaliar a planta em todos os seus estágios de desenvolvimento. Entretanto, o
grande volume de plantas analisadas em estudos de melhoramento genético e a alta
variabilidade experimental imposta pelas condições de campo inviabilizam tal avaliação
completa. O Instituto Internacional de Pesquisa do Arroz (IRRI) desenvolveu duas técnicas
para o estudo da tolerância salina de grandes volumes de plantas de arroz nos estágios iniciais
do desenvolvimento da plântula e nos estágios vegetativo e reprodutivo, denominada sistema
de pontuação para avaliação padrão (do inglês, Standard Evaluation Score – SES)
(GREGORIO et al., 1997). Desde então diversos estudos têm se utilizado destas técnicas para
a classificação dos cultivares de arroz, analisando principalmente o estágio inicial do
desenvolvimento da plântula, uma vez que esta análise se mostra mais rápida e simples do que
a referente aos estágios vegetativo e reprodutivo, além de se mostrar confiável uma vez que
seus resultados apresentam grande concordância com o desempenho das plantas analisadas
em campo (ALI et al., 2004; GREGORIO et al., 2002; ISLAM; KARIM, 2011; LANG et al.,
2002; LEE et al., 2003; TANVEER-UL-HAQ et al., 2009). O sistema SES desenvolvido pelo
IRRI permitiu a padronização dos experimentos com arroz e se baseia nos sintomas visuais do
estresse salino, permitindo uma rápida e confiável avaliação da tolerância salina das cultivares
de arroz.
Além da classificação baseada no sistema SES, diversos parâmetros do crescimento da
planta de arroz são afetados pelo estresse salino e podem ser utilizados na classificação dos
cultivares. Dentre estes parâmetros, os mais utilizados são o acúmulo de fitomassa fresca e
seca, tanto da parte aérea quanto da raiz, a relação entre a massa seca da raiz e a massa seca
da parte aérea, o crescimento da parte aérea e a área foliar (BENITEZ, 2008; LIMA et al.,
2007; NETO; TABOSA, 2000; SOUSA et al., 2007). Em trabalhos em condições de campo,
parâmetros agronômicos como o índice de área foliar, número de ramos produtivos por planta,
tamanho da panícula, densidade das raízes e o rendimento de grãos são frequentemente
utilizados (ALI et al., 2004; YEO et al., 1990; YOSHIDA, 1981). A redução apresentada
pelas plantas de arroz nestes parâmetros reflete os efeitos dos componentes osmótico e,
principalmente, iônico do estresse salino, uma vez que nestas avaliações as plantas são
submetidas ao estresse salino por dias ou semanas.
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1.5

Genes relacionados à homeostase iônica e sua associação ao estresse salino

A regulação adequada do fluxo iônico é essencial para a manutenção da concentração de
íons dentro de um limiar, bem como para o acúmulo de íons essenciais ao metabolismo
celular. O equilíbrio na proporção intracelular das concentrações dos íons K+ e Na+ é
importante para a atividade das enzimas citosólicas, bem como para a manutenção do
potencial de membrana e regulação osmótica. O potássio é especialmente importante por
interagir diretamente com proteínas, sendo necessário para processos como a ativação
enzimática, a estabilização da síntese protéica e a neutralização de cargas negativas em
proteínas (PERRENOUD apud MAHAJAN et al., 2008). Uma vez que o sódio compete com
o potássio por sítios de ligação em proteínas citoplasmáticas, levando à inibição de sua
atividade, alterações nas proporções intracelulares destes íons levam à disrupção das
atividades desempenhadas pelo potásso e proteínas cuja atividade depende deste íon
(BLUMWALD et al., 2000b). Portanto, o desequilíbrio nas proporções intracelulares destes
íons devido ao estresse salino leva a sérias consequências para o vegetal, afetando o
crescimento, divisão e a sobrevivência das células. Em concentrações superiores a 100 mM, o
sódio se torna citotóxico e pode inibir a atividade de várias enzimas essenciais, a divisão e a
expansão celulares, bem como levar à desestruturação da membrana e desequilíbrio osmótico.
Além disto, altas concentrações de sódio levam à redução da fotossíntese e à produção de
espécies reativas de oxigênio, o que pode levar ao estresse oxidativo (MAHAJAN et al.,
2008).
Devido à grade importância do equilíbrio entre as proporções de sódio e potássio no
interior celular, diversos pesquisadores tem se dedicado a elucidar os mecanismos de
transporte e compartimentalização destes íons e seu impacto na tolerância ao estresse salino
(Figura 3). Uma das vias melhor caracterizadas até o momento é a via hipersensível aos sais
(do inglês, Salt Overly Sensitive Pathway – SOS), a qual teve sua descoberta iniciada por Wu
e colaboradores (1996), ao trabalharem com mutantes de Arabidopsis thaliana. Estes
mutantes, denominados sos, apresentam hipersensibilidade a altas concentrações externas de
Na+ ou Li+, além do que são incapazes de manter seu crescimento sob baixas concentrações
de K+ externo (ZHU et al., 1998). Entretanto, os mutantes sos não apresentam maior
sensibilidade a altas concentrações de outros íons como K+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Cl- e SO42+, o
que indica o envolvimento de genes específicamente relacionados à hipersensibilidade ao Na+
e Li+. O primeiro gene envolvido na via SOS, denomidado SOS1, foi primeiramente clonado a

28

Introdução
partir de Arabidopsis thaliana e corresponde a uma proteína transmenbranar antiporte Na+/H+,
a qual apresenta similaridades com proteínas antiporte Na+/H+ da membrana plasmática de
bactérias e fungos (SHI et al., 2000). O homólogo funcional do gene SOS1 no arroz se
apresenta como um gene de cópia única e está localizado no locus Os12g44360, no
cromossomo XII (25,285–35,082 bp) e foi denominado OsSOS1 (MARTÍNEZ-ATIENZA et
al., 2007). Análises da sequência genômica do arroz no locus correspondente ao gene OsSOS1
demonstrou que a fase de leitura aberta (em inglês, open reading frame – ORF) do gene é
interrompida por dois íntrons e que esta codifica uma proteína predita de 1.148 aminoácidos,
com massa de 127 kDa, contendo doze domínios transmembranares e uma longa cauda
hidrofílica em sua extremidade C-terminal, apresentando 57,5% de similaridade ao
transportador SOS1 de Arabidopsis thaliana. Estudos com a proteína fusionada SOS1-GFP
em Arabidopsis thaliana revelaram que esta é primariamente encontrada na epiderme das
extremidades das raízes e no parênquima do xilema, no limite entre xilema-simplasto através
da planta (SHI et al., 2002). Ao analisar o transporte de sódio nos mutantes de Arabidopsis
thaliana sos1, Shi e colaboradores (2000) constataram que estes possuem defeitos
combinados no efluxo e no transporte de longa distancia deste ion das raízes para a parte
aérea. Estes estudos indicam que SOS1 age eliminando o excesso de Na+ das células da
epiderme da raiz, além de atuar na redistribuição do Na+ entre a raiz e a parte aérea de uma
maneira complexa. Em estresse salino moderado de 25 mM de NaCl, mutantes sos1
acumulam menos Na+ na parte aérea que o tipo selvagem indicando que, nestas condições,
SOS1 participa no carregamento de Na+ no xilema, para que este seja distribuído de forma
controlada para a parte aérea. Entretanto, em níveis elevados de salinidade (100 mM de
NaCl), o mutante sos1 acumula mais sódio nas raízes e parte aérea do que as plantas do tipo
selvagem. Este contraste pode ser causado pela interrupção da exclusão do Na+ na epiderme
da raiz das plantas mutantes, as quais não possuem o transportador SOS1 (SHI et al., 2002).
Os estudos com os mutantes sos de Arabidopsis thaliana levaram ainda à identificação
de outros dois genes integrantes da via SOS, CIPK24 (SOS2) (LIU et al., 2000) e CBL4
(SOS3) (LIU; ZHU, 1998). Homólogos funcionais destes genes foram posteriormente
identificados no arroz, correspondendo respectivamente a OsCIPK24 e OsCBL4
(MARTÍNEZ-ATIENZA et al., 2007). O gene CIPK24 codifica uma proteína citoplasmática
com atividade Ser-Thr cinase, pertencente à família de proteínas cinase relacionadas à SNF1,
família SnRK3 (GONG et al., 2004; KOLUKISAOGLU et al., 2004). Já o gene CBL4
codifica uma proteína miristoilada sensora e ligante de Ca2+, pertencente à família semelhante
à recoverina de proteínas semelhantes à calcineurina B (do inglês, recoverin-like family of
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SOS3-like Ca2+ sensor/binding proteins (SCaBPs)/ calcineurin B-like (CBL) proteins)
(GONG et al., 2004; KOLUKISAOGLU et al., 2004). A atividade do permutador SOS1 é
regulada através da atividade cinase do complexo protéico CIPK24/CBL4 (SOS2/SOS3)
(QIU et al., 2002). O aumento dos níveis de Ca2+ citoplasmático leva a sua ligação à proteína
CBL4 (SOS3), a qual sofre dimerização e interage com a proteína CIPK24, aumentando o
nível de atividade cinase da última (GUO et al., 2001; HALFTER, et al., 2000). Em adição, a
proteína CBL4 é responsável por recrutar CIPK24 para a membrana plasmática,
possibilitando eficiente interação entre esta e seu substrato, o permutador de sódio SOS1
(ISHITANI, et al., 2000; WEINL; KUDLA, 2009). Com a ativação da proteína CIPK24, esta
interage com SOS1 fosforilando o domínio auto-inibitório deste, localizado na sua
extremidade C-terminal (QUINTERO et al., 2011).

Figura 3 – Esquema simplificado da atuação de algumas proteínas relacionadas à homeostase iônica
durante o estresse salino em uma célula vegetal (FUKUDA et al., 1999; MARTÍNEZ-ATIENZA et
al., 2007; QIU, QUAN-SHENG et al., 2002, 2004; REN. et al., 2005; SHI et al., 2002).

A regulação da atividade do transportador SOS1 é essencial para o efluxo e controle
do transporte a longa distância de Na+. Entretanto, mesmo com o alto efluxo deste íon –
estima-se que, em uma concentração de 200 mM de NaCl, cerca de 97% do sódio que chega
às raizes deve ser excluído – este inevitavelmente acaba por se acumular com o passar do
tempo nos tecidos vegetais (MUNNS apud TESTER, 2003). Em consequência, a
compartimentalização do excesso de sódio nos vacúolos é tida como mecanismo essencial na
prevenção dos efeitos tóxicos deste íon no citosol, além de fornecer um componente osmótico
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adicional para a absorção de água e manutenção do turgor celular (APSE; BLUMWALD,
2007). Neste aspecto, estudos indicam que a proteína CIPK24 desempenha importante papel
na tolerância ao estresse salino ao regular a atividade do permutador NHX1, proteína
transportadora de Na+/H+ presente na membrana vacuolar de Arabidopsis thaliana (QIU et al.,
2004; WEINL; KUDLA, 2009). Além disto, a proteína CIPK24 interage com a proteína
vacuolar H+-ATPase (V-ATPase) – responsável pela produção do gradiente de prótons
necessário para a atuação dos permutadores de Na+/H+ - regulando a atividade desta durante o
estresse salino e promovendo a tolerância aos sais (BATELLI et al., 2007).
O primeiro gene responsável por codificar um transportador antiporte vacuolar de
Na+/H+ identificado foi o gene AtNHX1, clonado de Arabidopsis thaliana (GAXIOLA et al.,
1999). No mesmo ano, Fukuda e colaboradores clonaram o homólogo funcional do gene
NHX1 no arroz. O gene OsNHX1 identificado apresenta sequência de 2.330 pb e fase de
leitura aberta (ORF) de 1.608 pb. Sua sequência de aminoácidos deduzida apresenta alta
similaridade com aquelas de isoformas dos genes NHX1 e NHE de mamíferos e prediz 12
segmentos transmembrana, além disto, sua organização genômica apresenta 14 exons
(FUKUDA et al., 1999). Estes transportadores antiporte NHX desempenham um papel
fundamental na célula vegetal, atuando tanto na proteção contra o estresse salino, bem como
na manutenção do metabolismo celular. Em condições regulares de crescimento, eles
contribuem para o acúmulo de K+ nos vacúolos, capturando K+ para armazenamento celular,
geração de turgor e regulação do pH citosólico. Sob estresse salino ou osmótico, as proteínas
NHX apresentam função de proteção através do aumento da compartimentalização vacuolar
de K+ e, em alguns casos, de Na+, prevenindo proporções tóxicas de Na+-K+ no citosol,
enquanto ambos os íons auxiliam na manutenção do equilíbrio osmótico (JIANG et al., 2010;
RODRÍGUEZ-ROSALES et al., 2009).
Para que a compartimentalização de íons nos vacúolos seja eficiente, o transporte de
longa distância destes íons entre os diversos órgãos vegetais deve ser regulado (Figura 4).
Atuam neste processo de regulação do transporte de longa distência proteínas reguladoras da
passagem de íons pela membrana celular. Até o momento diversos transportadores já foram
identificados, como SOS1, HAK e HKT, embora poucos tenham sido caracterizados.
Trabalhando com cruzamentos entre cultivares tolerantes e suscetíveis de arroz, Lin e
colaboradores (2004) identificaram com sucesso um locus de característica quantitativa (do
inglês, quantitative trait locus – QTL), SKC1, o qual se acreditava inicialmente estar
relacionado com o transporte de potássio. O gene contido neste QTL foi clonado com sucesso
e caracterizado em seguida, correspondendo ao gene OsHKT1;5. A família HKT foi
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inicialmente identificada em trigo, com o gene TaHKT2;1, o qual codifica uma proteína
responsável por mediar o transporte simporte de K+/Na+, além do transporte de Na+
(SCHACHTMAN;

SCHROEDER, 1994).

Embora alguns

membros

desta família

desempenhem função de transporte similares, como o gene OsHKT2;2, esta não é uma regra,
alguns exemplos são os genes AtHKT1;1 e OsHKT2;1, os quais transportam apenas Na+
(BERTHOMIEU et al., 2003; GARCIADEBLÁS et al., 2003; GASSMANN et al., 1996;
RIVIER et al., 1995; WATERS et al., 2013; YAO et al., 2010). Com relação ao arroz, nove
genes foram identificados até o momento codificando proteínas da família HKT. Dentre estes,
o gene OsHKT1;5, clonado por Ren e colaboradores, que codifica um transportador seletivo
de Na+, mediando ambos influxo e efluxo deste íon através da membrana plasmática de
maneira independente do K+ (REN et al., 2005). Através de comparações entre as sequências
genômicas e de cDNA foram identificados três exons e dois íntrons na sequência do gene
OsHKT1;5, o qual codifica uma proteína estimada em 554 aminoácidos com
aproximadamente 60 kDa. Ao analisar a atividade do gene OsHKT1;5 em plantas transgênicas
através de constructos contendo o promotor deste gene fusionado ao gene repórter da βglucuronidase, Ren e colaboradores constataram atividade deste principalmente nos tecidos
vasculares (células do parênquima circundando vasos do xilema) de vários órgãos, incluindo
nodos, internodos, base da lâmina foliar, raízes e folhas (REN et al., 2005).
A técnica de PCR em tempo real (qPCR) aliada à PCR transcriptase reversa (RT-PCR)
tem sido de grande utilidade na investigação da expressão diferencial relativa dos genes
relacionados à tolerância ao estresse salino. Esta técnica tem sido frequentemente aplicada nos
últimos anos por diversos pesquisadores, a fim de elucidar os processos envolvidos na
tolerância aos estresses abióticos (CUIN et al., 2011; OH et al., 2010; OOMEN et al., 2012;
PLETT et al., 2010; WANG et al., 2012a; WANG et al., 2012b; YANG et al., 2012; YAO et
al., 2010; ZHANG et al., 2011).
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Figura 4 – Esquema demonstrando a ação e locais de atuação das principais proteínas envolvidas no
metabolismo iônico durante o estresse salino em plantas de arroz (FUKUDA et al., 1999;
MARTÍNEZ-ATIENZA et al., 2007; QIU, QUAN-SHENG et al., 2002, 2004; REN. et al., 2005).
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OBJETIVOS

2.1

Objetivo geral
Estudar os efeitos do estresse salino no crescimento e na expressão de genes

relacionados à tolerância salina no arroz vermelho (Oryza sativa).

2.2

Objetivos específicos

 Estudar os efeitos do estresse salino em doze variedades de arroz vermelho nos
parâmetros de crescimento: produção de fitomassa da parte aérea e da raiz, área foliar e
comprimento da parte aérea e da raiz.
 Estudar a relação dos parâmetros de crescimento e o sistema de classificação SES para
selecionar duas variedades de arroz vermelho, uma tolerante e outra suscetível, ao
estresse salino (NaCl).
 Estudar a expressão relativa de quatro genes – OsHKT1;5, OsCIPK24, OsSOS1, e
OsNHX1 – associados ao estresse salino em duas variedades de arroz vermelho
selecionadas como tolerante e suscetível.

3.
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MATERIAL E MÉTODOS

3.1

Material biológico
Foram utilizadas sementes de doze variedades de arroz vermelho provenientes da

Estação experimental EMBRAPA Meio Norte, Teresina – Piauí, conforme descrito na tabela
1.
Tabela 1 – Nome e identificação das doze variedades de arroz vermelho provenientes da Estação
experimental EMBRAPA Meio Norte, Teresina – Piauí.

Nome da variedade
MNA 0901
MNA 0902
MNA 0903
MNA 0906
MNA 0801
MNA RN 0802
MNA RN 0803
MNA PB 0728
MNA PB 0405
MNA PB 0413
Caqui Vermelho
Vermelho Tradicional
3.2

Identificação
0901
0902
0903
0906
0801
0802
0803
0728
0405
0413
Caqui
Vermelho

Reagentes e soluções
Os reagentes mais importantes utilizados neste trabalho e suas procedências encontram-se

na tabela 2.
Tabela 2 – Relação de reagentes utilizados neste trabalho e suas procedências.

Reagente

Procedência

Concert Plant RNA Reagent

Invitrogen

Agarose ultra pura

Invitrogen

Superscript III First Strand Synthesis SuperMix

Invitrogen

SYBR Green MasterMix

Invitrogen

Dietilpirocarbonato (DEPC)

Amresco

Eliminador de nucleases (NucleasEliminator)

Amresco

GelRed

Biotium

Água livre de nucleases (H2O nuclease free)

Ambion
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 Solução nutritiva IRRI adaptada (YOSHIDA et al., 1976): NH4NO3 a 1,44 mM;
NaH2PO4 a 0,32 mM; K2SO4 a 0,6 mM; CaCl2 a 1,0 mM; MgSO4 a 1,6mM; MnCl2 a
9,1 μM; ZnSO4 a 0,154 μM; CuSO4 a 0,156 μM; H3BO3 a 18,5 μM; H2MoO4 a 0,526
μM; Fe-EDTA a 0,072 mM. Os nutrientes MnCl2, ZnSO4, CuSO4; H3BO3 e H2MoO4
foram diluídos separadamente em água deionizada e em seguida combinados em uma
única solução de micronutrientes. Os nutrientes Fe e EDTA foram dissolvidos em água
deionizada e a solução foi arejada durante a noite, após este período foi completado o
volume da solução de Fe-EDTA e esta foi armazenada.
 Solução de DEPC 1%: diluição do DEPC ativo concentrado (PA) em água deionizada
para uma concentração final do produto de 1%. Esta solução foi utilizada para a
inativação de nucleases em materiais autoclaváveis.
 Água MilliQ DEPC: diluição do DEPC ativo concentrado (PA) em água MilliQ para
uma concentração final do produto de 1%. Esta solução permaneceu sob agitação
constante por 24 horas e em seguida foi autoclavada duas vezes para garantir a
inativação total do DEPC.
 Solução estoque Tampão TAE 50X: Tris (pH=7,6) a 40 mM; àcido acético glacial a 20
mM; EDTA (pH=8,0) a 1 mM. Solução preparada com água MilliQ DEPC.
 Solução tampão de carregamento da amostra 1X: glicerol a 50%; EDTA (pH = 8,0) a
10 mM; azul de bromofenol a 0,25%. Solução preparada com água MilliQ DEPC.
 Solução corante GelRed (Biotium) (1:500): uma parte de GelRed concentrado 10.000x
diluído em 500 partes de água MilliQ DEPC.
 Solução estoque de NaCl 1M: diluição de 58,44 g de NaCl em 1 L de água deionizada
autoclavada.
 Solução Salina 50 mM: diluição da solução estoque de NaCl 1 M para concentração
final de 50 mM na solução nutritiva IRRI.
 Solução Salina 100 mM: diluição da solução estoque de NaCl 1 M para concentração
final de 100 mM na solução nutritiva IRRI.
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3.3

Quebra de Dormência e Desinfestação

Sementes das doze variedades de arroz vermelho (Tabela 1) passaram por um processo
de quebra de dormência através de imersão em H2O destilada por 24 horas, visando assegurar
a homegeneidade de germinação das mesmas. Após este período foi realizada a desinfestação
das sementes em câmara de fluxo laminar, o qual constou de imersão em álcool 70%, durante
1 minuto, seguida de imersão em solução de hipoclorito de sódio 0.05% e detergente
Tween20, durante 10 minutos. As sementes passaram então por três lavagens com água
destilada autoclavada durante 1 minuto cada, a fim de remover o excesso de hipoclorito de
sódio. Em seguida, as sementes passaram por imersão em fungicida comercial Cercobin a
3g/L por 5 minutos, seguida de lavagem em água destilada autoclavada por 1 minuto, sendo
todas as etapas mantidas sob agitação constante.

3.4

Germinação e condições de cultivo

Após a quebra de dormência e desinfestação, as sementes foram transferidas para
frascos de vidro contendo papel de filtro e água destilada, ambos autoclavados (Figura 5). As
sementes permaneceram em câmara de germinação (SL224, SOLAB) por 5 dias com
temperatura controlada a 28+ 1 ºC e fotoperíodo de 16 horas.
As plântulas germinadas foram transferidas para o sistema de hidroponia e mantidas em
sala de crescimento vegetal com temperatura controlada a 28 + 1 ºC e fotoperíodo de 16 horas
(Figura 5). O sistema de hidroponia, adaptado de Gregorio et al. (1997), foi composto por
uma bandeja de plástico (13 x 40 x 62 cm) com capacidade para 12 litros e uma placa de
isopor (5 x 35 x 60 cm) com 180 poços, utilizada para fornecer suporte às plântulas e garantir
o contato das raízes com a solução nutritiva IRRI (item 3.2). As plântulas foram distríbuidas
na placa de isopor, em câmara de fluxo laminar, sendo duas plântulas por poço. A solução
nutritiva IRRI foi trocada a cada 8 dias e o pH monitorado e corrigido diariamente para 5,2 ±
0,1.
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(A)

(B)

(C)

Figura 5 – Sementes de arroz vermelho em frascos de vidro (A) germinadas em câmara de
germinação (B) e cultivadas em sistema de hidroponia (C).

3.5

Indução ao estresse salino e crescimento vegetal

O processo de transferência para o sistema de hidroponia pode provocar danos à
radícula e estes podem causar um grande impacto na tolerância à salinidade do arroz. A fim
de garantir a integridade da radícula antes da exposição aos sais, os tratamentos foram
iniciados após um período de adaptação de três dias segundo recomendações de Gregorio et al
(1997). Após este período, as plântulas foram submetidas ao tratamento salino por 16 dias e
então avaliadas quanto à tolerância ao mesmo. Os tratamentos foram constituídos por três
concentrações de NaCl acrescidos à solução nutritiva. As concentrações utilizadas foram 0
mM (controle), 50 mM e 100 mM de NaCl.
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3.5.1 Avaliação do crescimento vegetal

Foram realizadas avaliações visuais dos sintomas dos efeitos do estresse salino na parte
aérea das plântulas aos 10 e 16 dias após o início do tratamento salino (DAT). As plântulas
receberam pontuações de acordo com o sistema SES (do inglês, Modified Standard
Evaluation Score), o qual está descritos na tabela 3. A média das pontuações de cada
variedade no tratamento de 100 mM de NaCl, após 16 dias de tratamento, foi utilizada para a
classificação da tolerância ao estresse salino conforme recomendações de Gregorio et al.
(1997).
Após a última avaliação de acordo com o sistema SES, aos 16 dias após o início do
tratamento, as plântulas foram retiradas do sistema de hidroponia e avaliadas quanto aos
seguintes parâmetros de crescimento: massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da
parte aérea (MSPA), massa fresca da raíz (MFR), massa seca da raíz (MSR), relação entre
massa seca da raiz e massa seca da parte aérea (MSR/MSPA), área foliar (AF), comprimento
da parte aérea (CPA) e comprimento de raiz (CR).
Para a análise da massa seca, as plântulas foram colocadas em estufa de circulação de ar
a 70° por três dias, até que atingissem peso constante e então foram mensuradas em balança
analítica. A determinação da área foliar (Figura 6) foi realizada com o auxílio do software
Image-Pro Plus (Media Cybernetics – Versão 4.5.0.29). Em adição, foram calculadas as
proporções entre a massa seca da raiz e da parte aérea, bem como as reduções relativas em
relação ao tratamento controle de todas as variáveis de crescimento vegetal analisadas
conforme a equação 1.
A classificação das variedades tolerante e suscetível foi realizada de acordo com os
resultados de redução relativa dos parâmetros de crescimento e sua correlação com a
classificação segundo o sistema SES.
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso em arranjo fatorial 12x3 (12
variedades de arroz vermelho x 3 tratamentos), com três replicatas, sendo cada parcela
experimental representada por 10 plântulas, perfazendo um total de 108 parcelas
experimentais e 1.080 plântulas.
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Tabela 3 – Pontuação para Avaliação Padrão Modificada (do inglês: Modified Standard Evaluation
Score - SES) dos efeitos visuais do estresse salino na parte aérea do arroz durante o estágio de plântula
(GREGORIO et al., 1997).

Pontuação

Observação

Classificação

1

Crescimento normal, sem sintomas foliares.

Altamente Tolerante

3

Crescimento
quase
normal,
mas
as Tolerante
extremidades das folhas ou algumas folhas
esbranquiçadas e enroladas.
Crescimento severamente retardado; maioria Moderadamente Tolerante
das folhas enroladas; apenas algumas folhas
enlongando.
Crescimento completamente inibido; maioria Suscetível
das folhas secas; algumas plantas morrendo.

5

7
9

Quase todas as plantas mortas ou morrendo.

Altamente Suscetível

Figura 6 – Aspecto geral da análise de determinação da área foliar com o auxílio do software ImagePro Plus.

Equação 1:
Redução Relativa = média tratamento controle – média tratamento salino x 100
média tratamento controle
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3.6

Indução ao estresse salino, expressão gênica e conteúdo iônico

Sementes das variedades tolerante (0801) e suscetível (0903), previamente selecionadas
conforme descrito no item 3.5, foram submetidas aos processos de quebra de dormência
seguida de desinfestação, germinação e cultivo em hidroponia como descrito nos itens 3.3 e
3.4. A indução do estresse salino (NaCl) foi iniciada aos 22 dias após a transferência das
plântulas para o sistema de hidroponia e os tratamentos usados foram 0 mM (controle) e 100
mM de NaCl. Durante este período a solução nutritiva IRRI (item 3.2) foi trocada
diariamente. Após o período de 6 dias de tratamento, as plântulas foram coletadas, lavadas
com água destilada, as folhas antigas e jovens foram separadas e imediatamente congeladas e
maceradas em nitrogênio líquido. Para este experimento a folha antiga foi definida como a
terceira folha a partir da base da plântula e a folha jovem a última que emergiu. As amostras
foram identificadas e armazenadas a -80°C para posterior análise.
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso em arranjo fatorial de 2x2x2 (2
variedades de arroz vermelho x 2 estágios de desenvolvimento foliar x 2 tratamentos), com
duas replicatas biológicas e três replicatas técnicas, sendo cada parcela experimental
representada por 10 plântulas, perfazendo um total de 48 parcelas experimentais e 480
plântulas.

3.6.1 Extração de RNA total

O isolamento do RNA total foi realizado de acordo com o protocolo descrito pelo kit
Concert Plant RNA Reagent (Invitrogen). De forma resumida, cada amostra vegetal (100 mg)
foi transferida para um microtubo livre de nucleases no qual foi imediatamente adicionado
500 μl do reagente Concert Plant RNA (4°C). A partir deste ponto as amostras foram
mantidas sempre sob gelo, a não ser quando descrito o contrário. As amostras foram
rapidamente homegeneizadas em vortex e incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente.
Em seguida foram centrifugadas a 12.000 x g por 2 minutos em centrífuga à temperatura
ambiente. O sobrenadante, contendo o RNA total, foi então transferido para um microtubo
livre de nucleases. Foram adicionados 100 μl de NaCl 5M ao extrato e a solução foi
homogeneizada através de leves toques no fundo do tubo. Em seguida foram adicionados 300
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μl de clorofórmio e a solução foi homogeneizada através de inversão suave do tubo. As
amostras foram então submetidas à centrifugação a 12.000 x g por 10 minutos a 4°C para
separar as fases. Após a centrifugação, a fase aquosa superior foi transferida para um
microtubo livre de nucleases. Foi adicionado à solução um volume igual de álcool
isopropílico (v/v), homogeneizado através de inversão suave e incubado à temperatura
ambiente por 10 minutos. A solução foi centrifugada novamente a 12.000 x g por 10 minutos
a 4°C e o sobrenadante descartado, tomando cuidado para não perder o pellet. Procedeu-se
então à lavagem do pellet com a adição de 1 ml de etanol (4°C) a 75%. Os microtubos foram
novamente centrifugados a 12.000 x g por 1 minuto à temperatura ambiente e o sobrenadante
foi descartado. Foi realizada uma breve centrifugação em minicentrífuga a 2000 x g por 30
segundos para coletar o líquido residual e este foi removido com o auxílio de uma pipeta livre
de nucleases. O RNA total isolado foi então dissolvido em 20 μl de água livre de nucleases
comercial e armazenado a -80°C para análises posteriores.
Em todas as etapas envolvendo isolamento ou manipulação de RNA, todos os
instrumentos autoclaváveis foram previamente tratados com DEPC a 1% (item 3.2) por 24
horas a fim de evitar a contaminação por nucleases e em seguida autoclavados para a
inativação do DEPC. Já os materiais descartáveis, como microtubos e ponteiras de
micropipeta, utilizados foram certificados como livres de contaminação por ácidos nucléicos
ou nucleases pelo fabricante. Todas as soluções foram preparadas com água MilliQ DEPC
(item 3.2).

3.6.2 Quantificação e pureza do RNA

A quantificação das amostras de RNA total foi realizada através de leituras em
espectrofotômetro (Nanodrop 2000, Thermo Scientific), medindo-se a absorbância em
comprimento de onda de 230 nm (A230), 260 nm (A260) e 280 nm (A280). A estimativa da
pureza foi determinada pelas razões das leituras A260/A280 e A260/A230. Foram
consideradas puras apenas amostras com razões das leituras A260/280 próxima de 2,0 e
A260/230 entre 2,0 – 2,2. Além disso, foram realizadas eletroforese em gel de agarose a 1%
em tampão TAE 1x (item 3.2), a fim de determinar a integridade e pureza das amostras.
Foram adicionados às caneletas solução contendo 2 µL das amostras, 2 µL do tampão de
carregamento (item 3.2) e 1 µL de solução corante GelRed (1:500). As condições de corrida
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foram de 80 voltz por 5 minutos, para permitir adequada introdução das amostras no gel de
agarose, seguida de 100 voltz por 35 minutos (Sistema de eletroforese MultiSUB Mini –
Cleaver Scientific – dimensões 9 x 21 x 9 cm). Após a corrida o gel foi transferido para o
sistema de fotodocumentação (L-Pix HE, Loccus Biotecnologia) e foram capturadas imagens
sob exposição à luz ultravioleta. Todas as soluções utilizadas durante a eletroforese foram
preparadas com água MilliQ DEPC (item 3.2). Os materiais autoclaváveis utilizados nesta
etapa foram tratados com DEPC 1% (item 3.2) durante 24 horas e autoclavados antes de sua
utilização, enquanto a cuba de eletroforese e seus componentes foram tratados com reagente
eliminador de nucleases (NucleasEliminator – Amresco) por 1 hora e em seguida lavados com
água MilliQ DEPC.

3.6.3 Síntese do cDNA

As amostras de RNA total foram quantificadas e imediatamente submetidas a RT-PCR
(PCR de transcrição reversa) para a síntese do cDNA (DNA complementar). Para esta reação
foi utilizado o kit Superscript III First Strand Synthesis SuperMix (Invitrogen) optando-se
pelo método de combinação de iniciadores randômicos e oligoDt. As quantidades de RNA
total de cada reação foram ajustadas para 1 µg, esta medida visa garantir a uniformidade das
concentrações das amostras. O aparelho utilizado foi o 2720 Thermal Cycler (Applied
Biosystems) e as condições de reação seguiram as recomendações do fabricante do kit.
Microtubos contendo o volume parcial referente à etapa inicial (Tabela 4) permaneceram por
5 minutos a 65°C para o anelamento dos iniciadores, seguido de 1 minuto no gelo e 10
minutos em temperatura ambiente. Após este intervalo, a enzima transcriptase reversa e os
demais componentes do volume final da reação (Tabela 4) foram adicionados aos tubos de
reação e estes foram mantidos por 50 minutos a 50°C para a transcrição do cDNA, seguido de
5 minutos a 85°C para a inativação da enzima. Após a reação de RT-PCR, adicionou-se 1 µL
de RNAse H aos tubos de reação e estes foram mantidos por 20 minutos a 37°C para a
degradação do RNA. De modo a garantir o controle de possível contaminação por DNA
genômico nas amostras, duas alíquotas adicionais de cada amostra foram submetidas à reação
de RT-PCR sem adição da enzima transcriptase reversa (controle negativo RT-). As amostras
foram armazenadas a -20°C para análises posteriores.
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Tabela 4 – Componentes da reação de PCR de transcrição reversa (RT-PCR).

Componente
Amostra de RNA total
Oligo (dT)20
Iniciadores randômicos
Mix dNTP
H2O Livre de nucleases (comercial)
Volume parcial (etapa inicial)
Tampão RT
MgCl2
DTT
RNase OUT
SuperScript III RT
Volume final da reação

Concentração
1000 ng
50 µM
50 ng
10 mM
--------1x
25 mM
0.1 M
40 U
200 U
-----

Volume
5 µL
1µL
1µL
1µL
2 µL
10 µL
2 µL
4 µL
2 µL
1 µL
1 µL
20 µL

3.6.4 Optimização da PCR em tempo real e validação dos iniciadores

Os iniciadores para os genes de interesse e de referência utilizados neste trabalho foram
previamente descritos por Wang et al (2012a) (Tabela 5). Após a identificação dos
iniciadores, estes foram submetidos à análise com os softwares Primer-BLAST
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e FastPCR (http://primerdigital.com/fastpcr.html), a fim de
verificar especificidade com as sequências alvo, satisfação de pre-requisitos para utilização
em qPCR e prováveis anelamentos e/ou formação de estruturas secundárias.
Tabela 5 – Lista de iniciadores utilizados na reação de PCR quantitativa em tempo real (qPCR)¹.
Gene

Nº acesso
GenBank

Primer Senso

Primer Antisenso

OsNHX1

AB021878

GTTCAAGAGTTACAACAAAGCACG

CAGCGGGAATACAAAAGCAG

OsSOS1

AY785147

CTCCGTGCTCATAGAATCGC

ATACTCACTCAAGTGGGTCAATACC

OsCIPK24

AK102270

AAGAAGCGGGTGGGGAGGT

GCGGTGGTTGAGGATGGTGT

OsHKT1;5

DQ148410

TGCCACCTTACACCACTTTCG

TGCCATACGCACTGATAACCTC

OsUBQ5*

AK061988

ACCACTTCGACCGCCACTACT

ACGCCTAAGCCTGCTGGTT

¹Referência: Wang et al., 2012a.
* Gene de Referência.
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Após a confecção dos iniciadores (Life Technologies), foi realizado teste de validação
dos mesmos (SYBR Green MasterMix, Invitrogen)., onde o sistema de reação foi optimizado
a fim de que todos os iniciadores apresentassem eficiências de amplificação similares à do par
de iniciadores relativo ao gene de referência (OsUBQ5), com um limite de 10% de diferença.
Nesta etapa o sistema de reação também foi optimizado para um volume final de reação de 15
µL. Os constituintes da reação de qPCR, bem como suas concentrações e volumes utilizados
estão descritos na tabela 6. A reação constou de um estágio inicial para ativação da enzima de
20 segundos a 50°C e 10 minutos a 95°C, o qual foi seguido pelo estágio de amplificação,
este constou de 40 ciclos de 15 segundos a 95°C e 1 minuto a 60°C (Tabela 7). Ao final da
reação de qPCR foi realizada a curva de dissociação a fim de detectar amplificações
inespecíficas ou a formação de dímeros de iniciadores. Para o teste de validação dos
iniciadores, amostras de cDNA foram submetidas a 7 diluições seriadas com fator de 1:2,
após uma diluição inicial de 25x. As reações foram realizadas em triplicatas técnicas. A partir
dos resultados da reação de validação foram calculadas as eficiências de amplificação de cada
par de iniciadores através da confecção de uma curva padrão e análise da inclinação da reta.

3.6.5 Reação de qPCR

Após o experimento de validação dos iniciadores, foi realizada a reação de qPCR (PCR
quantitativa em tempo real). As amostras de cDNA foram submetidas a qPCR realizada com a
utilização do kit SYBR Green MasterMix (Invitrogen). A reação constou dos componentes e
condições descritos respectivamente nas tabelas 6 e 7. A amplificação do cDNA do gene do
arroz OsUBQ5 foi utilizada como controle interno quantitativo (gene de referência). A
expressão relativa dos genes alvo foi calculada de acordo com o método do Cq Comparativo
segundo a equação 2 (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).
Foram realizadas reações de qPCR para controle negativo, onde as amostras foram
substituídas por água livre de nucleases (comercial), a fim de detectar possíveis
contaminações do sistema de reação. Além disto, foram realizadas reações de qPCR onde
duas amostras de cada condição testada passaram pela reação de RT-PCR sem exposição à
enzima transcriptase reversa (amostra RT-, item 3.6.3). Este processo foi realizado para
detectar possíveis contaminações por DNA genômico nas amostras analisadas.

47

Material e métodos
Tabela 6 – Composição da reação de PCR quantitativa em tempo real (qPCR)

Concentração final

Volume

1x

7.5 µL

Primer Senso

0,5 µM

0.75 µL

Primer Antisenso

0,5 µM

0.75 µL

H2O livre de nuclease

-----

1 µL

Amostra cDNA

5 ng

5 µL

Volume final

-----

15 µL

Componente
SYBR Green Reagent Master Mix

Tabela 7 – Estágios da reação de PCR quantitativa em tempo real (qPCR)

Temperatura

Duração

50°C

20 segundos

95°C

10 minutos

Desnaturação

95°C

15 segundos

Anelamento dos iniciadores, amplificação e

60°C

1 minuto

Etapa
Ativação da enzima (Hot start)

Amplificação (40 ciclos)

detecção da fluorescência

Equação 2:
Expressão relativa (fold change) = 2 -∆∆Cq

Onde:
∆∆Cq = [(Cqgene alvo – Cqgene ref.)amostra teste - (Cqgene alvo – Cqgene ref.)amostra calibradora]
Amostra teste: amostra da planta tratada com 100 mM de NaCl;
Amostra calibradora: amostra da planta controle, sem adição de NaCl.

Após a reação de qPCR, foi realizada eletroforese em gel de agarose a 2% (item 3.6.2)
para a confirmação da amplificação das sequência alvo pelos iniciadores. Nesta etapa
procurou-se verificar o tamanho aproximado dos fragmentos amplificados, bem como a
presença de uma única banda, indicando especificidade da amplificação pelos iniciadores
utilizados.
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3.6.6 Extração e quantificação de íons inorgânicos, Na+ e K+

Amostras secas de folhas jovens e adultas (item 3.6) foram submetidas à extração
conforme protocolo adaptado de Dionisio-Sese & Tobita (1998). Para cada amostra foram
pesados 200 mg de tecido vegetal seco, os quais foram transferidos para tubos tipo falcon de
15 ml e diluídos em 5 ml de água MilliQ. As amostras foram mantidas em banho-maria com
água fervente por 1 hora e em seguida foram submetidas à autoclavagem a 121º C e 1 atm por
20 minutos e então resfriados a temperatura ambiente.
Foi gerada uma curva padrão a partir de soluções de concentrações conhecidas de Na+ e
K+ (1 ppm, 3 ppm, 5 ppm, 7 ppm e 9 ppm). Após a extração, as amostras foram diluídas de
modo que os dados obtidos pudessem ser plotados na curva padrão gerada para cada íon
analisado. O conteúdo de sódio e potássio foi determinado através de um fotômetro de chamas
(NK 2004, Digimed). Estes dados em ppm foram convertidos para µM/g de matéria seca de
tecido, de acordo com as equações 3 e 4.

Equação 3:

Equação 4:

3.7

[Na+] em µM/g = [Na+] em PPM x 0.044
0.2

[K+] em µM/g = [K+] em PPM x 0.026
0.2

Análise estatística

Os dados obtidos nos itens 3.5 e 3.6 foram submetidos à análise de variância (two-way
ANOVA) e em seguida foram realizados testes de comparação de médias de Tukey e Sidak,
ambos ao nível máximo de 5% de probabilidade, com o auxílio do software Graphpad Prism
6.01 (GraphPad Prism version 6.01 para Windows, GraphPad Software, La Jolla California
USA, www.graphpad.com). Os dados referentes aos parâmetros de crescimento e à
classificação pelo sistema SES foram submetidos à análise de correlação de Pearson, onde as
porcentagens foram transformadas para arcoseno (%/100)1/2.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Tolerância ao estresse salino (NaCl) durante o crescimento vegetal

4.1.1 Sistema de classificação SES aplicado ao estresse salino

A tabela 8 descreve a classificação das 12 variedades de arroz vermelho avaliadas de
acordo com o sistema SES (item 3.5.1). O nível de tolerância das plântulas foi pontuado de 1
a 9, sendo 1 altamente tolerante e 9 altamente suscetível. A análise aos 10 DAT é considerada
um indicativo de tolerância durante o processo de seleção de cultivares, sendo considerada
apenas a análise aos 16 DAT para a classificação final do nível de tolerância. O aumento do
nível de sais levou ao aumento da pontuação em todas as variedades analisadas, entretanto as
variedades 0801, 0802, 0803 e 0728 mantiveram sua classificação em ambos os tratamentos.
De acordo com esta classificação, no tratamento de 100 mM de NaCl, a variedade 0801 foi a
única a exibir comportamento de tolerância ao estresse salino, seguida das variedades 0405,
0803, 0728, Vermelho e 0802, as quais apresentaram tolerância moderada. Já as demais
variedades, 0902, 0906, Caqui, 0413, 0901 e 0903, foram classificadas como suscetíveis.
Diversos estudos confirmam a reprodutibilidade e correlação da classificação baseada no
sistema SES à tolerância ao estresse salino (GREGORIO et al., 1997; ISLAM; KARIM,
2011; LEE et al., 2003; TANVEER-UL-HAQ et al., 2009).
Os efeitos deletérios do excesso de sais (NaCl) no arroz vermelho se iniciaram com a
redução do crescimento e desenvolvimento foliar, inibição da elongação foliar e do
surgimento de novas folhas (Figura 7). Após 16 DAT, o sódio tende a alcançar concentrações
tóxicas nas folhas, o que leva as folhas mais antigas a perder turgidez, enrolar e apresentar
necrose ou queimadura nas bordas das folhas. À medida que os íons se acumulam, a necrose
avança progressivamente na região internervural em direção ao centro das folhas, que então
morrem e são seguidas pela próxima folha mais velha em diante. Por fim, os sobreviventes
apresentam as folhas antigas perdendo a vitalidade e as folhas mais jovens se mantendo
verdes (MUNNS & TESTER, 2008). A intensidade dos efeitos visuais da salinidade (NaCl)
foi maior na variedade 0903, classificada como suscetível, e menor na variedade 0801,
classificada como tolerante. Estas observações corroboram os resultados mencionados por
Gregorio et al. (1997) e Dias et al. (2010).
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Tabela 8 – Valores médios da pontuação no sistema de classificação SES, avaliada aos 10 e 16 dias
após o início do tratamento salino (DAT), de 12 variedades de arroz vermelho submetidas a 50 e 100
mM de NaCl. Onde: T = tolerante; MT = moderadamente tolerante; S = suscetível.

Pontuação 10 DAT

Pontuação 16 DAT

50mM

100mM

50mM

100mM

50mM

100mM

0801

3.67

4.86

4.66

4.93

T

T

0405

3.13

5.07

3.80

6.2

T

MT

0803

3.47

5.36

6.13

6.38

MT

MT

0728

3.28

6.4

5.62

6.67

MT

MT

Vermelho

3.20

5.87

4.80

6.79

T

MT

0802

3.47

5.67

6.53

6.87

MT

MT

0902

3.34

5.80

6.13

7.00

MT

S

0906

3.07

5.73

6.13

7.07

MT

S

Caqui

3.73

6.07

5.00

7.13

MT

S

0413

3.87

5.87

6.00

7.33

MT

S

0901

3.48

5.93

6.31

7.40

MT

S

0903

3.48

5.87

6.58

7.60

MT

S

Variedade

Classificação 16 DAT

Figura 7 – Efeitos visuais do estresse salino, após 16 dias de tratamento, no crescimento de duas
variedades de arroz vermelho submetidos a 0, 50 e 100 mM de NaCl.
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(E) Vermelho

(B) 0405

(D) 0728

(C) 0803

(F) 0802

(A) 0801

0 mM

50 mM

100 mM

0 mM 50 mM 100 mM

0 mM 50 mM 100 mM

(H) 0906

(I) Caqui

(G) 0902

0 mM

50 mM

100 mM

0 mM 50 mM 100 mM 0 mM 50 mM 100 mM

(K) 0901
(J) 0413

(L) 0903

5 cm

0 mM 50 mM 100 mM

0 mM 50 mM 100 mM

0 mM

50 mM

100 mM

0 mM 50 mM 100 mM

0 mM 50 mM 100 mM

0 mM 50 mM 100 mM

Figura 8 – Efeitos visuais do estresse salino, após 16 dias de tratamento, no crescimento de 12 variedades de arroz vermelho submetidos a 0, 50 e 100 mM de
NaCl. A-L: variedades de arroz vermelho.
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4.1.2 Produção de fitomassa

Fitomassa da parte aérea – As análises de variância para os parâmetros massa fresca da parte
aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA) demonstraram interação entre as
variedades de arroz vermelho e os tratamentos analisados (anexo A). As diferenças entre os
tratamentos e entre as variedades foram melhor evidenciadas através da análise de redução
relativa para estes parâmetros (tabela 9). As maiores e significativas reduções relativas da
fitomassa da parte aérea foram observadas no tratamento de 100 mM quando comparado com
50 mM de NaCl com valores de 73,3 e 50,1 % para MFPA e de 42,9 e 9,4 % para MSPA,
respectivamente. Observam-se maiores reduções relativas médias na MFPA do que na MSPA.
Esta diferença pode ser explicada pelo fato de que a folha do arroz é constituída de
aproximadamente 80% de água, sendo assim, as elevadas reduções na MFPA refletem, em
parte, uma diminuição no acúmulo de água ocasionada pelo estresse salino (MUNNS, 2002).
As variedades 0405, 0728, Vermelho, Caqui, 0413 e 0901, apresentaram as menores
reduções relativas para MSPA, com redução média entre estas variedades de 0.51 % no nível
de 50 mM de NaCl. Entretanto, no tratamento de 100 mM de NaCl, estas variedades
aumentaram

drasticamente

a

redução

relativa,

apresentando

aumento

médio

de

aproximadamente 45%. Este comportamento pode ser explicado pela perda da capacidade
destas variedades, a partir do tratamento de 100 mM de NaCl, de manter a
compartimentalização e/ou exclusão dos íons de sódio, os quais poderiam se acumular em
níveis tóxicos nas folhas mais antigas, causando sua senescência prematura (MUNNS;
TESTER, 2008; YAMAGUCHI; BLUMWALD, 2005b). A variedade 0801 apresentou a
menor e significativa redução relativa para ambas MFPA e MSPA no tratamento de 100 mM
de NaCl, tal comportamento está de acordo com a classificação desta variedade como
tolerante de acordo com o sistema SES (tabela 8). De modo similar, as elevadas reduções
relativas apresentadas pela variedade 0903, na MFPA e MSPA, concordam com a
classificação desta como sensível ao estresse salino (tabela 8). Ao analisar os valores
absolutos para MSPA encontrados na variedade 0801, constatou-se que estes também não
apresentaram diferença significativa com relação ao tratamento controle (anexo I).
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Tabela 9 – Percentual de redução relativa da massa fresca da parte aérea (MFPA) e da massa seca da
parte aérea (MSPA), após 16 dias de tratamento, de 12 variedades de arroz vermelho submetidos a 50
e 100 mM de NaCl, em relação ao tratamento controle (0 mM de NaCl) 1.

Massa Fresca da Parte Aérea
2

Variedade
0801
0405
0803
0728
Vermelho
0802
0902
0906
Caqui
0413
0901
0903
Média

VA (g)
0 mM

Redução Relativa (%)
50 mM
100 mM

Massa Seca da Parte Aérea
2

VA (g)
0 mM

Redução Relativa (%)
50 mM
100 mM

0.209
0.250
0.202
0.166
0.289
0.224
0.229
0.220
0.254
0.201
0.204
0.237

45.02 A d
29.62 A e
61.57 A a
41.85 A d
51.37 A bc
54.41 A b
53.11 A b
52.32 A b
50.15 A bc
51.82 A bc
46.70 A cd
62.73 A a

58.39 B f
77.59 B ab
70.94 B cd
74.87 B bc
79.97 B ab
72.46 B cd
63.40 B e
69.51 B d
80.35 B a
80.36 B a
71.51 B cd
80.60 B a

0.033
0.038
0.032
0.028
0.046
0.035
0.035
0.038
0.039
0.033
0.036
0.039

15.57 A bc
12.19* A g
13.42 A bc
1.11* A f
1.28 A ef
15.23 A bc
12.16 A bcd
18.43 A b
2.35 A ef
8.66 A cde
4.09 A def
35.28 A a

18.59 A f
41.24 B cd
30.70 B e
48.84 B bc
50.91 B ab
41.21 B cd
37.77 B de
45.81 B bcd
46.93 B bc
45.27 B bcd
47.67 B bc
59.68 B a

0.223

50.06 A

73.33 B

0.036

9.43 A

42.88 B

1

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos (maiúsculas) segundo o teste de
Sidak (P<0.001) e variedades (minúsculas) segundo o teste de Tukey (P<0.05).
2
Valor absoluto.
* Aumento relativo comparado ao VA do tratamento controle.

Fitomassa da raiz e relação massa seca da raiz / massa seca da parte aérea – As análises de
variância para os parâmetros massa fresca da raiz (MFR) e massa seca da raiz (MSR)
demonstraram interação entre as variedades de arroz vermelho e os tratamentos analisados
(anexo B). As diferenças entre os tratamentos e entre as variedades foram melhor
evidenciadas através da análise de redução relativa para estes parâmetros (tabela 10). A MFR
e a MSR apresentaram reduções relativas médias significativas quando comparados com o
tratamento controle. Estas diferiram aproximadamente 2x entre os tratamentos de 50 e 100
mM de NaCl, com valores de 26,61 – 53,02 % e 14,59 – 33,58 %, respectivamente para a
MFR e MSR. As maiores reduções foram observadas na MFR quando comparada a MSR,
este comportamento foi similar ao observado para a redução da fitomassa da parte aérea.
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Na MSR, as variedades 0902 e Vermelho apresentaram as menores reduções relativas
no tratamento de 50 mM de NaCl. Entretanto, este comportamento não se manteve no
tratamento de 100 mM de NaCl pelo contrario, as reduções aumentaram de 0,35 para 33,73 %
e de 4,68 para 31,68 %, respectivamente. Já as variedades 0728 e 0803 apresentaram as
menores reduções no tratamento de 100 mM de NaCl, com valores de 23,99 e 26,88 %. Estas
variedades, 0728 e 0803, foram classificadas no sistema SES como moderadamente tolerantes
(tabela 8). A variedade 0903 apresentou a maior redução relativa em 50 mM de NaCl e a
terceira maior redução relativa em 100 mM de NaCL. A 100 mM de NaCl a variedade 0903
não diferiu significativamente das variedades 0413, Caqui, 0901, 0801 e 0405. A classificação
das variedades como suscetíveis coincide com os resultados do sistema SES, exceto para as
variedades 0801 e 0405, as quais foram classificadas pelo sistema SES respectivamente como
tolerante e moderadamente tolerante (tabela 8).

Tabela 10 – Percentual de redução relativa da massa fresca da raiz (MFR) e da massa seca da raiz
(MSR), após 16 dias de tratamento, de 12 variedades de arroz vermelho submetidos a 50 e 100 mM de
NaCl, em relação ao tratamento controle (0 mM de NaCl) 1.

Massa Fresca da Raiz
2

Variedade
0801
0405
0803
0728
Vermelho
0802
0902
0906
Caqui
0413
0901
0903
Média
1

VA (g)
0 mM
0.131
0.136
0.082
0.089
0.144
0.102
0.103
0.117
0.100
0.127
0.082
0.137
0.112

Redução Relativa (%)
50 mM
100 mM
33.90 A b
54.69 B de
30.65 A bc 66.55 B a
31.89 A bc 39.14 B h
16.32 A f
48.23 B fg
22.53 A de 59.15 B cd
19.84 A ef
48.76 B fg
32.37 A b
46.48 B g
7.02 A g
44.23 B gh
14.90 A f
53.42 B ef
49.07 A a
65.60 B ab
26.73 A cd 49.55 B efg
34.08 A b
60.46 B bc
26.61 A
53.02 B

Massa Seca da Raiz
2

VA (g)
0 mM
0.019
0.017
0.015
0.017
0.018
0.017
0.017
0.018
0.016
0.018
0.016
0.020
0.017

Redução Relativa (%)
50 mM
100 mM
23.73 A b
34.91 B abcd
10.58 A cde 39.82 B ab
15.33 A c
26.88 B fg
11.04 A cde 23.99 B g
4.68 A ef
31.68 B df
14.51 A c
30.78 B df
0.35 A f
33.73 B bcd
11.64 A cd
32.63 B cdf
7.05 A de
35.22 B abcd
26.22 A b
40.36 B a
16.67 A c
34.19 B abcd
33.28 A a
38.72 A abc
14.59 A
33.58 B

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos (maiúsculas) segundo o teste
de Sidak (P<0.001) e variedades (minúsculas) segundo o teste de Tukey (P<0.05).
2
Valor absoluto.
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A análise de variância para o parâmetro relação entre a massa seca da raiz e a massa
seca da parte aérea (MSR/MSPA) demonstrou interação entre as variedades de arroz
vermelho e os tratamentos analisados (anexo C). A relação entre MSR/MSPA apresentou
valores mais altos para o tratamento de 100 mM de NaCl quando comparado ao de 50 mM de
NaCl (tabela 11). A variedade 0728 apresentou a maior relação na concentração de 100 mM
de NaCl, seguida pela variedade 0903. Ambas as variedades diferiram significativamente das
demais e apresentaram valores de 0,89 e 0,78, respectivamente. A variedade 0903 foi
classificada no sistema SES como suscetível, enquanto a variedade 0728 foi classificada como
moderadamente tolerante. Já a variedade 0801 apresentou a menor relação da MSR/MSPA
com valor de 0,45, o qual não diferiu significativamente das variedades 0405, Caqui, 0902 e
0803. O comportamento de redução da relação MSR/MSPA apresentado pela variedade 0801
na concentração de 100 mM de NaCl, assim como o comportamento de pequena variação não
significativa entre os tratamentos apresentado pelas variedades 0405 e 0803, condiz com a
classificação destas variedades pelo sistema SES, onde a variedade 0801 foi classificada como
tolerante enquanto as variedades 0405 e 0803 foram moderadamente tolerantes (tabela 8).
Tabela 11 – Relação entre a massa seca da raiz e a massa seca da parte aérea (MSR/MSPA), após 16
dias de tratamento, de 12 variedades de arroz vermelho submetidos a 0, 50 e 100 mM de NaCl1.

Variedade
0801
0405
0803
0728
Vermelho
0802
0902
0906
Caqui
0413
0901
0903
Média
1

0 mM NaCl
0.56 A ab
0.45 A cd
0.50 A bc
0.62 A a
0.41 A d
0.50 A bc
0.49 A bcd
0.48 A bcd
0.43 A cd
0.56 A ab
0.46 A cd
0.52 A bc
0.50 A

Relação MSR/MSPA
50 mM NaCl
0.52 A ab
0.35 B e
0.48 A abcd
0.53 B ab
0.39 A de
0.50 A abc
0.56 B a
0.52 A ab
0.41 A cde
0.45 B bcd
0.42 A cde
0.54 A ab
0.47 A

100 mM NaCl
0.45 B d
0.47 A d
0.53 A cd
0.89 C a
0.57 B c
0.59 B c
0.53 AB cd
0.59 B c
0.53 B cd
0.61 A c
0.60 B c
0.78 B b
0.60 B

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos (maiúsculas) segundo o teste de
Sidak (P<0.001) e variedades (minúsculas) segundo o teste de Tukey (P<0.05).
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Embora os parâmetros de acúmulo de fitomassa da parte aérea e da raiz sejam
adequados para evidenciar os efeitos do estresse salino no arroz, diversos autores concordam
que a relação entre MSR/MSPA é um bom parâmetro para evidenciar as diferenças na
tolerância entre diversas variedades ou cultivares (GREGORY, 1982; MUNNS 2002; NETO;
TABOSA, 2000; YOSHIDA, 1981). A capacidade da planta em manter baixas ou apresentar
pouca variação na relação entre MSR/MSPA é considerada um bom indicativo de tolerância,
uma vez que este parâmetro está envolvido na taxa de acumulação de íons de sódio nas folhas
através da redução da taxa de entrada dos sais na rede de transpiração da planta (MUNNS;
TESTER, 2008; MUNNS, 2002). Neste aspecto, uma alta relação é considerada indicador de
maior sensibilidade da parte aérea, enquanto uma menor relação é considerada indicador de
maior sensibilidade da raiz, como comprovado por diversos autores (MUNNS, 1993;
KHUSH; BRAR, 2003; RODRIGUES et al., 2002).

4.1.3 Área foliar

A análise de variância para o parâmetro área foliar (AF) demonstrou interação entre as
variedades de arroz vermelho e os tratamentos analisados (anexo D). As diferenças entre os
tratamentos e entre as variedades foram melhor evidenciadas através da análise de redução
relativa para este parâmetro (tabela 12). Constatou-se maiores reduções relativas no
tratamento de 100 mM, quando comparadas às do tratamento de 50 mM de NaCl, com valores
de 86,46 e 63,61 %, respectivamente. No tratamento 100 mM de NaCl, as variedades Caqui,
Vermelho, 0903 e 0728 apresentaram as maiores reduções relativas as quais não apresentaram
diferenças significativas entre si, com valores de 96,61; 95,90; 93,16 e 91,63 %,
respectivamente. Este comportamento foi similar na concentração de 50 mM de NaCl, exceto
para a variedade 0728. Dentre estas variedades, Caqui e 0903 foram classificadas como
suscetíveis na concentração de 100 mM de NaCl pelo sistema SES, enquanto 0728 e
Vermelho foram classificados como moderadamente tolerantes na mesma concentração salina
(tabela 8). As variedades 0801, 0906 e 0901 apresentaram os menores valores de redução
relativa na concentração de 100 mM de NaCl, os quais não diferiram significativamente entre
si, com valores de 75.82, 79.49 e 79.87%, respectivamente. Dentre estas variedades, apenas a
0801 apresentou comportamento similar na concentração de 50 mM de NaCl, apresentando a
segunda menor redução relativa, a qual diferiu significativamente das demais variedades.
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Estes resultados corroboram em parte com o sistema SES, onde as variedades 0906 e 0901
foram classificadas como suscetíveis, enquanto a variedade 0801 foi classificada como
tolerante na concentração de 100 mM de NaCl.

Tabela 12 – Percentual de redução relativa da área foliar (AF), após 16 dias de tratamento, de 12
variedades de arroz vermelho submetidos a 50 e 100 mM de NaCl, em relação ao tratamento controle
(0 mM de NaCl) 1.

Área foliar
Valor absoluto (cm²)

Redução relativa (%)

Variedade

0 mM

50 mM

100 mM

0801

10.27

41.67 A h

75.82 B f

0405

12.00

18.68 A i

85.08 B cde

0803

9.20

69.93 A cd

85.82 B bcde

0728

7.83

50.11 A g

91.63 B abc

Vermelho

30.13

91.36 A a

95.90 A a

0802

11.20

57.88 A f

82.93 B de

0902

12.52

63.65 A e

84.06 B cde

0906

9.00

73.23 A c

79.49 B ef

Caqui

25.78

90.95 A a

96.61 A a

0413

7.73

56.56 A f

87.16 B bcd

0901

8.13

67.35 A de

79.87 B ef

0903

12.50

81.98 A b

93.18 B ab

Média

13.02

63.61 A

86.46 B

1

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos (maiúsculas) segundo o teste de
Sidak (P<0.001) e variedades (minúsculas) segundo o teste de Tukey (P<0.05).

A elevada redução relativa da área foliar encontrada no presente trabalho pode ser
atribuída ao processo de senescência precoce das folhas antigas, desencadeado pelo estresse
salino (NaCl). Benitez (2008) ao avaliar a redução relativa da área foliar de plântulas de arroz
branco sob estresse salino cultivadas em substrato de areia lavada observou as maiores
reduções no tratamento de 204 mM de NaCl, com redução média dos cultivares analisados de
74,13%. Em trabalhos anteriores, procuramos avaliar o crescimento do arroz vermelho
cultivado em areia lavada submetido a estresse salino durante 28 dias, onde foi observada uma
redução relativa média da área foliar de 64.34% no tratamento de 200 mM de NaCl (COSTA,
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2011). Sugere-se que esta diferença no parâmetro redução relativa da área foliar entre estes
trabalhos deve-se ao fato de que, em cultivo de hidroponia, as plântulas podem absorver uma
maior quantidade de íons, uma vez que estes estão constantemente disponíveis na solução
nutritiva. De maneira contrastante, no cultivo em solo, parte dos íons presentes está em
interação com as partículas do substrato, o que pode reduzir a absorção destes íons pelas
plântulas (DIAS; BLANCO, 2010).

4.1.4 Crescimento da parte aérea e raiz

Comprimento da parte aérea - A análise de variância para o comprimento da parte
aérea (CPA) demonstrou interação entre as variedades de arroz vermelho e os tratamentos
analisados (anexo E). As diferenças entre os tratamentos e entre as variedades foram melhor
evidenciadas através da análise de redução relativa para este parâmetro (tabela 13). As
maiores e significativas reduções relativas médias foram encontradas no tratamento de 100
mM, quando comparadas ao tratamento de 50 mM de NaCl, apresentando valores de 59,48 e
37,76 %, respectivamente. Na concentração de 100 mM de NaCl as variedades 0903, 0413,
0728 e Caqui apresentaram as maiores reduções relativas, com valores de 66,96; 65,35; 63,80
e 63,57 respectivamente, não apresentando diferenças significativas entre si. Na concentração
de 50 mM se observou o mesmo comportamento para estas variedades, exceto para a
variedade 0728, a qual apresentou a menor redução relativa neste tratamento salino. De
acordo com o sistema SES, na concentração de 100 mM, as variedades 0903, 0413 e caqui
foram classificadas como suscetíveis, enquanto a variedade 0728 apresentou comportamento
moderadamente tolerante (tabela 8). Já a menor redução relativa, no tratamento de 100 mM,
foi observada na variedade 0801 com valor de 44,57 %, a qual diferiu significativamente das
demais variedades. Este comportamento condiz com sua classificação como tolerante segundo
o sistema SES.

60

Resultados e discussão
Tabela 13 – Percentual de redução relativa do comprimento da parte aérea (CPA) e comprimento da
raiz (CR), após 16 dias de tratamento, de 12 variedades de arroz vermelho submetidos a 50 e 100 mM
de NaCl em relação ao tratamento controle (0 mM de NaCl) 1.

Comprimento da Parte Aérea
2

Variedade
0801
0405
0803
0728
Vermelho
0802
0902
0906
Caqui
0413
0901
0903
Média

VA (cm)
0 mM
29.08
34.93
31.18
27.52
47.01
31.49
31.44
33.76
38.17
38.76
35.64
34.03
34.42

Redução Relativa (%)
50 mM
100 mM
32.19 A ef
44.57 B f
35.98 A d
59.44 B cd
35.63 A de 55.94 B de
30.36 A f
63.80 B ab
39.72 A bc 61.55 B bc
34.21 A de 55.65 B e
39.91 A bc 58.21 B cde
37.14 A cd 57.52 B de
40.70 A bc 63.57 B ab
48.22 A a
65.35 B a
35.87 A d
61.23 B bc
43.24 A b
66.96 B a
37.76 A
59.48 B

Comprimento da Raiz
2

VA (cm)

0 mM
8.79
10.74
10.83
15.21
12.82
10.36
9.57
9.70
12.83
11.83
9.05
9.27
10.92

Redução Relativa (%)
50 mM
100 mM
31.80 A ef
36.96 B g
42.35 A bc
59.54 B bc
43.31 A b
61.50 B ab
51.49 A a
67.46 B a
28.05 A fg
55.10 B cd
43.49 A b
50.18 B de
33.85 A de
40.16 B fg
25.33 A g
45.61 B ef
31.74 A ef
62.54 B ab
49.49 A a
47.27 A ef
38.28 A cd
39.62 A fg
25.76 A g
40.59 B fg
37.08 A
50.54 B

1

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos (maiúsculas) segundo o teste
de Sidak (P<0.001) e variedades (minúsculas) segundo o teste de Tukey (P<0.05).
2
Valor absoluto.

Comprimento da raiz - A análise de variância para o comprimento da raiz (CR)
demonstrou interação entre as variedades de arroz vermelho e os tratamentos analisados
(anexo F). As diferenças entre os tratamentos e entre as variedades foram melhor
evidenciadas através da análise de redução relativa para este parâmetro (tabela 13). As
maiores e significativas reduções médias para o comprimento da raiz foram encontradas no
tratamento de 100 mM, quando comparadas ao tratamento de 50 mM de NaCl, com valores de
50,54 e 37,08 %, respectivamente. As variedades 0728, Caqui e 0803 apresentaram as
maiores reduções relativas na concentração de 100 mM, com valores de 67,46; 62,54 e
61,50%, respectivamente, sendo as suas diferenças não significativas. Na classificação do
sistema SES as variedades 0728 e 0803 foram classificadas como moderadamente tolerante,
enquanto a variedade Caqui foi classificada como suscetível (tabela 8). Já as menores
reduções relativas no tratamento de 100 mM de NaCl foram observadas para as variedades
0801, 0901, 0902 e 0903 com valores de 36,96; 39,62; 40,16 e 40,59 % respectivamente,
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sendo suas diferenças não significativas. A variedade 0801 foi classificada no sistema SES
como tolerante, enquanto 0901, 0902 e 0903 foram classificadas como suscetíveis.
O comprimento da raiz é um parâmetro fortemente influenciado pelo sistema de
cultivo. Uma vez que as raízes das plântulas estão constantemente em contato com a solução
nutritiva no cultivo em hidroponia, não há necessidade de promover o alongamento da raiz a
fim de acessar regiões com menores concentrações de sais ou maiores quantidades de água,
como acontece quando a planta se desenvolve no solo (HSIAO; XU, 2000; MARTINEZ et
al., 2010). Diversos autores concordam que, embora seja um bom indicativo dos efeitos do
estresse salino, o comprimento da raiz não é um bom parâmetro para a classificação da
tolerância das plantas (ASLAM; QURESHI, 1993; MUNNS; TESTER, 2008; ZENG;
SHANNON, 2000b) Os resultados encontrados neste estudo corroboram esta afirmação, uma
vez que as reduções relativas das variedades de arroz vermelho analisadas para o
comprimento da raiz não seguem o comportamento observado nos demais parâmetros
analisados e não apresentaram relação com a classificação do sistema SES.

4.1.5 Correlação dos parâmetros de crescimento vegetal e seleção da variedade tolerante e
suscetível

Em sumário, a variedade 0801 apresentou as menores reduções relativas médias, na
concentração de 100 mM de NaCl, para os seguintes parâmetros avaliados: MFPA, MSPA,
AF, CPA e CR, apresentando também redução relativa na relação MSR/MSPA (Anexo G). Já
a variedade 0903 apresentou as maiores reduções relativas médias, na concentração de 100
mM de NaCl, para os seguintes parâmetros: MFPA, MSPA e CPA, além disso, apresentou a
terceira maior redução relativa, a qual não diferiu da variedade com maior redução, nos
parâmetros MSR e AF. Em adição, esta variedade apresentou o maior aumento relativo na
relação MSR/MPA (Anexo G).
A matriz de correlações entre os parâmetros de crescimento vegetal analisados, na
concentração de 100 mM de NaCl, encontra-se na tabela 14. As correlações entre o sistema de
classificação SES e os parâmetros MFPA, MSPA, relação MSR/MSPA e CPA foram altas e
significativas e apresentaram valores de coeficiente de correlação (r) de 0,61; 0,85; -0,72 e
0,85, respectivamente. Já na concentração de 50 mM de NaCl, foram observadas correlações
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significativas entre o sistema SES e apenas os parâmetros MFPA e MSPA, com valores de r
de 0,754 e 0,685 respectivamente (anexo H).
Em conjunto, os dados dos parâmetros de crescimento analisados e sua alta correlação
com o sistema SES, na concentração de 100 mM de NaCl, confirmam a classificação das
variedades 0801 como tolerante e 0903 como suscetível ao estresse salino nas condições
avaliadas neste trabalho.

Tabela 14 – Matriz de correlação entre os parâmetros de crescimento analisados, massa fresca da
parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), massa fresca da raiz (MFR), massa seca da
raiz (MSR), relação entre massa seca da raiz e massa seca da parte aérea (MSR/MSPA), área foliar
(AF), comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR) e o sistema de classificação
(SES), após 16 dias de tratamento com 100 mM de NaCl 1.

Matriz de correlação

MFPA

MSPA

MFR

MSR

MSR/MSPA

AF

CPA

CR

SES

0.79*

0.53

0.25

-0.63*

0.79**

0.85***

0.49

0.61*

0.29

0.14

-0.91****

0.65*

0.91****

0.15

0.85***

0.77**

-0.01

0.29

0.33

-0.07

0.03

0.22

-0.05

0.18

-0.47

0.16

-0.63*

-0.77**

-0.22 -0.72***

0.73**

0.58*

0.44

0.30

0.85***

MSPA
MFR
MSR
MSR/MSPA
AF
CPA
CR
1

-0.03

Valores seguidos de asterisco (*) indicam correlação significativa, onde * P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤

0.001 e **** P ≤ 0.0001

A salinização dos solos ocorre pelo acúmulo de determinadas espécies iônicas,
principalmente Na+ e Cl-, os quais, além de causar toxidez quando se acumulam nos tecidos
vegetais, levam a mudanças na capacidade da planta em absorver, transportar e utilizar os íons
essenciais ao seu crescimento, como por exemplo, cálcio e potássio. Trabalhos em arroz
(BENITEZ, 2008; COSTA, 2011), feijão caupi (LIMA et al., 2007; SOUSA et al., 2007) e
milho (NETO; TABOSA, 2000) apresentaram resultados similares aos mencionados neste
trabalho, onde verificaram que as maiores reduções com relação à salinidade foram na área
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foliar, massa fresca da parte aérea, massa seca da parte aérea, massa fresca da raiz e massa
seca da raiz.
Com a análise das taxas de redução apresentadas neste trabalho demonstram-se os
diferentes efeitos do estresse salino sobre as diversas partes da planta. Morales et al. (2001)
salienta este fato, afirmando que nem todas as partes da planta são igualmente afetadas pela
salinidade, bem como, a adaptação ao estresse salino varia entre espécies e em um mesmo
genótipo pode variar entre estádios fenológicos. Já Magalhães (1985) propõe que o melhor
critério para avaliação das alterações induzidas pela salinidade nas plantas é o acúmulo de
massa seca, uma vez que este é resultante da associação de vários outros componentes.
Gregorio et al. (2002), através da revisão de diversos estudos e técnicas recomendadas pelo
Instituto Internacional do Arroz, afirmam que parâmetros como a massa seca da parte aérea e
das raízes, altura da parte aérea e a proporção entre as concentrações dos íons Na+ e K+, estão
relacionados à tolerância ao estresse salino durante o estágio de desenvolvimento inicial da
plântula do arroz.
Neste trabalho constatou-se a que o sistema de classificação SES apresenta alta
correlação com todos os parâmetros de crescimento analisados, com exceção do acúmulo de
fitomassa da raiz e comprimento da raiz. Destacam-se os parâmetros acúmulo de fitomassa da
parte aérea (MFPA e MSPA), relação MSR/MSPA e comprimento da parte aérea (CPA)
como os que melhor demonstraram os diferentes níveis de tolerância ao estresse salino das
variedades de arroz vermelho analisadas. A variedade MNA 0801 destacou-se na maior parte
dos parâmetros analisados como a mais tolerante ao estresse salino ao nível de 100 mM de
NaCl. Em contrapartida, a variedade MNA 0903 foi a que demonstrou maior suscetibilidade
ao estresse salino na maior parte dos parâmetros analisados. Embora estas variedades não
tenham sido avaliadas até o momento com relação à sua tolerância ao estresse salino no
campo, os resultados encontrados neste trabalho são fortes indicativos do comportamento
esperado destas variedades quando cultivadas no campo.
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4.2

Expressão diferencial de genes associados ao estresse salino e conteúdo iônico

4.2.1 Conteúdo iônico (Na+ e K+) nas variedades de arroz vermelho tolerante (0801) e
suscetível (0903) ao esteresse salino (NaCl)

Os níveis de íons de sódio em folhas jovens e antigas das duas variedades de arroz
vermelho analisadas se encontram na Figura 9. As diferenças entre os grupos analisados não
foram significativas no tratamento controle. Entretanto, foi observado aumento significativo
nos níveis de sódio no tratamento de 100 mM de NaCl em todos os grupos analisados. Foi
observada maior acumulação de sódio nas folhas antigas de ambas as variedades de arroz
vermelho, sendo maior na variedade suscetível 0903 quando comparada com a variedade
tolerante 0801, com valores de 358,.22 e 26,26 µmol g-1, respectivamente. Destaca-se que as
folhas antigas acumularam níveis de sódio de 3 a 4x maiores que as folhas jovens nas
variedades tolerante e suscetível, respectivamente. Com relação aos níveis de sódio nas folhas
jovens no tratamento salino, estes foram maiores na variedade tolerante, com valores de
122,89 µmol g-1 enquanto na variedade suscetível este nível foi de 79,70 µmol g-1. O maior
acúmulo de sódio, nas folhas antigas, está de acordo com os resultados encontrados para
estudos de diferentes níveis de estresse salino ou alcalino em arroz branco (WANG et al.,
2012; WANG et al., 2012b).
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Figura 9 – Níveis médios (± S.E.) de sódio nas folhas jovens e antigas, após 6 dias de tratamento, nas
variedades tolerante (0801) e suscetível (0903) de arroz vermelho submetidas a 0 e 100 mM de NaCl.
Valores obtidos de três réplicas técnicas de duas amostras biológicas. Letras diferentes nos tratamentos
indicam diferenças significativas entre os grupos analisados segundo o teste de Tukey (P ≤ 0.05).
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Quanto aos resultados da análise dos níveis de íons potássio (Figura 10), no tratamento
controle foram observados valores maiores e significativos nas folhas jovens, quando
comparados às folhas antigas de cada variedade, com valores de 86,46 e 73,44 µmol g-1,
respectivamente nas folhas jovens e antigas da variedade tolerante 0801 e de 75,77 e 64,06
µmol g-1respectivamente na variedade suscetível 0903. Já no tratamento salino (100 mM de
NaCl) os níveis de potássio aumentaram nas duas variedades, sendo significativamente
maiores nas folhas antigas quando comparados às folhas jovens, com respectivos valores de
116,08 e 145,75 µmol g-1nas folhas jovens e antigas da variedade tolerante 0801 e de 82,42 e
139,56 µmol g-1na variedade suscetível 0903. Entretanto, nas folhas jovens este aumento foi
menor e significativo na variedade suscetível 0903. O aumento dos níveis de potássio
intracelular é um conhecido mecanismo de tolerância ao excesso de sais, uma vez que a alta
concentração deste íon propicia sua interação com as enzimas citoplasmáticas, a qual é
dificultada em altos níveis de sódio, devido à competição por sítios de ligação entre os íons de
sódio e potássio (BLUMWALD et al., 2000b; CHINNUSAMY et al., 2005).
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Figura 10 – Níveis médios (± S.E.) de potássio nas folhas jovens e antigas, após 6 dias de tratamento,
nas variedades tolerante (0801) e suscetível (0903) de arroz vermelho submetidas a 0 e 100 mM de
NaCl. Valores obtidos de três réplicas técnicas de duas amostras biológicas. . Letras diferentes nos
tratamentos indicam diferenças significativas entre os grupos analisados segundo o teste de Tukey (P ≤
0.05).

A proporção entre Na+/K+ (Figura 11), no tratamento controle apresentou diferenças
significativas entre as folhas jovens das duas variedades e não se determinaram diferenças das
proporções entre as folhas antigas da variedade tolerante e suscetível, com respectivos valores
de 0,002 e 0,037 nas folhas jovens e antigas da variedade tolerante 0801 e de 0,036 e 0,105 na
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variedade suscetível 0903. Já no tratamento de 100 mM de NaCl, foram observadas aumentos
na proporção Na+/K+, sendo diferente o comportamento entre as folhas jovens e folhas antigas
nas duas variedades. Nas folhas jovens as proporções entre as variedades tolerante e
suscetível não diferiram significativamente, com valores de 1,06 e 0,97, respectivamente.
Entretanto, nas folhas antigas a proporção aumentou significativamente entre as variedades
tolerante e suscetível, com valores de 2,03 e 2,57, respectivamente.
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Figura 11 – Níveis médios (± S.E.) da proporção entre os íons de sódio e potássio nas folhas jovens e
antigas, após 6 dias de tratamento, nas variedades tolerante (0801) e suscetível (0903) de arroz
vermelho submetidas a 0 e 100 mM de NaCl. Valores obtidos de três réplicas técnicas de duas
amostras biológicas. Letras diferentes nos tratamentos indicam diferenças significativas entre os
grupos analisados segundo o teste de Tukey (P ≤ 0.05).

Diversos estudos apontam a compartimentalização dos íons de sódio nas folhas mais
antigas como mecanismo essencial para a tolerância ao estresse salino, ao sacrificar as folhas
mais velhas em prol das folhas jovens, onde ocorre a maior atividade fotossintética da planta.
Ao confinar o excesso de íons de sódio às folhas antigas, as quais já apresentam níveis
elevados de sódio devido à exposição mais prolongada ao excesso de sais, as plantas
asseguram a sobrevivência por mais tempo das folhas mais jovens, fotossintéticas e mais
sensíveis aos sais devido ao tamanho diminuto dos vacúolos de suas células jovens (LUTTS
et al., 1996a; MUNNS; TESTER, 2008; WANG et al., 2012).
Embora os níveis de Na+ e K+ sejam bons indicativos dos efeitos do estresse salino,
diversos autores concordam que estes níveis isoladamente não são suficientes, uma vez que
para a planta é essencial a manutenção do equilíbrio iônico no interior celular. A proporção
entre as concentrações dos dois íons (Na+/K+) foi utilizada com frequência em trabalhos de
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tolerância ao estresse salino (ALI et al., 2004; GREGORIO et al., 1997; ISLAM; KARIM,
2011; SINGH et al., 2008; WANG et al., 2012; WANG et al., 2012b; ZENG et al., 2003)
4.2.2 Expressão diferencial de genes do metabolismo iônico (OsHKT1;5, OsSOS1, OsNHX1 e
OsCIPK24) nas variedades de arroz vermelho tolerante (0801) e suscetível (0903) ao
esteresse salino (NaCl)
A integridade e pureza das amostras de RNA total foram confirmadas através de
espectrofotometria e eletroforese em gel de agarose (Anexo J). O sistema de reação de qPCR
foi optimizado de forma que todos os genes alvo apresentaram eficiências de reação similares
à do gene de referência. As curvas de eficiência dos genes analisados se encontram no anexo
L, sendo observadas eficiências de reação de 94,16% para o gene OsUBQ5, 99,41% para
OsHKT1;5, 94,41% para OsSOS1, 92,78% para OsNHX1 e 99.87% para OsCIPK24. Não foi
observada amplificação significativa em nenhum dos controles negativos, excluindo-se
possíveis contaminações dos componentes da reação, bem como contaminação por DNA
genômico nas amostras. Foi realizada uma curva de dissociação para cada par de iniciadores
utilizados, onde se descartou amplificações inespecíficas, bem como a formação de estruturas
secundárias. Para confirmação destes dados, foi realizada eletroforese em gel de agarose do
produto de qPCR (Anexo K), onde foi confirmada a especificidade do produto de
amplificação dos iniciadores.
Os resultados apresentados da expressão relativa diferencial dos genes OsHKT1;5,
OsSOS1, OsNHX1 e OsCIPK24 são referentes à diferença na quantidade de transcrito (do
inglês: fold change) encontrada nas plantas sob tratamento salino (100 mM de NaCl) com
relação ao tratamento controle (0 mM de NaCl), normalizadas de acordo com a expressão do
gene de referência OsUBQ5 (item 3.6.5).
Expressão relativa do gene OsHKT1;5 – Os níveis relativos de transcrito do gene OsHKT1;5
apresentaram comportamento contrastante entre as amostras de folhas jovens das duas
variedades de arroz vermelho analisadas (Figura 12). A variedade tolerante 0801 apresentou
uma redução de 1,53 vezes, já a variedade suscetível 0903 apresentou um aumento de 1,70
vezes, em relação ao tratamento controle. Nas folhas antigas não foi observada diferença
significativa entre a variedade tolerante e suscetível, com valores de aumento de 1,32 e 1,28
vezes, respectivamente, quando comparadas ao tratamento controle.
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Figura 12 – Expressão relativa média (± S.E.) do gene OsHKT1;5 nas folhas jovens e antigas, após 6
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0.05).

Expressão relativa do gene OsCIPK24 – Os níveis relativos de transcrito do gene OsCIPK24
nas folhas jovens e antigas diferiu significativamente entre as variedades tolerante 0801 e
suscetível 0903 (Figura 13). Os maiores níveis de expressão do transcrito OsCIPK24 foram
observados nas folhas antigas e jovens da variedade suscetível, quando comparados aos da
variedade tolerante, com valores relativos de 3,16 e 2,02 vezes nas folhas antigas e de 1,89 e
1,28 vezes, nas folhas jovens, respectivamente. Estes resultados indicaram aumento do nível
de expressão do gene OsCIPK24 em ambas variedades, sendo maior a expressão na variedade
suscetível e nas folhas antigas do que nas folhas jovens.
Expressão relativa do gene OsSOS1 – Os níveis relativos de transcrito do gene OsSOS1 nas
folhas jovens e adultas da variedade tolerante 0801 não apresentaram diferença significativa
entre si, apresentando redução de 1,51 e 1,69 vezes, respectivamente (Figura 14). Já na
variedade suscetível 0903 as amostras de folhas jovens apresentaram redução de 1,37 vezes,
enquanto que nas amostras de folhas antigas aumentaram o nível de expressão para 1,40
vezes, sendo suas diferenças significativas. Estes resultados indicaram diminuição do nível de
expressão do gene OsSOS1 nas folhas jovens e antigas da variedade tolerante 0801 e nas
folhas jovens da variedade suscetível, a qual não diferiu dos níveis encontrados na variedade
tolerante. Em contraste, foi observado aumento do nível de expressão deste gene nas folhas
antigas da variedade suscetível.
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Figura 13 – Expressão relativa média (± S.E.) do gene OsCIPK24 nas folhas jovens e antigas, após 6
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0.05).

E x p r e s s ã o R e la tiv a O s S O S 1

2

B

F o lh a J o v e m 0 8 0 1
F o lh a A n tig a 0 8 0 1

1

F o lh a J o v e m 0 9 0 3
F o lh a A n tig a 0 9 0 3

0

-1
A

-2

A

A

03

03

01

01

-3
09

A

09

N

A
N

N

N

A

A

08

08

Figura 14 – Expressão relativa média (± S.E.) do gene OsSOS1 nas folhas jovens e antigas, após 6
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Expressão relativa do gene OsNHX1 – Os níveis relativos de transcrito do gene OsNHX1 nas
folhas jovens e antigas apresentaram aumentos significativos do nível de expressão na
variedade tolerante 0801, com valores de 1,75 e 8,94 vezes, respectivamente (Figura 15). Já
na variedade suscetível 0903 este aumento apresentou valores de 2,29 e 9,41 vezes,
respectivamente nas folhas jovens e antigas. Não foi verificada diferença significativa entre as
duas variedades analisadas. Estes resultados indicaram aumentos do nível de expressão do
gene OsNHX1 nas folhas jovens e antigas, sendo maior nas folhas antigas nas duas
variedades.
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Figura 15 – Expressão relativa média (± S.E.) do gene OsNHX1 nas folhas jovens e antigas, após 6
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0.05).

Nos resultados de expressão diferencial dos genes analisados verificou-se aumento na
quantidade de transcrito do gene OsHKT1;5 nas folhas antigas de ambas as variedades de
arroz vermelho. Este resultado condiz com a elevada acumulação de íons de sódio nas folhas
antigas em comparação com as folhas jovens observada nas duas variedades analisadas.
Entretanto, observou-se aumento da concentração de íons potássio nas folhas jovens apenas
da variedade tolerante (0801), em contraste com a variedade suscetível (0903), a qual não
apresentou diferença significativa entre os tratamentos 0 e 100 mM de NaCl para a
concentração de íons potássio nas folhas jovens. Isto pode ser explicado pelo aumento da
expressão do gene OsSOS1 nas folhas antigas da variedade suscetível, o que pode ter levado
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ao aumento da concentração de proteínas OsSOS1 na membrana plasmática e consequente
efluxo de Na+, indo de encontro com a atividade da proteína OsHKT1;5 e impedindo assim a
despolarização das células do parênquima do xilema das folhas antigas e consequente efluxo
de K+ para as folhas jovens. Estes resultados são condizentes com os trabalhos de Ren et al
(2005) e de Horie et al (2009), os quais sugerem que a proteína OsHKT1;5 está envolvida na
liberação de K+ para as folhas jovens, em conjunto com a captação de Na+ pelas células do
parênquima do xilema nas folhas antigas. Nesta hipótese, a captação de Na+ pelos
transportadores OsHKT1;5, nas folhas antigas e na região entre as raízes e as folhas, iria
despolarizar a membrana das células do parênquima do xilema, o que poderia ativar canais
iônicos capazes de mediar o efluxo de K+ para o interior do xilema, que transportaria estes
íons para as folhas jovens.
Também foi verificado aumento significativo na expressão do gene OsCIPK24 nas
folhas antigas da variedade suscetível, este aumento pode ser indicativo de elevada atividade
da proteína OsCIPK24. Esta proteína é responsável, dentre outros processos, pelo aumento da
atividade dos transportadores OsSOS1 e OsNHX1, estando indiretamente envolvida no
aumento do efluxo de íons de sódio pela membrana plasmática, a partir da ativação da
proteína OsSOS1, e no aumento do sequestro destes íons no vacúolo, através da ativação da
proteína OsNHX1 (QIU et al., 2002, 2004). A provável atividade elevada da proteína
OsCIPK24 nas folhas antigas da variedade suscetível condiz com um provável impedimento
da despolarização da membrana das células do parênquima nestas folhas, devido ao aumento
da atividade dos transportadores OsSOS1 e OsNHX1, o que reduziria a acumulação de K+ nas
folhas jovens desta variedade.
Destaca-se ainda o elevado aumento na expressão do gene OsNHX1 nas amostras de
folhas antigas de ambas as variedades. Este aumento na expressão, junto aos elevados níveis
de íons sódio encontrados nestas amostras, aponta para uma elevada atividade de captação de
sódio nos vacúolos pela proteína OsNHX1 nestas amostras. Estes resultados indicam que a
atividade desta proteína é uma das principais responsáveis pela compartimentalização do
sódio nas folhas antigas, processo essencial para a tolerância da planta como um todo.
Resultados semelhantes foram obtidos por Wang et al (2012a), em estudos de estresse salino
em arroz branco, onde mencionaram aumentos significativos na expressão do transcrito
OsNHX1 para amostras de folhas antigas com valores de 2,0 – 2,5 vezes.
Diversos estudos procuraram avaliar a expressão de genes relacionados ao
estresse salino em cultivares tolerantes ou suscetíveis de arroz a fim de detectar os efeitos do
estresse salino na expressão destes genes (FUKUDA; NAKAMURA, 2011; FUKUDA et al.,
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2004; MARTÍNEZ-ATIENZA et al., 2007; REN, Z.-H. et al., 2005; WANG, H.; WU, Z. et
al., 2012; WANG, H.; ZHANG, M. et al., 2012; YANG, C. et al., 2012). Entretanto, até o
momento, poucos estudos avaliaram a expressão destes genes em cultivares com níveis de
tolerância contrastantes, a fim de elucidar os mecanismos responsáveis por esta diversidade
quanto à tolerância ao estresse salino (KAVITHA et al., 2012; WALIA et al., 2005). Neste
aspecto, nossos resultados configuram o primeiro relato de expressão gênica diferencial entre
variedades de arroz vermelho tolerante e suscetível ao estresse salino. A partir destes
resultados, sugere-se um possível mecanismo envolvido nesta diferença de tolerância
observada entre as variedades analisadas, onde a atividade conjunta das proteínas OsCIPK24,
OsSOS1 e OsNHX1 nas folhas antigas da variedade suscetível (0903) seria responsável pela
rápida exclusão ou compartimentalização dos íons sódio, impedindo a atuação indireta da
proteína OsHKT1;5 na despolarização da membrana e transporte dos íons potássio para as
folhas jovens. Entretanto, recomenda-se se a realização de estudos relacionados à expressão
de uma maior quantidade de genes e à atividade das proteínas codificadas pelos mesmos,
possibilitando um melhor entendimento e a confirmação dos mecanismos envolvidos na
diversidade de tolerância à salinidade no arroz vermelho.

5.

CONCLUSÃO
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5.

Conclusão
Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir:

a)

Todos os parâmetros de crescimento vegetal estudados apresentaram redução

ocasionada pelos tratamentos salinos. De todos estes parâmetros, a massa fresca da parte
aérea (MFPA), a massa seca da parte aérea (MSPA), o comprimento da parte aérea
(CPA) e a relação da massa seca da raiz com a massa seca da parte aérea (MSR/MSPA)
correlacionam-se significativamente com o sistema de classificação SES nas condições
de tratamento salino de 100 mM de NaCl.

b)

A análise dos parâmetros de crescimento vegetal, em conjunto com a classificação

pelo sistema SES, permitiu a seleção das variedades 0801 e 0903 como tolerante e
suscetível, respectivamente, durante a fase inicial do desenvolvimento vegetal nas
condições de tratamento salino de 100 mM de NaCl.

c)

As expressões relativas dos genes OsHKT1;5, OsCIPK24 e OsSOS1 apresentaram

comportamento diferencial entre as variedades de arroz vermelho tolerante (0801) e
suscetível (0903) no tratamento salino de 100 mM de NaCl. O gene OsNHX1 não
apresentou expressão diferencial, apresentando entretanto aumento da expressão relativa
nas folhas antigas.

 O tratamento salino levou ao aumento da expressão gênica, com excessão do
gene OsHKT1;5 nas folhas jovens da variedade tolerante e do gene OsSOS1 em
ambas as folhas da variedade tolerante e nas folhas jovens da variedade suscetível.
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Anexo A – Análise de variância dos valores absolutos (g) da massa fresca da parte área (MFPA) e da
massa seca da parte aérea (MSPA), após 16 dias de tratamento, de doze variedades de arroz vermelho
submetidas a 0, 50 e 100 mM de NaCl.

Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio

P

% da variação total

Interação

22

0.01287

P < 0.0001

3.999

Variedade

11

0.03015

P < 0.0001

4.686

Tratamento

2

2.456

P < 0.0001

69.38

Resíduo

1019

0.001479

Massa Seca da Parte Aérea (MSPA)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio

P

% da variação total

Interação

22

8.311e-005

P < 0.0001

10.93

Variedade

11

0.0002674

P < 0.0001

17.58

Tratamento

2

0.004919

P < 0.0001

58.82

Resíduo

180

1.177e-005

Anexo B – Análise de variância dos valores absolutos (g) da massa fresca da raíz (MFR) e da massa
seca da raíz (MSR), após 16 dias de tratamento, de doze variedades de arroz vermelho submetidas a 0,
50 e 100 mM de NaCl.

Massa Fresca da Raiz (MFR)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio

P

% da variação total

Interação

22

0.004352

P < 0.0001

6.660

Variedade

11

0.01413

P < 0.0001

10.81

Tratamento

2

0.3479

P < 0.0001

48.40

Resíduo

1014

0.0004737

P

% da variação total

Massa Seca da Raiz (MSR)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio
Interação

22

6.868e-006

P < 0.0001

7.973

Variedade

11

1.442e-005

P < 0.0001

8.372

Tratamento

2

0.0006504

P < 0.0001

68.64

Resíduo

180

1.580e-006

87

Anexos
Anexo C – Análise de variância da relação entre a massa seca da raíz e a massa seca da parte aérea
(MSR/MSPA), após 16 dias de tratamento, de doze variedades de arroz vermelho submetidas a 0, 50 e
100 mM de NaCl.

Relação Massa Seca da Raiz / Massa Seca da Parte Aérea (MSR/MSPA)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio

P

% da variação total

Interação

22

0.02785

P < 0.0001

23.88

Variedade

11

0.08635

P < 0.0001

37.03

Tratamento

2

0.3000

P < 0.0001

23.39

Resíduo

180

0.002238

Anexo D – Análise de variância dos valores absolutos (cm²) da área foliar (AF), após 16 dias de
tratamento, de doze variedades de arroz vermelho submetidas a 0, 50 e 100 mM de NaCl.

Área Foliar (AF)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio

P

% da variação total

Interação

22

450.1

P < 0.0001

27.96

Variedade

11

291.6

P < 0.0001

9.056

Tratamento

2

8788

P < 0.0001

49.62

Resíduo

698

4.037

Anexo E – Análise de variância dos valores absolutos (cm) do comprimento da parte aérea (CPA),
após 16 dias de tratamento, de doze variedades de arroz vermelho submetidas a 0, 50 e 100 mM de
NaCl.

Comprimento da Parte Aérea (CPA)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio

P

% da variação total

Interação

22

171.3

P < 0.0001

3.846

Variedade

11

806.0

P < 0.0001

9.047

Tratamento

2

36998

P < 0.0001

75.51

Resíduo

1016

11.18
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Anexo F – Análise de variância dos valores absolutos (cm) do comprimento da raíz (CR), após 16 dias
de tratamento, de doze variedades de arroz vermelho submetidas a 0, 50 e 100 mM de NaCl.

Comprimento da Raíz (CR)
Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio

P

% da variação total

Interação

22

27.20

P < 0.0001

6.734

Variedade

11

76.05

P < 0.0001

9.412

Tratamento

2

2564

P < 0.0001

57.69

Resíduo

880

2.004

Anexo G – Percentual de redução relativa relação massa seca da raiz / massa seca da parte aérea
(MSR/MSPA), após 16 dias de tratamento, de 12 variedades de arroz vermelho submetidos a 50 e 100
mM de NaCl, em relação ao tratamento controle (0 mM de NaCl) .

Relação Massa Seca da Raiz / Massa Seca da Parte Aérea (MSR/MSPA)
Valor absoluto (g)

Redução relativa (%)

Variedade

0 mM

50 mM

100 mM

0801

0.560

7.17

20.03

0405

0.503

22.42

3.81*

0803

0.499

2.32

6.96*

0728

0.458

15.25

43.04*

Vermelho

0.491

3.26

40.22*

0802

0.522

0.37*

17.90*

0902

0.477

13.59*

6.98*

0906

0.623

8.37*

24.24*

Caqui

0.453

4.16

22.00*

0413

0.563

20.31

9.80*

0901

0.435

8.21

31.21*

0903

0.408

2.29*

49.34*

Média

0.499

4.87

19.62*

* Aumento relativo ao valor absoluto do tratamento controle.
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Anexo H – Matriz de correlação entre os parâmetros de crescimento analisados [massa fresca da parte
aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), massa fresca da raiz (MFR), massa seca da raiz
(MSR), relação entre massa seca da raiz e massa seca da parte aérea (MSR/MSPA), área foliar (AF),
comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR) e o sistema de classificação (SES)],
após 16 dias de tratamento com 50 mM de NaCl 1.

Matriz de correlação

MFPA
MSPA
MFR
MSR
MSR/MSPA
AF
CPA
CR
1

MSPA

MFR

MSR

MSR/MSPA

AF

CPA

CR

SES

0.80**

0.09

0.29

-0.64*

0.72**

0.39

-0.32

0.75**

0.12

0.58*

-0.62*

0.40

0.25

-0.46

0.69*

0.52

0.35

-0.30

0.49

0.30

0.01

0.26

-0.10

0.26

0.03

0.30

-0.56

-0.03

0.65*

-0.52

0.41

-0.54

0.42

-0.19

0.20
0.02

Valores seguidos de * indicam correlação significativa, onde * P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 e

**** P ≤ 0.0001
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Anexo I – Valores absolutos referentes aos parâmetros morfológicos analisados, após 16 dias de
tratamento, de doze variedades de arroz vermelho submetidas a 0, 50 e 100 mM de NaCl. Nos gráficos
estão representadas as médias ± erro padrão. Barras seguidas de asterisco (*) diferem
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significativamente (P ≤ 0,05) do tratamento controle (0 mM de NaCl).
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Anexo J – Eletroforese em gel de agarose a 1% das amostras de RNA total de folhas jovens (FJ) e
folhas antigas (FA) da variedade tolerante 0801 e suscetível 0903, submetidas a 0 ou 100 mM de
NaCl. Em destaque as bandas formadas pelo RNA ribossômico das subunidades 28S e 18S.

Anexo K – Eletroforese em gel de agarose a 2% dos produtos das reações de qPCR de cada um dos
pares de iniciadores utilizados neste trabalho. Pb: pares de bases.
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Anexo L – Curva padrão para análise da eficiência de reação dos pares de iniciadores utilizados neste
trabalho (tabela 3). Cq: ciclo de quantificação; Ef%: Percentagem de eficiência da reação de qPCR.

