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RESUMO  

 

Sinais elétricos em microtomateiros mutantes em ABA: aspectos eletrofisiológicos e 

metabólicos sob diferentes condições hídricas 

 

A pesquisa sobre a sinalização em plantas tradicionalmente se concentra no papel dos 

fitohômonios, ondas de cálcio e espécie reativas de oxigênio como moléculas sinalizadoras de 

longa distância. No entanto, sabe-se que as plantas têm a capacidade de gerar sinais elétricos 

necessários nas comunicações intra e intercelulares em resposta a diferentes fatores ambientais, 

como luz, ferimentos, estresse hídrico e fotoperiodismo. No entanto, ainda não está claro se a 

comunicação elétrica está ligada à presença de outras vias de sinalização como a via do ácido 

abscísico ou, ainda, se durante períodos de estresse, como o déficit hídrico, o ajuste metabólico 

está relacionado com a geração de sinais elétricos após a reidratação das plantas. Sendo assim, 

objetivou-se com este trabalho caracterizar os sinais elétricos gerados em plantas de tomateiros 

mutantes em ácido abscísico e identificar as mudanças eletrofisiológicas e metabólicas que 

estejam associadas à propagação de sinais elétricos na resposta à seca e ao estímulo de 

reidratação nestas plantas. Foram realizados três estudos independentes para avaliar a geração 

de sinais elétricos em microtomateiros, cultivar Micro-Tom (MT) do tipo selvagem (MTwt) e 

dos mutantes isogênico MTnotabilis (MTnot) e transgênico MTsp12::NCED (MTNCED). O 

primeiro estudo avaliou quais sinais elétricos são gerados espontaneamente e evocados via 

estímulo elétrico. O segundo e o terceiro estudo foram realizados para avaliar o efeito do déficit 

hídrico e do estímulo de reidratação nas trocas gasosas, no metabolismo e na geração de 

potenciais de ação nos microtomateiros e, ainda, o efeito dos sinais elétricos nas respostas 

fisiológicas. Potenciais de ação espontâneos foram observados com maior frequência no MTnot 

em comparação ao MTwt e MTNCED. Por outro lado, potenciais de variação espontâneos 

ocorreram com maior frequência no MTNCED, demonstrando que o ABA influencia na 

propagação do sinal. Além disso, a exposição das plantas ao déficit hídrico induziu uma 

despolarização crescente do potencial elétrico da membrana plasmática em Mtwt e MTnot, o 

que contribuiu na geração de potenciais de ação após a aplicação do estímulo de reidratação. 

No MTwt, o sinal elétrico induziu aumento na taxa fotossintética, condutância estomática e taxa 

transpiratória. Em contraste, as variáveis de trocas gasosas foram reduzidas nos mutantes em 

ABA. Adicionalmente, os maiores níveis de ácido glutâmico, asparagina e GABA sob déficit 

hídrico podem ter influenciado na indução e propagação do sinal elétrico em MTnot. 

Palavras-chave: Sinalização elétrica, Ácido abscísico, Potencial de ação, Comunicação; 

Medicação extracelular 
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ABSTRACT 

 

Electrical signals in ABA mutant microtomatos: electrophysiological and 

metabolic aspects under different water conditions 

Research on plant signaling has traditionally focused on the role of phytohormones, calcium 

waves and reactive oxygen species as long-distance signaling molecules. However, it is known 

that plants have the ability to generate electrical signals necessary for intra and intercellular 

communications in response to different environmental factors, such as light, injuries, water 

stress and photoperiodism. However, it is not yet clear whether electrical communication is 

linked to the presence of other signaling pathways such as the abscisic acid pathway, or 

whether, during periods of stress, such as water deficit, metabolic adjustment is related to the 

generation of electrical signals after rehydration of the plants. Therefore, the objective of this 

work was to characterize the electrical signals generated in plants of mutant tomato plants in 

abscisic acid and to identify the electrophysiological and metabolic changes that are associated 

with the propagation of electrical signals in response to drought and the rehydration stimulus in 

these plants. Therefore, the objective of this work was to characterize the electrical signals 

generated in plants of mutant tomato plants in abscisic acid and to identify the 

electrophysiological and metabolic changes that are associated with the propagation of 

electrical signals in response to drought and the rehydration stimulus in these plants. Three 

independent studies were carried out to evaluate the generation of electrical signals in 

microtomatoes, cultivar Micro-Tom (MT) of the wild type (MTwt) and of the isogenic mutants 

MTnotabilis (MTnot) and transgenic MTsp12::NCED (MTNCED). The first study evaluated 

which electrical signals are spontaneously generated and evoked via electrical stimulus. The 

second and third studies were carried out to evaluate the effect of water deficit and the 

rehydration stimulus on gas exchange, metabolism and the generation of action potentials in 

microtomatoes and also the effect of electrical signals on physiological responses. Spontaneous 

action potentials were observed more frequently in MTnot compared to MTwt and MTNCED. 

On the other hand, spontaneous variation potentials occurred more frequently in MTNCED, 

demonstrating that ABA influences signal propagation. In addition, the plants exposed to water 

deficit induced an increasing depolarization of the electrical potential of the plasma membrane 

in MTwt and MTnot, which contributed to the generation of action potentials after the 

application of the rehydration stimulus. In MTwt, the electrical signal induced an increase in 

photosynthetic rate, stomatal conductance and transpiration. In contrast, gas exchange traits 

were reduced in ABA mutants. Additionally, the higher levels of glutamic acid, asparagine and 

GABA under water deficit may have influenced the induction and propagation of the electrical 

signal in MTnot. 

Keywords: Electrical signaling, Abscísico acid, Action potential, Comunication, Extracellular 

medication 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

As plantas por seu estilo de vida séssil são capazes de reunir e atualizar informações 

continuamente sobre o ambiente e, assim, tomar decisões que conciliem o seu bem-estar. A 

comunicação eficiente, coordenação da alocação de recursos, sinalização rápida entre partes da 

planta acima e abaixo do solo estão entre os atributos necessários para respostas adaptativas ao 

ambiente (Ruan et al., 2013; Xu et al., 2015), e isso acontece em função de uma sofisticada rede 

de sinalização presente nas células que propaga informações a curta e longas distâncias. Essa 

rede é composta por sinais hidráulicos, químicos (ondas de Ca2+, EROs e ABA) e elétricos que 

diferem não apenas em sua natureza química, mas também em suas velocidades de propagação 

(Huber e Bauerle, 2016). 

Embora a maior parte do conhecimento das respostas adaptativas de plantas às 

mudanças ambientais vêm de estudos envolvendo sinais químicos e hidráulicos (Torres-Ruiz et 

al., 2015; Li et al., 2017), existem evidências de que estímulos ambientais como mudanças na 

intensidade de luz (Szechyńska-Hebda et al., 2017) e na disponibilidade hídrica do solo 

(Vuralhan-Eckert et al., 2018) e a interação de sinais oriundos de fontes hidráulicas e químicas 

podem modificar o potencial elétrico da membrana e induzir a geração e propagação de sinais 

elétricos (Fromm e Lautner, 2007; Gallé et al., 2015; Vodeneed et al., 2015; Szchynska-Hebda 

et al., 2017). Isso ocorre uma vez que as membranas celulares possuem H+-ATPases e canais 

iônicos dependentes de voltagem que, em conjunto, são responsáveis pelo estabelecimento do 

potencial elétrico da membrana celular (Falhof et al., 2016). Quando as plantas são sujeitas a 

mudanças no ambiente, alterações potenciais da membrana podem ser evocadas rapidamente 

(Wang et al., 2019) e propagadas pelas membranas de células adjacentes excitáveis (Volkov e 

Ranatunga, 2006) da raiz para as folhas e vice-versa, permitindo que as plantas coordenem, a 

distâncias significativas, diferentes atividades fisiológicas (Lautner et al., 2005), bioquímicas 

(Oyarce e Gurovich, 2010) e moleculares (Mousavi et al., 2013).  

Até o momento, três tipos de sinais elétricos são reconhecidos em plantas: os 

potenciais de ação (PA), potenciais de variação (PV) e os potenciais sistêmicos (PS) (From e 

Lautner, 2012; Zimmermann e Mithöfer, 2013; Gallé et al., 2015). O PA se destaca como sinal 

elétrico que se propaga a longas distâncias e está relacionado com a ativação transitória de 

canais iônicos (Ca2+, Cl- e K+) (Felle e Zimmermann, 2007) e com a inativação da H+-ATPase 

(Vodeneev et al., 2006; Sukhov e Vodeneev 2009). É uma reação elétrica de curto prazo, que 

inclui a despolarização rápida (diminuição de uma diferença de potencial elétrico) e 
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repolarização (recuperação da diferença de potencial) da membrana plasmática (Beilby, 2007). 

O caráter “tudo ou nada” desse potencial ocorre em virtude das mudanças instantâneas e 

momentâneas no potencial elétrico da membrana celular, que desencadeia sinais com amplitude 

e velocidades constantes (Trebacz et al., 2006). Estímulos que não danificam o tecido induzem 

a autopropagação de PA como, por exemplo, correntes elétricas (Macedo et al., 2015), 

arrefecimento (Król et al., 2006), toque (Degli Agosti, 2014), alterações na intensidade 

luminosa (Pikulenko e Bulychev) e déficit hídrico (Vuralhan-Eckert et al., 2018). Além dos 

PAs induzidos por estímulos, também podem ocorrer potenciais de ação espontâneos (SAPs), 

os quais ocorrem na ausência de estímulos externos e desconhecidos (Zawadki et al., 1995). 

Stolarz e Dziubińska (2017), por exemplo, observaram a propagação de SAPs em Helianthus 

annuus durante transição de claro/escuro, quando ocorria movimento do caule. Propagação de 

SAPs em resposta ao fotoperíodo também foi observado em microtomateiro deficiente em ABA 

(Macedo et al., 2015). 

Já o PV é propagado através do xilema e pode ser gerado por estímulos bióticos e 

abióticos que danificam o tecido, como queima (Katicheva et al., 2015; Zhao et al., 2015), corte 

e herbivoria (Salvador-Recatalá; Farmer, 2014). Este sinal é caracterizado por uma fase inicial 

de despolarização rápida similar ao mecanismo iônico do PA, no entanto, é seguido de uma 

fase repolarização lenta em função do desligamento transitório da H+-ATPase, podendo durar 

até 30 minutos (Stahlberg et al., 2006; Huber e Bauerle, 2016). Embora não bem explicada, a 

propagação de PV está associada com variações na pressão hidráulica do xilema, possivelmente 

oriundas de sinais hidráulicos (SH) (Stahlberg, 2005). É sugerido que danos aos tecidos de 

plantas aumentem a pressão hidráulica na zona estimulada, a qual induz uma onda hidráulica 

e/ou sinal hidráulico a ser propagado por toda a planta (Mancuso, 1999). A passagem desse 

sinal é geralmente acompanhada por uma forte despolarização da membrana que segue mais 

lentamente com uma onda hidráulica conduzindo o alongamento da membrana e afetando 

canais de íons mecano-sensíveis (Davies, 2006; Vodeneev et al., 2015). É importante mencionar 

aqui que o PV não se autoperpetua porque são sempre precedidos por uma mudança de pressão 

hidráulica positiva e, portanto, sua despolarização é induzida hidraulicamente (Stahlberg e 

Cosgrove, 1996, 1997).  

Em contraste, o PS é um sinal sistêmico induzido por fatores abióticos e bióticos, 

autopropagavél e transmitido via evento de hiperpolarização, relacionado à ativação da H+-

ATPase na membrana plasmática (Zimmermann et al., 2009). No entanto, a participação de 

canais de Ca2+ e K+ na propagação de PS é provável, uma vez que esse sinal foi suprimido em 

plantas deficientes a esses nutrientes (Lautner et al., 2005). Apesar de ser o menos investigado 
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em plantas, sinais de hiperpolarização foram observados em Zea mays após a aplicação 

simultânea dos estímulos de queima e reidratação (Vuralhan-Eckert et al., 2018) e em 

Arabidopsis após estimulo de herbivoria (Zirmmermann et al., 2009). Zirmmermann et al. 

(2016) também observaram a propagação de PS na zona estimula após a indução de PV e/ou 

PA. Isso significa que tanto a despolarização quanto a hiperpolarização na zona estimulada 

devem induzir alguns processos semelhantes que participam da propagação da SP (Sukhov et 

a., 2019). 

As propagações de sinais elétricos podem induzir várias respostas fisiológicas em 

plantas (Gallé et al., 2015). Kaiser e Grams (2006) reportaram um declínio transiente no 

rendimento quântico do FSII e na condutância estomática após a propagação de PV em folhas 

de Mimosa pudica estimuladas com queima. Já a propagação de PA foi relatada por aumentar 

a taxa de assimilação CO2 sob condições normais de luminosidade em plantas de milho após 

estímulo de reidratação (Grams et al., 2007). Os autores observaram que a propagação do PA 

iniciou cerca de 10 minutos após a estimulação, atingindo o pico máximo em 20-30 min, o que 

evidencia que o PA pode induzir respostas positivas à fotossíntese e no controle estomático. 

Adicionalmente, apesar de o ABA ser um sinal de estresse hídrico e essencial na regulação 

estomática (Kuromori et al., 2018), esse fitohormônio também é necessário no desenvolvimento 

de alterações fisiológicas induzidas por PA (Herde et al., 1999). Do mesmo modo que 

aminoácidos como o glutamato e a asparagina tem sido relatado por influenciar na propagação 

de sinais elétricos como o PA em plantas sob estresse (Toyota et al., 2018; Lapeikaite et al., 

2019). 

Diante dessa abordagem, evidencia-se que há informações na literatura sobre 

alterações nos processos eletrofisiológicos ocasionados por sinais elétricos, o que sugere a 

possibilidade de interação com outras vias de sinalização como a do ABA em resposta a 

estresses ambientais. A caracterização da sinalização eletrofisiológica e do envolvimento do 

ABA é obtida a partir de estudos com mutantes específicos nesse fitohormônio, dentre eles, os 

mutantes MTnotabilis (deficiente em ABA) e MTsp12::NCED (superexpressando ABA). 

Assim, esse estudo nos permitirá elucidar se a geração de sinais elétricos está envolvida nas 

respostas de defesa desses mutantes submetidos a diferentes regimes hídricos. Além de salientar 

a importância de trabalhos voltados para o comportamento e eletrofisiologia vegetal, tanto em 

nível de plantas, como em nível de seus constituintes, resgatando a importância dos sinais 

elétricos para as plantas. Sendo assim, a pergunta que quero responder nesse estudo é se: sinais 

elétricos atuam na sinalizaçãço a longa distância induzindo respostas fisiológicas e metabólicas 
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em tomateiro mutante em ABA após cessar o déficit hídrico. Para responder essa pergunta, 

objetivou-se com esse estudo caracterizar sinais elétricos gerados no tomateiro cv. Micro-Tom 

(wt) e nos mutantes MTnotabilis e MTNCED, bem como investigar a relação entre a sinalização 

elétrica e química nas trocas gasosas e nos níveis de metabólitos das plantas submetidas aos 

tratamentos de déficit hídrico e após o estímulo de reidratação.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DE MULTIVARIÁVEIS DE SINAIS ELÉTRICOS GERADOS 

ESPONTANEAMENTE E EVOCADOS POR ESTÍMULO ELÉTRICO EM 

MICROTOMATEIROS MUTANTES EM ÁCIDO ABSCÍSICO 

RESUMO 

O monitoramento em in vivo da atividade elétrica entre os tecidos e órgãos de plantas pode 

ser utilizado para estudar mecanismos de transporte de informações e respostas fisiológicas 

provenientes de estímulos externos. Estes sinais são caracterizados principalmente em potencial de 

ação (PA) e de variação (PV), relacionados a sinalização de longa e curta distância, respectivamente. 

Potencias de ação espontâneos (SAPs) também podem ocorrer na ausência de estímulos conhecidos 

a uma frequência ajustada às condições ambientais. Por outro lado, potencias de variações 

espontâneos (SVPs) ainda são desconhecidos. Neste trabalho, a geração espontânea e evocação de 

sinais elétricos via estímulo elétrico foram monitoradas durante 72 horas usando eletrodos Ag/AgCl, 

inseridos no caule e pecíolos de tomateiros cv. Micro – Tom, sendo: notabilis (MTnot), e 

MTsp12::NCED (MTNCED) e tipo selvagem (MTwt). O MTnot gerou mais SAPs comparado ao 

MTwt e MTNCED, os quais se propagaram pelo caule e pecíolos, com uma velocidade de 

transmissão de 0, 50 cm min-¹. A propagação de PVSs ocorreu principalmente no início da manhã, 

com maior frequência no MTwt. MTNCED registrou menor quantidade de SVPs o que foi associado 

ao nível de despolarização da membrana. O estímulo elétrico por sua vez promoveu a geração de 

potenciais de ação em todos os genótipos estudados. Os mutantes MTnot e MTNCED foram menos 

sensíveis ao estímulo elétrico, sendo necessário um maior estímulo para atingir o limiar de excitação.  

Palavras-chave: Sinais espontâneos; Potencial de ação; Potencial de variação; Medições 

extracelulares; notabilis; NCED 

 

ABSTRACT 

In vivo monitoring of electrical activity between plant tissues and organs can be used to 

study information transport mechanisms and physiological responses to external stimuli. These 

signals are mainly characterized as action potential (AP) and variation potential (VP), related to 

long- and short-distance signaling, respectively. Spontaneous action potentials (SAPs) may also 

occur in the absence of known stimuli at frequencies adjusted to environmental conditions. By 

contrast, the mechanism of spontaneous variation potentials (SVPs) remain unknown. In this work, 

spontaneous generation and evocation of electrical signals via electrical stimulation were monitored 

for 72 h using Ag/AgCl electrodes inserted into the stem and petioles of two mutant tomatoes, cv. 

Micro-Tom notabilis (MTnot) and MTsp12::NCED (MTNCED), and wild type (MTwt). MTnot 

generated more SAPs than did MTwt and MTNCED, propagated through the stem and petioles, with 

a transmission speed of 0.50 cm min-1. SVPs propagation occurred mainly in the early morning, 

most often in MTwt. MTNCED gave a lower number of SVPs that were associated with membrane 

depolarization level. The electrical stimuli promoted the generation of APs in all studied genotypes. 

Mutants MTnot and MTNCED were less sensitive to electrical stimulation, requiring greater stimuli 

to reach the excitation threshold. 

Keywords: Spontaneous signals; Action potential; Variation potential; Extracellular measurement; 

notabilis; NCED 
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2.1. Introdução 

As plantas percebem e transmitem informações do ambiente mediante sinais rápidos e 

lentos, derivados de fontes hidráulica, químicas e elétricas. Os sinais elétricos têm sido descritos 

por promover sinalização rápida e a longas distâncias, interagindo com sinais hidráulicos e 

químicos preparando a planta para responder de forma mais seletiva aos estímulos ambientais 

(Gilroy et al., 2016). A membrana celular é a principal fonte de geração de sinais elétricos 

devido as suas propriedades bioelétricas. As membranas possuem canais iônicos (Fromm e 

Lautner 2007; Felle e Zimmermann 2007) que induzem mudanças transitórias no potencial 

elétrico da membrana (Vodeneev et al., 2015) por meio de mecanismos ativos e passivos (Hills 

et al. 2012). Dentre os sinais elétricos reconhecidos em plantas, os potenciais de ação (PA), 

potenciais de ação espontâneos (SAPs) (Trebacz et al., 2006; Fromm e Lautner, 2007) e 

potencias de variação (PV) (Stahlberg et al., 2006; Vodeneev et al., 2015) são propagados a 

taxas muito rápidas (mm s−1 a vários cm s−1) e são capazes de integrar outras vias de sinalização 

(Sukhov, 2016; Sukhova et al., 2017). 

 Potencias de ação, por exemplo, podem induzir a formação de radicais livres e 

espécies reativas de oxigênio (EROs). Sabe-se que as EROs são reguladoras de canais iônicos, 

portanto, torna-se bastante provável um crosstalk com sinais elétricos (Shabala et al., 2016). O 

sinal hidráulico, por sua vez, é a base de geração de PV e quando associado às EROs, são 

responsáveis pela diminuição na assimilação de CO2 e pelo fechamento estomático dependente 

de ABA (Pavlovic et al., 2011; Gallé et al., 2013; Sukhov et al., 2016). O ABA é essencial no 

crescimento de plantas (Baueret et al., 2013), contudo, sua atuação na adaptação de plantas via 

controle estomático em condições de déficit hídrico, é considerada a mais importante (Duarte 

et al., 2019). Herde et al., (1999) reportaram que a síntese de ABA é necessária para o 

desenvolvimento de alterações fisiológicas induzidas por PA. Assim como o ABA é induzido 

por PAs e PVs a partir de estímulos ao toque (Hlavácková et al., 2006; Krausko et al., 2017) e 

correntes elétricas (Herde et al., 1999) e, também pode regular a atividade de canais de K+ (Cuin 

et al., 2018) e Ca+2 (Meimoun et al., 2009) modulando a propagação de PAs. 

É evidente que sinais elétricos interagem com outras vias de sinalização. No entanto, 

ainda não está claro se a sinalização elétrica funciona em modo de iniciação para os sinais 

hidráulicos e químicos, ou se eles atuam simultaneamente, com a mesma importância (Shabala 

et al., 2016). Os mutantes são ferramentas importantes para caracterização de respostas elétricas 

(Gil et al., 2009; Macedo et al., 2015; Kupisz et al., 2017) e para entender as vias de sinalização 

e suas funções nas plantas. Os mutantes MTnot e MTNCED com sub e superexpressão de ABA, 
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obtidos mediante a introgressão de mutações na cultivar de micro-tomateiro “Micro-Tom” (wt) 

podem fornecer novas informações sobre o efeito de sinais químicos na evocação e propagação 

de sinais elétricos, bem como o nível de excitabilidade destas plantas mediante 

eletroestimulação. 

O MTnot apresenta uma mutação no gene da enzima NCED (9-cis-epoxycarotenoid 

dioxygenase) que cliva um carotenoide na via de síntese de ABA, gerando apenas 42% do nível 

total de ABA em relação ao tipo selvagem (Burbidge et al., 1999). Esse mutante tem uma alta 

taxa transpiratória e baixa condutividade hidráulica da raiz, o que explica seu baixo potencial 

de turgor. Essas características resultam em menor crescimento e expansão foliar, bem como 

características de desidratação em relação ao tipo selvagem. Por outro lado, o transgênico 

MTNCED superexpressa a enzima NCED, caracterizado por apresentar altos níveis de ABA 

em relação à planta selvagem. O MTNCED apresenta características fisiológicas contrarias as 

observadas no MTnot (Thompson et al., 2000). O fenótipo, associado ao ciclo de vida curto 

dessas plantas, tornam o MTwt e os mutantes MTnot e MTNCED plantas-modelos importantes 

para estudos eletrofisiológicos. Dessa forma, o presente estudo objetivou caracterizar os sinais 

elétricos gerados espontaneamente e evocados por estimulação elétrica no tomateiro cv. Micro-

Tom (wt) e nos mutantes MTnot e MTNCED. 

 

2.2. Material e Métodos 

 Material vegetal e condições de crescimento 

Sementes de microtomateiros cultivar Micro-Tom (MT) (MTwt) e os mutantes 

isogênicos MTnotabilis (MTnot) e MTsp12::NCED (MTNCED) foram obtidos a partir da 

coleção de Micro-Tom do Laboratório de Controle Hormonal do Desenvolvimento de Plantas 

da Universidade de São Paulo, Brasil. As sementes foram semeadas em vasos (350 dm-3) 

contendo substrato Basaplant® (Agro Base, Artur Nogueira, SP, Brasil) (1:1) e suplementado 

com vermiculita expandida com 1 g L-1 10:10:10 NPK e 4 g L-1 calcário dolomítico (MgCO3 

+ CaCO3). As plantas foram cultivadas em casa de vegetação do Laboratório de Controle 

Hormonal, sob condições controladas de irradiância (250 a 350 μmol fótons m−2 s−1), 

temperatura (~28 ºC), umidade relativa (40 a 60%), fotoperíodo 12h/12 h (dia/noite). As plantas 

foram mantidas sob capacidade de campo, com 4 regas automáticas diárias. As plantas de 

MTnot foram cultivadas no mesmo ambiente, porém cobertas com campanas, obtendo umidade 

relativa de 70 a 90%. 
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O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados composto por três 

genótipo sendo, o (MTwt) e os mutantes MTnot e MTNCED, com 10 repetições. 

 

 Registro da atividade elétrica 

 Plantas com 55 dias de idade foram aclimatadas por 72 horas em gaiola de 

Faraday, com isolamento eletromagnético, no Laboratório de Estudo de Plantas Sob Estresse – 

LEPSE. As plantas foram mantidas em condições de temperatura e umidade similares à casa de 

vegetação, com radiação fotossinteticamente ativa (PAR, 150 µmol m−2 s −1) a partir de fonte 

de luz fluorescente no nível da planta e fotoperíodo de 12/12 h (dia/noite). Após o período de 

aclimatação, foram inseridos quatro eletrodos de medição, com o El1 inserido no pecíolo da 

folha e os El2, El3 e El4 no caule das plantas (Figura 1). Os eletrodos tem em sua extremidade 

Ag/AgCl (fio de prata de 0,25 ou 0,5 mm de diâmetro). Cada eletrodo foi conectado a um 

sistema de aquisição de dados (LAB-TRAX-4/24T, WPI LLC, Sarasota, FL, EUA) com quatro 

canais e amplificador, conectados a um computador e controlados pelo software LabScribe 

(iWorx, Dover, NH. EUA). Um eletrodo de referência foi mantido no solo. Durante as 

avaliações, as campanas foram removidas das plantas MTnot. As medições elétricas foram 

iniciadas três horas após a inserção dos eletrodos nas plantas, tempo necessário para que a 

tensão possa ser estabilizada em todos os eletrodos. A resistência de entrada de cada sinal foi 

de 100 MΩ.  

 Foram medidas as características dos sinais de amplitude (mV), duração do pico 

(t ½, s) e velocidade para potenciais de ação (PA) e SAPs e a amplitude para potenciais de 

variação espontânea (SVPs). A velocidade foi calculada considerando a distância entre os 

eletrodos (cm) e o tempo necessário (min) para o PA atravessar o segmento caule ou foliar 

(Macedo et al. 2015). Os SAPs e SVPs foram medidos pelo monitoramento contínuo da 

atividade elétrica por 72 horas, na ausência de estímulos externos controlados ou intencionais 

(Zawadzki et al., 2008). Durante esse período, o ambiente foi mantido isolado para eliminar 

qualquer influência externa. A fim de registrar potenciais de ação (PA) evocados por 

estimulação elétrica, uma corrente elétrica do tipo contínua foi fornecida extracelularmente 

através de eletrodos de superfície Ag/AgCl localizados no ápice da haste das plantas (Figura 1). 

Tensões diferentes foram usadas para determinar o limiar de excitação. 
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Figura 1. Arranjo dos eletrodos (El) na planta: ± eletrodos de estimulação elétrica no 

ápice, El1 inserido no pecíolo, El2, El3 e El 4 inseridos no caule, e o eletrodo de referência, R, 

inserido no solo. 

 

 

Figura 1. Arranjo dos eletrodos (El) na planta: ± eletrodos de estimulação elétrica no ápice, El1 inserido no 

pecíolo, El2, El3 e El 4 inseridos no caule, e o eletrodo de referência, R, inserido no solo. 

 

  Análise estatística 

As variáveis discretas (número de sinais) coletadas ao longo do tempo foram 

analisadas com estrutura de tratamentos fatorial. A interação entre os fatores foi evidenciada 

por meio de uma análise de Deviance, sendo que os fatores, tratamentos versus intervalos de 

tempo, foram considerados como fixos. As variáveis discretas foram analisadas com um modelo 

linear generalizado do tipo quasipoisson enquanto que para as demais foi adotado o modelo 

Gaussiano (distribuição normal). A qualidade do ajuste do modelo foi confirmada com um 

envelope simulado meio normal utilizando o pacote hnp (Moral et al. 2017). Os contrastes de 

médias entre os tratamentos foram conduzidos por meio da função glht do pacote multcomp 

(Torsten et al. 2008) do programa R. 

As variáveis amplitude, duração e velocidade dos sinais elétricos geradas de forma 

espontânea foram avaliadas por meio da análise de componentes principais (PCA) com a 

finalidade de identificar a variação e ordenação das respostas observadas em cada genótipo 

dentro de cada respectivo intervalo de tempo. Os dados foram padronizados pela divisão da 
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diferença entre cada observação e média aritmética de cada variável de interesse pelo desvio 

padrão da mesma variável. Os componentes foram selecionados de acordo com os autovalores 

provenientes da matriz de correlação e de acordo com a presença de componentes com 

autovalores maiores do que 1 (Kaiser, 1974; Malaquias et al. 2017). Todas as análises foram 

realizadas no software R (R CORE TEAM, 2019). 

 

2.3. Resultados 

 Sinais elétricos gerados espontaneamente 

Dois tipos de propagação de sinais elétricos espontâneos foram observados através das 

medições contínuas da atividade elétrica: (1) sinalização de longa distância, que desencadeou a 

despolarização rápida da membrana [potenciais de ação espontâneos, SAPs e (2) sinalização de 

curta distância, relacionada à despolarização lenta da membrana potenciais de variação 

espontâneos, SVPs. Os SAPs foram registrados em todas as plantas de MTwt e MTnot 

analisadas. No mutante MTNCED apenas 40% das plantas propagaram SPAs (dados não 

mostrados). O número total de SAPs e a velocidade de propagação do sinal elétrico foi maior 

em plantas de MTnot comparados ao MTwt e MTNCED (Tabela 1). No entanto, a propagação 

de SAPs não diferiu estatisticamente entre as horas do dia e noite. Os dados referentes a duração 

(t1/2) não apresentaram normalidade e homogeneidade de variância e foram transformados 

usando a função “boxcox” do pacote “MASS” do R. Os valores de lâmbda que maximizam a 

função foram extraídos e substituídos na fórmula: YT=Yλ-1/λ (Box & Cox, 1964). 

 

Tabela 1. Número total (NSPAs), amplitude (AMP, mV), duração (t1/2, s) e velocidade de propagação (V, cm² 

min-1) dos potenciais de ação espontâneos (SPAs) em microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagem (MTwt) e 

mutantes MTnotabilis (MTnot) e MTNCED, durante 72 h de medições contínuas de atividade elétrica. 

Genótipos NSPAs [a] AMP (mV) t1/2 (s) V (cm² s-1) [b]  

MTwt 0,16 ± 0,05ab 10,05 ± 1,47 12,92 ± 2,46 0,21 ± 0,06 b  

MTnotabilis 0,36 ± 0,09 a 11,67 ± 1,63 10,93 ± 1,06 0,50 ± 0,04 a  

MTNCED 0,091 ± 0,05 b 10,75 ± 2,89 12,92 ± 2,46 0,36 ± 0,05 ab  

F2,9  0,3060    

p  0,7437    

ʎ   -0,7   

Dados representam médias ± erro padrão (n = 10). Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si por 

contrastes de médias gerados por modelo linear generalizado do tipo quasepoisson[a], e pelo teste de Tukey (p < 

0,05) [b].  
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Na figura 2 é apresentado o registro de SAPs após as 6 pm quando a luz foi desligada. 

É possível observar uma despolarização de longo prazo nos quatro eletrodos e os picos de SAPs. 

 

  

Figura 2. Propagação de potenciais de ação espontâneos em plantas de MTwt (A) e mutantes MTnot (B) e 

MTNCED (C) após as 6 pm quando a luz foi desligada. 

 

A maior geração de SPVs foi registrada entre às 4 e 6 am, em todos os genótipos. 

Plantas do tipo selvagem (MTwt) propagaram um maior número de SPVs, em relação às demais 

plantas (Tab. 2), enquanto que o MTNCED apresentou menor propagação de SPVs (Tab. 2) e 

menor amplitude de despolarização do SPVs (Tab.3). O registro das variações espontâneas 
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(SPVs) de membrana (EL1), no período de 4 e 6 am, para as plantas MTwt, MTnot e MTNCED 

estão apresentados na figura 3. 

 

Tabela 2. Número de potenciais de variação espontâneos (SPVs) em microtomateiros Micro-Tom (MT) 

selvagenm (MTwt) e mutantes MTnotabilis (MTnot) e MTNCED, durante 72 h de medições contínuas de 

atividade elétrica.  

 Horário MTwt MTnot MTNCED 

Número de 

SPVs 

00 – 02 am 0,20 (± 0,13) 0,10 (± 0,10) 0,40 (± 0,26) 

02 – 04 am 0,60 (± 0,33) 0,20 (± 0,34) 0,50 (± 0,34) 

04 – 06 am 1,70 (± 0,15) a 1,50 (± 0,16) ab 1,20 (± 0,41) b 

06 – 08 am 0,10 (± 0,10) 0,10 (± 0,10) 0,80 (± 0,36) 

08 – 10 am 0,20 (± 0,13) 0,10 (± 0,10) 0,20 (± 0,20) 

10 – 12 am 0,40 (± 0,26) 0,20 (± 0,20) 0,20 (± 0,20) 

12 – 14 pm 0,20 (± 0,13) 0,00 (± 0,00) 0,50 (± 0,22) 

14 – 16 pm 0,40 (± 0,30) 0,40 (± 0,21) 0,30 (± 0,21) 

16 – 18 pm 0,40 (± 0,16) 0,30 (± 0,10) 0,30 (± 0,15) 

18 – 20 pm 0,40 (± 0,22) 0,10 (± 0,10) 0,70 (± 0,30) 

20 – 22 pm 0,60 (± 0,22) 0,10 (± 0,10) 1,00 (± 0,44) 

22 – 00 pm 0,10 (± 0,10) 0,00 (± 0,00) 0,40 (± 0,30) 

Dados representam médias ± erro padrão (n = 10). Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si por 

contrastes de médias gerados por modelo linear generalizado do tipo quasepoisson. 

 

Tabela 3. Amplitude dos potenciais de variação espontâneos (SPVs, mV) em microtomateiros Micro-Tom (MT) 

selvagem (MTwt) e mutantes MTnotabilis (MTnot) e MTNCED durante 72 h de medições contínuas de 

atividade elétrica  

Genótipos SPVs (mV) 
MTwt 18,58 (± 1,86) a 

MTnot 17,34 (± 2,56) a 

MTNCED 12,39 (± 1,07) b 

 

Dados representam médias ± erro padrão (n = 10). Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si por 

contrastes de médias gerados por modelo linear generalizado do tipo quasepoisson (p < 0,05). 
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Figura 3. Propagação de potenciais de variação espontâneos (SPVs) regustrados no período de 4 e 6 am em 

microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagens (MTwt) (A) e mutantes MTnotabilis (MTnot) (B) e MTNCED (C). 

 

 Comportamento periódico de potenciais de ação e de variação espontâneos 

Analisando a variação total dos dados foi possível verificar que os dois primeiros 

componentes principais explicam juntos mais de 97% da variação observada, sendo 62,39% 

pelo PC1 e 32,49% pelo PC2 e 2,65% pelo PC3 (Figura 4). Os escores observados para os três 

primeiros componentes principais são: 0,4970 npa [número de PA] + 0,5120 apa [amplitude do 

PA] + 0,4980 dpa [duração do PA] + 0,4888 vpa [velocidade de PA] – 0,0527 npv [número de 

PV] e -0,03008 apv [amplitude de pv] (1º componente); 0,00423 npa + 0,0509 apa + 0,0544 

dpa + 0,0073 vpa + 0,7040 npv e 0,07061 apv (2º componente); e -0,0122 npa -0,1505 apa -

0,5991 dpa + 0,7829 vpa – 0,0201 npv + 0,0691 apv (3° componente). Observa-se que as 

variáveis relacionadas ao sinal SAP tiveram maior participação no PC1, sinal SVP no PC2 e a 
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amplitude e duração dos SAPs no PC3 (Figure 4). As plantas de MTwt e MTnotabilis 

expressaram os maiores valores de amplitude, duração, velocidade e números de SPAs, durante 

o intervalo de 18 a 20 horas (Figure 4), onde as variáveis amplitude e duração de SAPs 

apresentam maiores valores em comparação a velocidade de propagação do sinal. 

 

  

Figura 4. Análise de componentes das principais variáveis elétricas geradas de forma espontânea: número total de 

SPAs (SPA, no.), amplitude (SAPs, mV), duração (t1/2, s) e velocidade de propagação dos potenciais de ação (V, 

cm² min-1), número total (no.) e amplitude de SVP em microtomateiros tipo selvagenm MTwt e os mutantes 

MTnot e MTNCED, durante 72 h de medições contínuas de atividade elétrica. As áreas de contorno do biplot 

foram definidas de acordo com os escores observados para o componente principal 3 – conforme proposto e 

utilizado por Malaquias et al. (2017). 

 
A análise de componentes principais revela que as maiores médias das variáveis 

amplitude de SVP e o número deste sinal foram encontradas em todos os genótipos no intervalo 

de 4 a 6 horas da manhã, além de apresentar alta correlação entre si (cosseno de θ = 0,9517). 

Avaliando os SAPs, foi possível observar alta correlação entre número e amplitude (θ: 0.9270), 

número e duração (θ: 0.9038), número e velocidade (θ: 0.8843), amplitude e duração (θ: 

0.9829), amplitude e velocidade (θ: 0.9271) e velocidade e duração (θ: 0.8450). 

 

 O estímulo elétrico induz a propagação de potenciais de ação 

Plantas de MTwt, MTnot e MTNCED submetidas a um estímulo de tensão elétrica de 

8V/4s, 13V/4s e 16V/4s respectivamente, tiveram como resposta a propagação de PAs ao longo 

do caule e pecíolo, e ainda com amplitudes variáveis (Figura 5). No entanto, a variação na 
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tensão elétrica aplicada indica que o limiar de excitação dos mutantes MTnot e MTNCED foi 

maior que no MTwt. Nas plantas de MTwt a rota de transmissão do PA após o estímulo elétrico 

iniciou no El2, seguindo basipetalmente pelo El3 e El4 localizados no caule (Fig. 4A). Nos 

mutantes MTnot e MTNCED o PA também seguiu basipetalmente, mas iniciando no El1e então 

propagado pelo caule (Fig. 4B-C).  

  

Figura 5. Propagação de potenciais de ação (PAs) registrados em microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagens 

(MTwt) (A) e mutantes MTnotabilis (MTnot) (B) e MTNCED (C) após estimulação elétrica no ápice da haste. 

 

A porcentagem de excitabilidade foi maior no mutante MTnot do que no MTwt e 

MTNCED (Tab. 4). No entanto, não foram observadas diferenças significativas entre os 

genótipos no número de PAs propagados, na amplitude do sinal, na duração do pico (t1/2, s) e 

na velocidade de transmissão do sinal. Os dados referentes a velocidade não apresentaram 

normalidade e homogeneidade de variância e foram transformados usando a função “boxcox” 
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do pacote “MASS” do R. Os valores de lâmbida que maximizam a função foram extraídos e 

substituídos na fórmula: YT=Yλ-1/λ (Box & Cox, 1964) (Tab. 4). 

 

Tabela 4. Tabela 4. Número de plantas que geraram potenciais de ação (PAs) (NPPAs), excitabilidade (E, %), 

número de PAs (NPAs), amplitude (AMP, mV), duração (t1/2, s) e velocidade (V, cm² min-1) de propagação 

dos potenciais de ação registrados após a estimulação elétrica em MTwt e mutantes MTnot e MTNCED. 

 

Genótipos NPPA E (%) NPAs AMP (mV) t1/2 (s) V (cm s-1) 
MTwt 4 40 1,5 ± (0,28) 7,68 (± 1,43) 14,14 (±1,08) 0,32 (± 0,037) 

MTnotabilis 7 70 1,6 ± (0,40) 14,40 (± 2,53) 10,95 (± 1,42) 0,44 (± 0,070) 

MTNCED 5 50 1,2 ± (0,20) 13,28 (± 1,90) 14,34 (± 2,60) 0,28 (± 0,010) 

F2,7   0,5090 1.8735 1,3258 4.2612 

p   0,6217 0,7437 0,3249 0,0705 

ʎ      -1,4 

 

2.4. Discussão 

Nós demonstramos que as plantas de tomate Micro-Tom tipo selvagem (MTwt) e os 

mutantes em ABA: MTnotabilis (MTnot) e MTNCED propagam potencias de ação (SAPs) e 

potenciais de variação (SVPs) espontâneos na ausência de um estímulo externo conhecido. No 

entanto, quando uma tensão elétrica é aplicada apenas potenciais de ação (PA) foram 

propagados em plantas de Micro-Tom. Geralmente, a evocação de SAPs está associada a 

mudanças na intensidade luminosa e transições claro-escuro (Król et al., 2010; Macedo et al., 

2015; Kupisz et al., 2017), no entanto, a frequência de propagação pode ser ajustada diante a 

condição ambiental exposta. Respostas similares para SAPs foram observadas em Solanum 

lycopersicun (Macedo et al., 2015) e Helianthus annus (Stolarz e Dziubinska, 2017). Em 

plantas de MTwt e MTnot, a despolarização persistente no potencial elétrico após as 18 horas 

contribuiu para exceder o limiar de excitabilidade requerido para desencadear os SAPs (Figura 

2 e 4). Essa resposta pode estar associada com o efeito do desligamento da luz na 

desfosforilação gradual da H+-ATPase, como observado em Marchantia polymorpha 

(Okumura et al., 2012; Kupisz et al., 2017). A regulação da H+-ATPase é importante tanto 

redução da hidrolise de ATP no escuro quanto na manutenção da força próton motriz (fpm), 

regulando o transporte de íons importante para manter a integridade de complexos proteicos 

fotossintéticos (Kozuma et al., 2017). Já o significado fisiológico dos SAPs no escuro ainda 

não está claro, mas evidencias apontam para um controle na ativação da respiração mitocondrial 

e na produção de ATP (Kupisz et al., 2017). 
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A maior propagação de SAPs em plantas de MTnot demonstra que, além da luz, a 

quantidade de ABA influencia na geração de sinais elétricos. Macedo et al. (2015) observaram 

a propagação de SAPs em plantas de micro-tomateiro tipo selvagem e no mutante sitiens, que 

possui cerca de 8% do nível total de ABA, principalmente no início da manhã, em resposta ao 

fotoperíodo. Mutantes ABA-deficientes são altamente sensíveis a mudanças ambientais 

(Thompson et al., 2004). Assim, observa-se que as plantas de MTnot estavam em condições 

naturalmente desfavoráveis, possivelmente contribuindo para o aumento da transmissão de 

SAPs. Além disso, o ABA pode regular a atividade de canais de K+ como o AKT2 (Cherel et 

al., 2002) e GORK (Becker et al., 2003) modulando a excitabilidade da membrana e a geração 

de PAs (Cuin et al., 2018) e, no tomate, a presença de uma quantidade mínima de ABA é 

essencial para a geração de PAs (Herde et al., 1999). Herde et al, (1999) observaram a 

propagação de PAs em Lycopersicon esculentum cv. Moneymaker tipo selvagem e nos 

mutantes ABA-deficientes notabilis e flacca após estímulo de ferimento, queima e corrente 

elétrica, e relacionaram a geração de sinais com o maior acúmulo de ABA nessas condições de 

estresse.  

Os PAs em geral se propagam pelo floema com amplitude e velocidade constantes, 

variando de 0,1 a 10,0 cm s-1 de acordo com a espécie vegetal (Sukhov et al., 2016; Huber e 

Bauerle, 2016), com base no princípio do “tudo ou nada” (Trebacz et al., 2006; Sukhov, 2016). 

A rápida velocidade de propagação dos SAPs (0,50 cm s-1) em MTnot (tab. 1), pode estar 

associada a atividade de canais iônicos na membrana celular e ao fluxo de íons através da 

membrana. Resultados similares foram observados em Helianthus annuus, sob diferentes 

condições de luz Stolarz e Dziubinska, 2017). Após desencadeado o sinal elétrico, informações 

sobre as condições ambientais podem ser transmitidas a longas distâncias (Bauerle, 2016; 

Sukhov et al., 2018) e ainda, interconectar com outras vias de sinalização, como ondas de Ca2+, 

EROs, sinais hidráulicos e hormonais, mediando respostas metabólicas para o equilíbrio do 

sistema (Yan et al., 2009). É importante notar que a amplitude e duração dos SAPs no MTwt e 

MTnot no período das 18 às 20 horas foi maior que a velocidade de propagação do sinal. De 

fato, quanto maior a amplitude de despolarização e o tempo para a repolarização do potencial 

elétrico, mais lenta será a velocidade de propagação do sinal pelo sistema vascular. A 

despolarização da membrana ocorre devido a abertura de canais de Ca+2 e o aumento na 

concentração citosólica desse íon que promove a inativação da H+-ATPase e abertura de canais 

de efluxo de Cl- (Vodeneev et al., 2006; Sukhov e Vodeneev, 2009). A repolarização, por outro 
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lado, é promovida pelo efluxo de K+ e reativação da H+-ATPase (Sukhov e Vodeneev, 2009) 

que impulsiona o potencial de membrana retornar ao potencial de repouso. 

Além dos SAPs gerados espontaneamente, a aplicação de uma tensão elétrica induziu 

a evocação e propagação de APs nas plantas de MTwt e os mutantes MTnotabilis e MTNCED. 

No entanto, os mutantes MTnot e MTNCED foram menos sensíveis ao estímulo elétrico, 

requerendo um estímulo de maior intensidade para que o limiar de excitação fosse atingido, de 

13V/4s e 16V/4s, respectivamente. O limiar de excitação e a excitabilidade podem variar entre 

espécies pois depende da atividade dos canais iônicos, de seus estados de 

fosforilação/desfosforilação e das condições metabólicas dos tecidos, células e órgãos (Krol et 

al., 2010). O mecanismo de geração de PA depende da atividade dos canais iônicos e sua 

propagação pode influenciar no crescimento das plantas (Takamura, 2006), nas trocas gasosas 

(Fromm e Lautner, 2007) e na expressão gênica (Davies et al., 1997). Herde et al., (1995,1996) 

reportaram que a aplicação de uma corrente elétrica de 10V/30s induziu a propagação de PAs 

seguido da expressão do gene pin2 e um aumento nos níveis de ABA em tomate. A rota 

propagação do PA nas plantas de micro-tom seguiu principalmente pelo caule e sua variação 

na amplitude de propagação indica que a excitação possivelmente foi transmitida ao longo de 

vasos de floema individuais, mas não ao longo do sistema de transmissão do floema (Stolarz e 

Dziubinska, 2017). 

Através do monitoramento in vivo por 72 horas contínuas observamos que a 

transmissão de potenciais de variação espontâneos (SVPs) (Figura 2) nos genótipos estudados 

no início da manhã pode ter ocorrido devido mudanças na tensão hidráulica dos tecidos. As 

alterações na pressão hidrostática dos tecidos são mediadas por uma comunicação 

hidroeletroquímica (Wagner et al., 2006) que influencia diretamente na ativação de canais de 

íons mecanosensíveis e na despolarização da membrana (Mousavi et al., 2013), importantes na 

geração de PV (Zawadzki, 2001; Vodeneev; Sukhov, 2015). As plantas são capazes de antecipar 

mudanças metabólicas e hidráulicas devido a codificação de informações temporais 

provenientes de um relógio circadiano interno, o que possibilita a interação eficiente do 

organismo com o ambiente (Gagliano et al., 2016). Já as causas da geração de SVPs são 

desconhecidas. Sugere-se que um estudo detalhado acoplando análises de potencial elétrico e 

de trocas gasosas na antemanhã pode mostrar pistas sobre seu significado fisiológico. Gallé et 

al. (2013) observaram que o PV influencia diretamente na fotossíntese através da redução da 

condutância mesofilica (gm) em plantas de soja após estímulo por queima. 

A menor quantidade de SVPs geradas pelas plantas do mutante MTNCED pode estar 

associada ao nível de despolarização das células-guardas induzindo uma menor resposta 
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hidroelétrica dos tecidos (Tab 2 e Fig 4). Meimoun et al. (2009) evidenciaram que, em células-

guardas em suspensão de Arabidopsis, o ABA induz mudanças na concentração de Ca+2 

citoplasmático inativando a H+-ATPase e consequentemente a despolarização da membrana. 

Esse efeito é essencial para o fechamento estomático e regulação das trocas gasosas das plantas. 

Assim, as plantas de MTNCED, por superexpressar o ABA, poderiam ter células-guardas mais 

despolarizadas. Isso influenciaria no grau de abertura dos estômatos, na variação da tensão 

hidrostática dos tecidos foliares e consequentemente em um menor potencial elétrico celular. A 

amplitude de despolarização do SVPs no MTNCED corrobora com estas informações (tab. 3 e 

fig. 4), demonstrando uma menor atividade de canais iônicos e consequentemente menor fluxo 

de íons através da membrana. O mecanismo iônico de formação de PV, no geral, depende do 

influxo de Ca2+ e da inativação de canais iônicos e da H+-ATPase, que é a base de 

despolarização a longo prazo do PV (Vodeneev et al., 2015; Sukhov, 2016; Sukhova et al., 

2017). Assim, é possível que, em plantas MTNCED, a concentração de Ca2+ intracelulares seja 

aumentada, o que poderia impactar na despolarização induzida por ABA. 

2.5. Conclusão 

O monitoramento in vivo por 72 horas contínuas demonstrou que plantas de MTwt, e 

os mutantes MTNCED e MTnot propagam sinais elétricos espontâneos como os SAPS e SVPs. 

O mutante MTnot gerou maior quantidade de SAPs do que o MTwt e MTNCED, demonstrando 

que o ABA influencia na propagação do sinal. O maior número de SVPs, por sua vez, ocorreu 

no início da manhã, sendo que o MTNCED gerou menos SVPs quando comparado ao MTwt 

sugerindo um efeito do ABA na despolarização da membrana. Os PAs foram gerados por 

estimulação elétrica e demonstraram se propagar basipetalmente ao longo do caule, nos três 

genótipos avaliados. Os mutantes MTnot e MTNCED demonstraram ser menos sensíveis aos 

estímulos elétricos, apresentando um limiar de excitação mais elevado que o MTwt.  
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3. EFEITO DA PROPAGAÇÃO DE POTENCIAIS DE AÇÃO NAS TROCAS 

GASOSAS DE MICROTOMATEIRO MUTANTES EM ABA APÓS ESTÍMULO DE 

REIDRATAÇÃO 

RESUMO 

Durante seus ciclos de vida, as plantas são frequentemente sujeitas a períodos de flutuações 

entre o déficit hídrico e a reidratação. A comunicação eficiente e a sinalização rápida entre a parte 

aérea e o sistema radicular são fundamentais para as respostas adaptativas a estresses. O ácido 

abscísico e o sinal hidráulico são os principais sinais de longa distância responsivos ao estresse 

hídrico. No entanto, o ABA é suscetível à interação com sinais elétricos e pode não ser suficiente 

como um sinal de estresse em plantas. Sendo assim, o estudo objetivou investigar a relação entre 

sinais químicos e elétricos após o estímulo de reidratação na indução de mudanças nas trocas gasosas 

de plantas de microtomateiros mutantes em ABA. Três genótipos de microtomateiros cultivar 

Micro-Tom (MT) (MTwt), o mutante isogênico MTnotabilis (MTnot) e o transgênico 

MTsp12::NCED (MTNCED) foram expostos a sete, quatro e onze dias a condições de seca 

controlada, respectivamente. Em seguida, as plantas foram irrigadas novamente e avaliados 

simultaneamente as trocas gasosas, o potencial elétrico e a propagação de potenciais de ação. O 

déficit hídrico afetou o potencial hídrico das plantas e induziu uma despolarização crescente do 

potencial elétrico da membrana plasmática em Mtwt e MTnot. Em resposta à reidratação, os 

genótipos propagaram potenciais de ação acropetamente da raiz para a parte aérea. No MTwt o sinal 

elétrico induziu aumento na taxa fotossintética, condutância estomática e taxa transpiratória. Em 

contraste, as variáveis de trocas gasosas foram reduzidas nos mutantes em ABA. Esses resultados 

foram relacionados com o efeito do ABA no controle estomático e de mudanças no pH inativando 

a fotossíntese.  

Palavras chaves: Estresse hídrico; Fotossíntese; Condutância estomática; notabilis; NCED 

 

ABSTRACT  

During their life cycles, plants are often subjected to periods of fluctuation between water 

deficit and rehydration events. Efficient communication and rapid signaling between the shoot and 

root systems are needed for adaptive stress responses. Abscisic acid (ABA) and the hydraulic signal 

are the main long-distance signals responsive to water deficit. Nevertheless, ABA is susceptible to 

interactions with electrical signals and may not be sufficient as a sign of stress in plants. Therefore, 

we aimed to investigate the relationship between hydraulic, chemical and electrical signals after a 

re-irrigation stimulus to induce changes in gas exchange of ABA mutant microtomato plants. Three 

genotypes of tomato, cultivar Micro-Tom (MT) (MTwt), the isogenic mutant MTnotabilis (MTnot) 

and transgenic MTsp12::NCED (MTNCED), were exposed to 7, 4 and 11 days under simulated 

drought conditions, respectively. Then, the plants were re-irrigated and we simultaneously evaluated 

gas exchange, electric potential and the propagation of action potentials. We found that water deficit 

affected the water potential of the plants and induced increased depolarization of the plasma 

membrane electric potential in Mtwt and MTnot. In response to re-irrigation, all genotypes 

propagated action potentials from root to shoot. In MTwt, the electrical signal induced increases in 

photosynthesis, stomatal conductance and transpiration rate. By contrast, in ABA-mutants, the gas 

exchange variables were reduced. These results were related to the effect of ABA on stomatal control 

and pH changes inactivating photosynthesis. 

Keywords: Water stress; Photosynthesis; Stomata conductance; Abscisic acid; notabilis; NCED 

3.1. Introdução 
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  O estresse hídrico representa um desafio para a agricultura, principalmente por 

afetar o rendimento das culturas e, consequentemente, a produção de alimentos. Períodos mais 

frequentes de altas temperaturas e chuvas reduzidas tem sido observado devido às mudanças 

climáticas (IPCC, 2014). Ao perceber a secagem do solo através de proteínas mecanosensoras 

(Boisson-Dernier et al., 2011), as plantas propagam sinais hidráulicos, químicos (ondas de 

cálcio, espécies reativas de oxigênio e ácido abscísico) e sinais elétricos para induzir respostas 

específicas de tolerância ao déficit hídrico (Huber et al., 2019). O fechamento estomático é um 

exemplo de ajustamento induzido pelo sinal químico do ácido abscísico durante o déficit 

hídrico, para prevenir a perda de água por transpiração (Tombesi et al., 2015; Scoffoni et al., 

2017). 

 Após o período de estresse, estímulos de reidratação ou uma pequena quantidade 

de chuva podem ter efeitos significativos nas funções fisiológicas e bioquímicas das plantas 

(Abdi et al., 2018). A capacidade das plantas de manter as funções metabólicas durante a seca 

e de se recuperar ao cessar o estresse está diretamente relacionada com transmissão de sinais 

rápidos e de longa distância, os quais promovem adaptações fisiológicas. Durante o estresse 

hídrico, o estado estacionário ou de repouso do potencial elétrico da membrana plasmática tende 

a despolarizar devido a maior atividade da H+-ATPase (Palmgren e Nissen, 2011), induzindo 

mudanças significativas nas relações iônicas celulares, no ajustamento osmótico e na 

condutância hidráulica das raízes (Gong et al., 2010). Plantas tolerantes ao déficit hídrico 

geralmente mostram valores de potencial de membrana intrinsecamente mais negativos (Chen 

et al., 2007; Smethurst et al., 2008). 

 A despolarização do potencial elétrico da membrana pode induzir uma rápida 

resposta na planta aos eventos de reidratação. Uma vez aplicado o estímulo de reidratação, por 

exemplo, sinais elétricos como os potenciais de ação são desencadeados a longa distância, do 

local de percepção do estímulo para os órgãos distais, induzindo respostas em toda a planta 

(Szechynska-Hebda et al., 2017). O potencial de ação é um sinal elétrico de curto prazo 

(Sukhova et al., 2017) evocado por estímulos não prejudiciais ao tecido como correntes elétricas 

(Kisnieriene et al., 2016, 2018), frio (Krol et al., 2006), irritação mecânica (Krausko et al., 2017; 

Pavlovič et al., 201) e a ação da luz ou sombra (Pikulenko e Bulychev, 2005). Grams et al., 

(2007) observaram que em plantas de milho os sinais hidráulicos e os potenciais de ação 

respondem rapidamente ao aumento da umidade do solo promovendo redução transitória na 

abertura dos estômatos e na fotossíntese.  

 A regulação da fotossíntese tem por objetivo a proteção da maquinaria 

fotossintética (Zivcak et al., 2013), além de estimular os processos de reparação após o estresse 
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(Sukhov et al., 2019). A manutenção da fotossíntese em plantas expostas aos estresses abióticos 

tem sido relacionada com a atuação do ABA no controle estomático (Kuromori et al., 2018), o 

ajustamento osmótico através da concentração de solutos (Harsh et al., 2016) e a ativação de 

mecanismos enzimáticos na proteção contra espécies reativas de oxigênio (Hasanuzzaman et 

al., 2013). No entanto, sinais elétricos são passíveis de integrar outras vias de sinalização 

(Sukhov, 2016; Sukhova et al., 2017) e influenciar diretamente a fotossíntese (Sukhova et al., 

2018; Vodeneev et al., 2018), a respiração (Surova et al., 2016) e a expressão de genes de defesa 

(Mousavi et al., 2013).  

 De fato, sinais elétricos podem desempenhar um papel importante na indução de 

respostas fisiológicas das plantas sob condições de estresse (Sukhov et al., 2019). O 

conhecimento de quais vias de sinalização estão envolvidas nesta regulação possibilita 

estabelecer estratégias para a melhoria da atividade fotossintética e melhorar o rendimento das 

culturas (Abid et al., 2018). Além disso, o conhecimento sobre mudanças no potencial elétrico 

da membrana e seus reflexos permitem o surgimento de novas ferramentas no monitoramento 

de estresses, como um indicativo precoce do status fisiológico das plantas. Assim, investigamos 

a hipótese de que os potenciais de ação propagados a longas distâncias alteram a fotossíntese e 

abertura dos estômatos após o estímulo de reidratação devido ao efeito do déficit hídrico no 

potencial elétrico da membrana. O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre sinais 

hidráulicos, químicos e elétricos após o estímulo na indução de alterações nas trocas gasosas 

de plantas de microtomateiros selvagens e mutantes em ABA.  

 

3.2.  Material e Métodos 

 Material vegetal e condições experimentais  

Sementes de microtomateiros, cultivar Micro-Tom (MT) tipo selvagem (MTwt), e os 

mutantes isogênico MTnotabilis (MTnot) e transgênico MTsp12::NCED (MTNCED) foram 

obtidos a partir da coleção de Micro-Tom do Laboratório de Controle Hormonal do 

Desenvolvimento de Plantas da Universidade de São Paulo, Brasil. As sementes foram 

semeadas em vasos (350 dm-3) contendo substrato Basaplant® (Agro Base, Artur Nogueira, SP, 

Brasil) e vermiculita expandida (1:1) suplementada com 1 g L-1 10:10:10 NPK e 4 g L-1 calcário 

dolomítico (MgCO3+ CaCO3). Os vasos foram acondicionados em gaiolas de Faraday no 

Laboratório de Estudos de Plantas Sob Estresse, sob condições controladas de irradiância (350 
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μmol fótons m−2 s−1), temperatura (~28 ºC), umidade relativa (40 a 60%) e fotoperíodo de 12 

horas (dia/noite).  

As plantas foram mantidas em capacidade de campo por um período de trinta dias e 

após esse período foi suspensa a irrigação. O período sob estresse foi variado entre os genótipos 

em função das mutações, conforme apresentado na tabela 1. O delineamento experimental 

utilizado foi de blocos casualizados composto por três genótipos sendo, o (MTwt) e os mutantes 

MTnot e MTNCED, submetidos a dois tratamentos: déficit hídrico (DH) e após o estímulo de 

reidratação (RI) com 8 repetições. O estímulo de reidratação consistiu na reirrigação das plantas 

com água até a capacidade de campo do substrato.  

 

Tabela 1. Mutante e linha transgênica associada à via de biossíntese de ácido abscísico na cultivar Micro-Tom. 

Genótipos Efeito/função do gene Referências 

Período sob estresse 

até ponto de murcha 

foliar (~ -1,5 MPa) 

Selvagem 

(MTwt) 

Alelo recessivo self-pruning (sp) que 

conduz a um crescimento e maturação de 

frutos uniforme. 

Yearger (1927) 

Meissner et al., 

(1997) 

Sete a oito dias 

notabilis 

(MTnot) 

Mutação na 9-cis-epoxicarotenoide 

dioxigenase (NCED) apresenta baixos 

níveis do hormônio ácido abscísico 

Burbidge et al., 

(1999) 

 

Três a quatro dias 

NCED 

(MTNCED) 

 

Linha transgênica superexpressa a 9-cis-

epoxycarotenoid dioxigenase (NCED) 

apresenta alta concentração de ABA. 

Evento transgênico gerado da cultivar Ailsa 

Craig, identificado como sp12::NCED. 

Thompson et al., 

(2007) 

 

Nove a treze dias 

  

Para não comprometer as análises da atividade elétrica das plantas, um experimento 

foi montado em paralelo com o objetivo de verificar o potencial da água durante o período de 

estresse. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados composto por três 

genótipo sendo, o (MTwt) e os mutantes MTnot e MTNCED, com 7 repetições. 

 

  Potencial da água  

O potencial hídrico foliar antemanhã (Ѱw) foi medido em discos foliares (~0,07 cm2) 

retirados de folhas completamente expandidas do terço médio das plantas. As amostras foram 

mantidas por um período de seis horas em câmaras hermeticamente fechadas, conectadas ao 

psicrômetro de termopar (Modelo SC10 A, Decagom Devices Inc.), para a leitura do potencial 

hídrico. Foram realizadas leituras diárias do Ѱw durante o período descrito na tabela 1. 
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  Atividade elétrica 

Antes da imposição do déficit hídrico, quatro eletrodos de medição foram inseridos, 

sendo o El1 inserido no pecíolo da folha e os El2, El3 e El4 no caule das plantas (Figura 1). Os 

eletrodos tem em sua extremidade Ag/AgCl (fio de prata de 0,25 ou 0,5 mm de diâmetro). Cada 

eletrodo foi conectado a um sistema de aquisição de dados com quatro canais independentes 

(LAB-TRAX-4/24T, WPI LLC, Sarasota, FL, EUA), cada um com seu próprio conversor A/D 

de 24 bits e com impedância de entrada de 667 GigaOhm Typ./182 GigaOhm Min e conectados 

a um computador e controlados pelo software LabScribe (iWorx, Dover, NH, EUA). Um 

eletrodo de referência foi mantido no caule próximo ao solo. A resistência de entrada de cada 

canal foi de 100 MΩ.  

As medições elétricas foram iniciadas três horas após a inserção dos eletrodos nas 

plantas, tempo necessário para que a tensão pudesse ser estabilizada em todos os eletrodos. 

Após esse período, a irrigação foi cessada. Para investigar a relação do sinal elétrico o potencial 

de ação nas trocas gasosas dos Micro-Tom, após o período de estresse foi aplicado o estímulo 

de reidratação. Foram medidas as características de amplitude do sinal (mV), duração do pico 

(t1/2, s) e velocidade (cm min-1) dos potenciais de ação (PAs). O potencial de repouso foi 

monitorado pela medição contínua da atividade elétrica durante o período de estresse e após o 

estímulo de reidratação.  

 

 

 

  

Figura 1. Esquema demonstrando o arranjamento dos eletrodos (El) nas plantas: El 1 inserido no pecíolo; Els 2, 

3 e 4 e o eletrodo de referência (R) foi inserido ao longo do caule.   
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 Trocas gasosas 

Avaliações instantâneas das trocas gasosas foram realizadas nas plantas irrigadas e 

expostas do déficit hídrico. Posteriormente, medições contínuas, por duas horas, foram 

realizadas a partir da aplicação do estímulo de reidratação. As trocas gasosas das plantas foram 

mensuradas na folha na qual estava inserido o El1 para avaliar o efeito do sinal elétrico nas 

variáveis de taxa fotossintética (A, μmol CO2 m
-2 s-1), condutância estomática (gs, mol H2O m-

2 s-1), taxa transpiratória (E, mmol H2O m-2 s-1) e concentração intercelular de CO2 (Ci). As 

medições foram realizadas utilizando um analisador de gases por infravermelho (LI-6400XTR, 

Licor®, Lincoln, Nebraska, EUA), sob radiação fotossinteticamente ativa (PAR) constante 

(1000 µmol fótons m-2 s-1), e concentração atmosférica de CO2 (Ca) (400 µmol mol-1), 

temperatura (~28ºC) e umidade (~65%).   

 

 Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos a análises prévias de testes de normalidade e 

homocedasticidade, e a transformação dos dados pelo método de Box-Cox (1964) quando 

necessário. As variáveis fisiológicas dependentes, como a A, gs, E e Ci por não atender às 

premissas do modelo de distribuição gaussiana, foram analisadas utilizando um modelo não 

paramétrico, sendo que os tratamentos foram comparados pelo teste de Friedman (Mendiburu, 

2019). As variáveis discretas: número de plantas que geraram potenciais de ação, número de 

PAs; e variáveis contínuas: amplitude, duração e velocidade de propagação dos potenciais de 

ação foram analisadas com um modelo linear generalizado do tipo quasipoisson e pelo o modelo 

Gaussiano (distribuição normal), respectivamente. A qualidade do ajuste do modelo foi 

confirmada com um envelope simulado meio normal, utilizando o pacote hnp (Moral et al. 

2017). Os contrastes de médias entre os genótipos foram conduzidos por meio da função glht 

do pacote multcomp (Torsten et al. 2008). Uma análise de regressão foi adotada para analisar 

o padrão de resposta das variáveis fotossintéticas e relacionadas às trocas gasosas ao longo de 

20 minutos após estímulo de reidratação nas condições: com e sem propagação de potencial de 

ação. Dada a não normalidade dos dados, utilizou-se um modelo de regressão não paramétrica 

do tipo polinomial local, utilizando o método loess, função parametric= false no programa R 

(R Core Team, 2019). 
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3.3. Resultados 

  Potencial de água das plantas 

O potencial hídrico foliar antemanhã (Ѱw) reduziu significativamente ao longo do 

período de avaliação. Valores de Ψw inferiores ou similares a -1,15 MPa foram obtidos aos 7, 

4 e 9 dias após imposição dos tratamentos para o MTwt e os mutantes MTnot e MTNCED, 

respectivamente (Fig. 2A-C).  

 

  

Figura 2. Potencial de água de microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagem (MTwt) e mutantes MTnotabilis 

(MTnot) e MTNCED durante 11 dias de déficit hídrico. 

 

  Ritmo diário do potencial de repouso dos mutantes em ABA 

 O potencial de repouso do MTwt e do mutante MTnot foi de aproximadamente 

30 mV e mostrou um ritmo diário crescente de despolarização durante o período de estresse 

(Fig. 3). A despolarização máxima ocorreu à noite com um aumento de tensão de 10 a 20 mV 

para o MTwt e MTnot, respectivamente. Nas plantas MTNCED foram observadas pequenas 

flutuações no potencial de repouso sob luz e escuridão (Fig. 3). 
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Figura 3. Ritmos diários do potencial de repouso medidos durante o período de estresse hídrico e início da 

reidratação de microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagem (MTwt) e mutantes MTnotabilis (MTnot) e MTNCED. 

Presença de luz entre 6:00 e 18:00. 

 

 Respostas das trocas gasosas ao sinal elétrico após o estímulo de reidratação 

As trocas gasosas das plantas de MTwt e os mutantes MTnot e MTNCED foram 

afetadas diferentemente de acordo com o tratamento imposto. Maior taxa fotossintética (A), 

condutância estomática (gs) e taxa transpiratória (E) foi observada no mutante MTnot, quando 

comparado ao MTwt e o MTNCED na condição controle. Sob déficit hídrico e após reidratação, 

a A, gs e E do mutante MTNCED foram similares às plantas controle (MTwt). A reidratação 

promoveu os maiores valores de concentração intercelular de CO2 (Ci) no MTwt (Tabela 2). 

Tabela 2. Taxa fotossintética (A), condutância estomática (gS), taxa transpiratória (E) e concentração intercelular 

de CO2 (Ci) de microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagem (MTwt) e mutantes MTnotabilis (MTnot) e 

MTNCED. Avaliados sobre diferentes condições hídricas: controle irrigado (C), sob déficit hídrico (DH) e 

após estímulo de reidratação (RI). 
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Genótipos/Tratamentos A (μmol CO2 

m−2 s−1) 

gs (mol 

H2O m−2 s−1) 

E (mmol 

H2O m−2 s−1) 

Ci (μmol CO2 

mol ar-1) 

MTwt 

C 12.23±0.73 b 0.28±0.01 b 5.14±0.52 c 301±12.88 b 

DH 3.02±0.97 d 0.02±0.00 d 0.55±0.12 d 230±13.50 ab 

RI 2.99±0.96 d 0.02±0.00 d 0.56±0.11 d 338±7.38 a 

MTnotabilis 

C 17.45±1.08 a 0.59±0.00 a 8.86±0.35 a 245±44.30 ab 

DH 8.27±0.77 c 0.42±0.10 b 5.87±0.86 c 310±36.52 ab 

RI 10.29±1.68 bc 0.49±0.15 b 6.23±0.97 bc 337±7.73 ab 

MTNCED 

C 13.08±0.74 b 0.30±0.03 b 7.45±1.08 ab 240±45.94 ab 

DH 2.59±1.75 d 0.03±0.00 cd 0.56±0.10 d 316±36.91 ab 

RI 2.59±1.73 d 0.03±0.00 c 0.63±0.09 d 334±8.68 ab 

Dados representam médias ± erro padrão (n = 8). Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si 

por contrastes de médias gerados pelo teste de Friedman. 

 
Plantas de MTwt e os mutantes MTnot e MTNCED tiveram como resposta a 

propagação de potenciais de ação (PAs) acropetamente ao longo do caule até o pecíolo, após o 

estímulo de reidratação (Figura 4). O número de PAs (NPAs), a amplitude de despolarização 

(AP, mV) e a velocidade de propagação do sinal (V, cm s-1) não diferiram entre os mutantes em 

ABA. Por outro lado, a duração do PAs foi maior no MTNCED (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Tabela 3. Número de plantas que geraram potenciais de ação (PAs) (NPPAs), número de PAs (NPAs), 

amplitude (AMP, mV), duração (t1/2, s) e velocidade (V, cm min-1) de propagação dos potenciais de ação 

registrados após o estímulo de reidratação em microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagem (MTwt) e mutantes 

MTnotabilis (MTnot) e MTNCED. 

Genótipos NPPA NPAs AMP (mV) t1/2 (s) V (cm s-1) 

MTwt 2 NC NC NC NC 

MTnot 4 1.8 ± 0.45 a 19.71 ± 3.53 a 3.00 ± 1.18 b 0.57 ± 0.10 a 

MTNCED 3 1.0 ± 0.00 a 16.29 ± 1.95 a 13.52 ± 1.74 a 0.26 ± 0.03 a 

p  0.3045 0.9356 0.009 0.05 

ʎ    0.3  

NC - Não calculado devido ao baixo número de sinais elétricos gerados. Dados representam médias ± erro padrão 

(n = 8). Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si por contrastes de médias gerados por modelo linear 

generalizado do tipo quasepoisson (p < 0,05). 
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Figure 4. Propagation of action potentials (SAPs) in Micro-Tom tomato wild-type plants (MTwt) (A) and 

MTnotabilis (MTnot) (B) and MTNCED (C) mutants after estímulo de reidratação. 
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As análises de regressão não paramétricas revelaram claramente diferenças no padrão 

das trocas gasosas ao longo do tempo entre as plantas de MTwt, MTnot e MTNCED que 

emitiram sinal elétrico e aquelas que não propagaram (Fig 4 a 6). Para o MTwt, observa-se 

comportamento altamente contrastante foram observados em todos os períodos de avaliação. 

Em nenhum momento houve sobreposição dos intervalos de confiança entre as curvas das 

condições com e sem sinalização. O padrão fotossintético do MTwt, quando ocorre a 

sinalização, foi significativamente superior à condição de ausência de sinais. Por outro lado, 

um comportamento inverso em relação ao genótipo MTwt foi observado nos mutantes MTnot 

e MTNCED (Fig. 5 e 6). Nesses mutantes, o padrão das trocas gasosas é significativamente 

maior na ausência de sinalização em relação às plantas que propagaram os potenciais de ação. 

No MTnot a taxa fotossintética (A) após 13 minutos foi observado sobreposições das curvas e 

respectivas regiões de confiança (IC 95%) das condições com e sem sinalização. Esses 

resultados demonstram que a sinalização pode oferecer trade-offs em relação à fotossíntese que 

podem ser influenciados pelo ABA. 
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Figura 4. Resposta da taxa fotossintética (A; A) condutância estomática (gs, B), taxa transpiratória (E, C) e 

concentração intercelular de CO2 (Ci, D) de microtomateiros Micro-Tom (MT) tipo selvagem (MTwt) após 

estímulo de reidratação, com e sem propagação de potencial de ação. 
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 Figura 5. Resposta da taxa fotossintética (A; A) condutância estomática (gs, B), taxa transpiratória (E, C) e 

concentração intercelular de CO2 (Ci, D) de microtomateiros Micro-Tom (MT) mutante MTnot após estímulo de 

reidratação, com e sem propagação de potencial de ação. 



52 
 

  

Figura 6. Resposta da taxa fotossintética (A; A) condutância estomática (gs, B), taxa transpiratória (E, C) e 

concentração intercelular de CO2 (Ci, D) de microtomateiros Micro-Tom (MT) mutante MTNCED após estímulo 

de reidratação, com e sem propagação de potencial de ação. 

 
 

3.4. Discussão 
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Neste estudo, é demonstrado que a propagação de potenciais de ação (PAs) em 

resposta ao estímulo de reidratação induz mudanças nas trocas gasosas em plantas de MTwt e 

os mutantes em ABA, tornando-se provável que sinais elétricos, químicos e hidráulicos 

participam na comunicação de longa distância. Geralmente, PAs são evocados por estímulos 

não prejudiciais ao tecido que excedem o limiar de excitação da membrana plasmática 

(Demidchik et al., 2018). Provavelmente, a redução no Ѱw (Fig. 2) desempenhou papel 

fundamental na redução do limiar de excitação devido seu efeito na atividade da H+-ATPase 

(Gong et al., 2010) e na despolarização da membrana durante o p eríodo de estresse (Fig. 3), 

principalmente no MTwt e no mutante MTnot. O aumento na atividade da H+-ATPase sob 

déficit hídrico fornece uma força motriz para o transporte de solutos importantes no ajustamento 

osmótico e uma diferença de potencial elétrico interior-negativo (Palmgren e Nissen, 2011), 

que despolariza a membrana (Gong et al., 2010). Assim, em plantas sob estresse, o estado de 

excitação da membrana é potencialmente maior e a aplicação do estímulo de reidratação é 

suficiente para deflagrar a propagação de potenciais de ação. 

Nas plantas transgênicas do MTNCED verificou-se menor variação no potencial 

elétrico durante o estresse hídrico (Fig. 3). Isso pode estar relacionado ao nível aumentado de 

ABA e Ca2+ nestas plantas (Thompson et al., 2000). Foi reportado que suspensões celulares de 

plantas de Arabidopsis thaliana que superexpressam a enzima NCED apresentaram maiores 

concentrações de ABA e de Ca2+ citosólico, os quais atuam na despolarização da membrana 

plasmática e fechamento dos estômatos (Meimoun et al., 2009). Isso sugere que plantas de 

MTNCED apresentam eventos precoces na via de sinalização do ABA, incluindo o potencial 

elétrico mais despolarizado e estômatos mais fechados, comparado ao MTwt e MTnot.  

O adequado controle estomático e a capacidade fotossintética são fatores 

determinantes para o restabelecimento das plantas durante o estresse hídrico e após a 

reidratação (Abid et al., 2018). Neste estudo, o registro simultâneo da atividade elétrica e trocas 

gasosas após a reidratação demonstrou que a propagação de PAs pode induzir um aumento ou 

redução na fotossíntese dependendo dos níveis de ABA na planta (Fig. 4, 5 e 6). Em plantas de 

MTwt sob déficit hídrico, a irrigação induziu a propagação de PAs que precedeu um aumentou 

em A, gs e E quando comparado as plantas de MTwt na ausência de sinal. O principal 

mecanismos destas alterações é provavelmente o efeito do sinal hidráulico na abertura lenta dos 

estômatos. No entanto, uma “conversa cruzada” entre o sinal hidráulico e o sinal elétrico 

demonstra a possibilidade de um trabalho coletivo para impulsionar as respostas estomáticas 

(Grams et al., 2007; Huber et al., 2019), uma vez que níveis de ABA na folha podem persistir 
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após recuperação transitória do status hídrico da planta (Tombesi et al., 2015). O aumento na A 

e gs em resposta a sinais elétricos e hidráulicos é pouco relatado. Grans et al., (2007) observou 

incrementos em A e a reabertura estomática após a propagação de PAs induzidos pela 

reidratação em plantas de Zea mays previamente expostas ao déficit hídrico.  

Além disso, a concentração intercelular de CO2 foi significativamente menor no MTwt 

com sinal elétrico, o que pode estar relacionado com ajustes induzidos pelo PA na difusão de 

CO2 para o sítio de carboxilação da Rubisco. Sugere-se que um estudo detalhado acoplando 

análises de sinais elétricos, fluorescência da clorofila a e da condutância mesofílica possam 

confirmar essas indicações. Em contraste, a Ci foi significativamente maior nas plantas de Mtwt 

(Tabela 2), especialmente naquelas que não propagaram o PA (Fig. 4). O aumento na Ci pode 

ocorrer em função de uma limitação ou regulação na fixação de carbono e, ainda, devido a 

inibição de enzimas do Ciclo de Calvin. Genes fotossintéticos como o da Rubisco ativase, e de 

algumas enzimas do ciclo de Calvin, além dos genes relacionados ao fotossistema I (FSI) e 

fotossistema II (FSII) são inversamente regulados durante aclimatação ao estresse hídrico em 

plantas de videiras (Cramer et al., 2007). 

Nos mutantes em ABA, após a irrigação, foi observado que os sinais hidráulicos, 

elétricos e químicos tiveram papeis distintos na fotossíntese e no controle estomático. Na 

ausência de PAs, o sinal hidráulico induziu um movimento hidropassivo temporário mantendo 

os estômatos parcialmente fechados (Raschke 1970) e a A, E e Ci pouco inalteradas (Fig 5 e 6). 

Sukhov et al., (2012) observou que a ausência de propagação de sinais elétricos, ou sinais com 

amplitude reduzida, não promovem alterações na fotossíntese. É importante notar que o MTnot 

consegue manter taxas significativamente mais altas de A, gs e E, comparado ao MTwt e 

MTNCED (Tabela 2) devido a menor concentração de ABA. Para corrigir essa deficiência, 

outras vias sinalização são compensadas, como a propagação de sinais elétricos na geração de 

respostas fisiológicas rápidas a estímulos ambientais. De fato, no MTnot o PAs induziu uma 

diminuição rápida e transitória da A, seguido por um aumento gradual para níveis similares aos 

das plantas sem PAs. A inativação rápida da fotossíntese induzido por PA (no intervalo de 

minutos) também foi observada em plantas de milho (Vuralhan-Eckert et al., 2018) e Drosera 

capensis (Krausko et al., 2017).  

Assim como observado para o MTnot, o mutante MTNCED sob déficit hídrico 

propagou PAs após o estímulo de reidratação. A propagação do sinal promoveu declínio na A, 

gs, E e Ci de forma mais intensa quando comparada às plantas que não propagaram PAs. Assim, 

observa-se que o principal efeito do PAs, associado ao sinal hidráulico e químico nos mutantes 

em ABA, é induzir mudanças na fotossíntese (Sukhov et al., 2019). Essas alterações ocorrem 
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pelo controle estomático e a inativação transitória da fotossíntese, a fim de proteger a 

maquinaria fotossintética e estimular processos de reparação após cessado o estresse (Nath et 

al., 2013). A inativação da fotossíntese pode ocorrer devido tanto ao efeito do sinal elétrico na 

inativação da H+-ATPase na membrana plasmática quanto ao influxo de prótons (Sukhov, 

2016). O influxo alcaliniza o apoplasto e acidifica o citoplasma (Sukhov et al., 2014; Sherstneva 

et al., 2015, 2016), promovendo uma diminuição do pH no estroma e no lúmen dos cloroplastos 

(Sukhov et al., 2016; Sukhova et al., 2018), suprimindo a fixação de CO2 (Krupenina e 

Bulychev, 2007). Em resposta às mudanças de pH, uma diminuição da eficiência quântica dos 

fotossistemas I e II e aumento da dissipação não fotoquímica podem ser observados (Sukhov et 

al., 2014; Sherstneva et al. al., 2016). 

A redução da gs e E observada no MTnot e MTNCED pode estar relacionada ao 

acumulo de ácido jasmônico (AJ) e ABA durante o estresse hídrico e também após a 

propagação de PA (Pavlovič et al., 2017; Krausko et al., 2017). O AJ compartilha com o ABA 

uma parte da via do sinal que leva ao fechamento dos estômatos e, da mesma forma que o ABA, 

sua produção ou aplicação exógena levam ao fechamento dos estômatos (Acharya e Assman, 

2009; Hlavinka et al., 2012). Herde et al., (1997) observaram que a aplicação individual de AJ 

e ABA diminuíram a A, gs e E em tomateiro do tipo selvagem e em mutantes deficientes em 

ABA, com maior intensidade após o tratamento prévio com ABA. Hlaváčková et al. (2006) 

também reportaram que a ação coordenada da ABA e JA está envolvida na regulação da 

resposta fotossintética sistêmica de curto prazo (A, E e gs) em plantas de tabaco após a queima 

local. Os resultados sugerem que durante o período de déficit hídrico, a redução na gs e E podem 

ter ocorrido pelo acúmulo de AJ (MTnot) e de ABA (MTNCED) e que, após a reidratação, o 

PA reforçou esta redução. Isso demonstra que o ABA não é o único componente de sinal 

sistêmico que ocasiona mudanças na gs. Adicionalmente, as células-guardas carecem de 

plasmodematas que mantem uma conexão elétrica entre as células adjacentes mediando uma 

comunicação dentro de um tecido ou órgão. Assim, os plasmodesmatas, em conjunto com um 

sistema de transporte do floema, podem contribuir na sinalização supracelular a longa distância 

(Sager e Lee, 2014) e permitir a propagação dos PAs pelo floema com amplitudes e velocidade 

constantes (Fromm e Lauther, 2007). 

 

 

 

3.5. Conclusão  
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A propagação de potenciais de ação está relacionada com o grau de despolarização da 

membrana plasmática durante o estresse hídrico. 

O estímulo de reidratação induziu a propagação de potenciais de ação em plantas de 

MTwt e nos mutantes em ABA MTnot e MTNCED.  

Os potenciais de ação promoveram aumentos na taxa fotossintética, condutância 

estomática e taxa transpiratória em Mtwt. 

Reduções na taxa fotossintética, condutância estomática, transpiração e Ci, em 

resposta ao potencial de ação, foram evidenciadas nos mutantes em ABA, provavelmente 

devido os efeitos do ácido abscísico e ácido jasmônico na condutância estomática.  

Potenciais de ação também podem ter induzido inativação da fotossíntese mediante 

ajuste do pH estromal.  
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4. CARACTERIZAÇÃO METABÓLICA EM RESPOSTA AO DÉFICIT HÍDRICO E 

SUA CONTRIBUIÇÃO NA EVOCAÇÃO DE SINAIS ELÉTRICOS EM 

MUTANTES DE ABA 

RESUMO 

A sinalização rápida e o ajuste metabólico em resposta ao déficit hídrico são essenciais 

para manter as funções fisiológicas após a reidratação. O objetivo do presente estudo foi avaliar, por 

meio do perfil metabólico, se a alteração metabólica ocorrida durante o déficit hídrico está 

relacionada com a preparação de microtomateiros mutantes em ácido abscísico na geração de sinais 

elétricos após o estímulo de reidratação. Foram avaliados três genótipos de tomateiros cultivar 

Micro-Tom (MT), o genótipo selvagem (MTwt) e os mutantes isogênico MTnotabilis (MTnot) e 

transgênico MTsp12::NCED (MTNCED), expostos a nove, quatro e treze dias a condições de seca 

controlada, respectivamente. Antes e durante o déficit hídrico o material vegetal foi coletado para 

análise metabólica, posteriormente as plantas foram reidratadas e, imediatamente foram avaliadas a 

propagação de potenciais de ação e coletado material vegetal para análises de perfil metabólico. O 

estímulo de reidratação induziu a propagação de potenciais de ação no MTnot, mas não em MTwt e 

MTNCED. Os maiores níveis de ácido glutâmico, asparagina e GABA podem ter influenciado na 

indução e propagação do sinal elétrico em MTnot. A ausência de propagação de sinais no MTwt e 

no MTNCED pode ter decorrido do aumento nos níveis de alguns aminoácidos, como a metionina 

e putrescina, polióis, como o inositol e carboidratos como a manose-6-fosfato, os quais atuam na 

proteção de membranas e mitigação do estresse oxidativo após a reidratação das plantas. 

Palavras-chaves: Potenciais de ação; Sinais elétricos; Ajuste metabólico; ABA 

 

ABSTRACT 

Rapid signaling and metabolic adjustment in response to water deficit are essential to maintain 

physiological functions after rehydration. The objective of the present study was to evaluate, through 

the metabolic profile, if the metabolic alteration occurred during the water deficit is related to the 

preparation of mutant microtomes in abscisic acid in the generation of electrical signals after the 

rehydration stimulus. Three genotypes of tomato cultivars Micro-Tom (MT), the wild genotype 

(MTwt) and the isogenic MTnotabilis (MTnot) and the transgenic MTsp12::NCED (MTNCED) 

mutants were evaluated, exposed to nine, four and thirteen days under drought conditions controlled, 

respectively. Before and during the water deficit the plant material was collected for metabolic 

analysis, afterwards the plants were rehydrated and the propagation of action potentials were 

immediately evaluated and plant material was collected for metabolic profile analysis. The 

rehydration stimulus induced the propagation of action potentials in MTnot, but not in MTwt and 

MTNCED. The higher levels of glutamic acid, asparagine and GABA may have influenced the 

induction and propagation of the electrical signal in MTnot. The absence of signal propagation in 

MTwt and MTNCED may have resulted from the increase in the levels of some amino acids, such 

as methionine and putrescine, polyols, such as inositol and carbohydrates such as mannose-6-

phosphate, which act in the protection of membranes and mitigation of oxidative stress after 

rehydration of plants. 

Keywords: Action potential; Electrical signals; Adjust metabolic; ABA 

 

4.1. Introdução  
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 O déficit hídrico é bem conhecido por afetar o crescimento, desenvolvimento e 

a produtividade de culturas. No entanto, períodos de estresse hídrico podem preparar as plantas 

para a rápida ativação de mecanismos de defesa em novos ciclos, e, ainda, responder de forma 

diferencial após a reidratação. Estudos tem revelado uma transferência de informações entre 

raízes e parte aérea durante a reidratação após déficit hídrico, na forma de sinais elétricos e 

hidráulicos, que poderiam provocar um controle fisiológico subsequente da captação líquida de 

CO2 (Fromm e Fei, 1998; Ríos-Rojas et al., 2015; Gallé et al., 2015; Sukhov, 2016). Têm sido 

relatados que os sinais elétricos atuam nas respostas das plantas ao aumento da umidade do 

solo. Sendo o floema a principal via de transmissão destes sinais por longas distâncias (Grams 

et al., 2007; Fromm e Lautner, 2012).  

 Sabe-se que as plantas lidam com a seca através de ajustes metabólicos que 

induzem a manutenção do turgor celular (González-Villagra et al., 2018; Hussain et al., 2018). 

O ajustamento osmótico (Bai et al., 2019), o aumento na estabilidade das membranas celulares 

(Niu e Xiang, 2018) através de metabólitos osmoprotetores e da eliminação de espécies reativas 

de oxigênio (EROs) e o aumento na síntese de ácido abscísico (ABA) que promovem o controle 

estomático (Kuromori et al., 2018), estão entre os mecanismos que reduzem a perda de água 

durante o déficit hídrico. 

 Dentre esses mecanismos, a atuação do ABA é considerada chave na tolerância 

ao déficit hídrico. Iuchi et al. (2001), por exemplo, demonstraram que a superexpressão da 

enzima NCED em Arabdopsis aumentou a concentração de ABA e a tolerância a seca devido a 

manutenção do turgor celular principalmente em folhas totalmente expandidas. No entanto, 

observou-se recentemente, que o crosstalk entre ABA e moléculas de sinalização como o Ca2+, 

peróxido de hidrogênio (H2O2), fitohormônios como o ácido jasmônico (AJ) e sinais elétricos 

é fundamental na tolerância de plantas a estresses (Huber et al., 2019). O Ca2+ está envolvido 

em respostas rápidas de sinalização, e o aumento na sua concentração está relacionado com a 

síntese de ABA e AJ, os quais atuam como iniciadores de sinais elétricos (Hu et al., 2009). 

Além disso, o AJ é importante na regulação positiva de enzimas antioxidantes sob estresse 

(Soares et al., 2010), assim, o sinal elétrico pode influenciar na síntese de proteínas de defesa 

(Sukhov et al., 2019). 

 Adicionalmente, o aumento na concentração de solutos como açúcares, 

aminoácidos, açúcares álcoois, entre outros permite a tolerância ao déficit hídrico não somente 

pelo ajustamento osmótico, mas também por atuarem como protetores de enzimas e proteínas 

das membranas em situações de déficit hídrico (Abid et al., 2018; Iqbal, 2018; Suprasanna et 

al., 2016). Recentemente tem sido descrito que alguns aminoácidos são passiveis de interagir 
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com sinais elétricos. A rápida sinalização e o transporte a longa distância permitem que as 

plantas utilizem esses sinais para aprimorar o sistema de defesa. O aumento nos níveis do 

aminoácido glutamato, por exemplo, está associado à translocação de nitrogênio para as vias 

de produção de GABA contribuindo na liberação de energia para o ciclo tricarboxílico 

(Uawisetwathana et al., 2015). No entanto, esse aminoácido também está associado com a 

indução e propagação de sinais elétricos devido a ligação do glutamato a canais tipo GRLs que 

provocam o aumento de Ca2+ e a despolarização da membrana (Toyota et al., 2018; Mousavi et 

al., 2013). Outro aminoácido, como a asparagina, atua na manutenção da pressão osmótica (Lea 

et al., 2007), e foi relatado por modular a propagação de potenciais de ação (Lapeikaite et al., 

2019). 

Neste contexto, observa-se que a interação entre sinais elétricos, químicos e 

metabólicos podem induzir repostas importantes na adaptação das plantas a estresses abióticos. 

No ambiente natural, estas interações tendem a ocorrer simultaneamente, e, até o momento, são 

escassas às informações na literatura sobre o efeito do sinal elétrico no metabolismo de plantas 

e suas interações com o ABA em resposta ao déficit hídrico e após a reidratação. Neste estudo, 

identificamos os principais metabólitos envolvidos na resposta à seca de microtomateiros 

selvagem ou mutante em ABA e, após o estímulo de reidratação, associado à propagação de 

potenciais de ação, no mutante deficiente em ABA. 

 

4.2. Material e Métodos 

 Material vegetal e condições experimentais  

Foram utilizadas sementes de microtomateiros, cultivar Micro-Tom (MT). As 

sementes do tipo selvagem (MTwt) e dos mutantes isogênico MTnotabilis (MTnot) e 

transgênico MTsp12::NCED (MTNCED) (Figura 1) foram obtidas a partir da coleção de Micro-

Tom do Laboratório de Controle Hormonal do Desenvolvimento de Plantas da Universidade de 

São Paulo, Brasil. As sementes foram semeadas em vasos (350 dm-3) contendo substrato 

Basaplant® (Agro Base, Artur Nogueira, SP, Brasil) e vermiculita expandida (1:1) 

suplementada com 1 g L-1 NPK (10:10:10) e 4 g L-1 calcário dolomítico (MgCO3+ CaCO3). Os 

vasos foram acondicionados em gaiolas de Faraday no Laboratório de Estudos de Plantas Sob 

Estresse, sob condições controladas de irradiância (350 μmol fótons m−2 s−1), temperatura (~28 

ºC), umidade relativa (40 a 60%) e fotoperíodo de 12 horas (dia/noite).  
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Figura 1. Plantas de tomate cv. Micro-Tom (MT) tipo selvagem (MTwt), transgênico MTsp12::NCED 

(MTNCED) que superexpressa ABA e o mutante deficiente em ABA MTnotabilis (MTnot). 

 
As plantas foram mantidas em capacidade de campo por um período de trinta dias e, 

após esse período, a irrigação foi suspensa. O período sob déficit hídrico variou de 4, 9 e 13 

dias. As plantas foram monitoradas quanto ao murchamento das folhas. À medida que as folhas 

basais demonstravam murchamento os microtomateiros eram irrigados até a capacidade de 

campo do substrato, previamente determinada. O delineamento experimental utilizado foi de 

blocos casualizados composto por três genótipos: MTwt e os mutantes MTnot e MTNCED, 

submetidos a dois tratamentos: déficit hídrico (DH) e após o estímulo de reidratação (RI), com 

6 repetições.  

 

 Atividade elétrica 

Antes da aplicação do estímulo de reidratação, quatro eletrodos de medição e o de 

referência (R) foram inseridos nas plantas expostas ao déficit hídrico. O El1 foi inserido no 

pecíolo da folha e os El2, El3 e El4 no caule das plantas (Figura 2). Os eletrodos possuíam em 

sua extremidade Ag/AgCl (fio de prata de 0,25 ou 0,5 mm de diâmetro). Cada eletrodo foi 

conectado a um sistema de aquisição de dados com quatro canais independentes (LAB-TRAX-

4/24T, WPI LLC, Sarasota, FL, EUA), cada um com seu próprio conversor A/D de 24 bits e 

com impedância de entrada de 667 GigaOhm Typ./182 GigaOhm Min, conectados a um 
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computador e controlados pelo software LabScribe (iWorx, Dover, NH, EUA). Um eletrodo de 

referência foi mantido no caule próximo ao solo. A resistência de entrada de cada canal foi de 

100 MΩ.  

As medições elétricas foram iniciadas três horas após a inserção dos eletrodos nas 

plantas, tempo necessário para que a tensão do potencial elétrico pudesse ser estabilizada em 

todos os eletrodos. Para investigar a relação do sinal elétrico e do potencial de ação no 

metabolismo dos microtomateiros foi aplicado o estímulo de reidratação. Foram analisadas as 

características de amplitude do sinal (mV), duração do pico (t1/2, s) e a velocidade de 

propagação (cm min-1). A velocidade foi calculada tomando a distância entre os eletrodos (cm) 

e dividindo pelo tempo necessário para o PA percorrer o segmento do caule (Macedo et al., 

2015).  

  

 Figura 2. Esquema demonstrando o arranjamento dos eletrodos (El) nas plantas: El 1 inserido no pecíolo; Els 2, 

3 e 4 e o eletrodo de referência (R) foi inserido ao longo do caule.   

 

 Análises metabólicas 

4.2.3.1. Extração de metabólitos e derivatização das amostras 

Aproximadamente 100 mg de material vegetal, previamente macerados em nitrogênio 

líquido, foram adicionados a tubos de ensaio contendo 1 mL de solução de metanol (60%, v/v), 

clorofórmio (20%, v/v) e água (20%, v/v) e padrões internos. Os tubos foram agitados por três 

minutos no Vidration Mill (marca, país), em frequência máxima (30 Hz s-1) com esferas 

magnéticas de tungstênio (beads). Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 16000 g 

por 10 min a 4ºC. Cem microlitros do sobrenadante foram transferidos para vial, evaporados 

em SpeedVac (Concentrator 5301, Eppendorf) e armazenados a -80ºC. 

Para a etapa de derivatização, 30 µL de metoxiamina (15 mg mL-1 em piridina) foram 

adicionados às amostras, as quais foram agitadas por 10 min e mantidas em repouso no escuro, 
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por 16 horas, em temperatura ambiente. Após esse período, foram adicionados 30 µL de 

MSTFA (N-metil-trimetilsilil-trifluoroacetamida) com TMCS (trimetilclorosilano; 1%) e as 

amostras foram mantidas em repouso por 1 hora. Posteriormente, foram adicionados 30 µL de 

Heptano, com metil-esterato (15 ng g-1) e as amostras mantidas em repouso por 30 min. As 

amostras foram centrifugadas para análise em GC-MS. 

 

4.2.3.2. GC/TOFMS  

As amostras foram analisadas por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC/TOFMS; marca, país), de acordo com Gullberg et al. (2004). Para a obtenção dos 

índices de retenção, foram utilizadas amostras controle (brancos) e uma série de alcanos (C12-

C40), conforme descrito por Schauer et al. (2005). 

As amostras foram automaticamente injetadas (1 µL), pelo modo splitless, em um 

cromatógrafo a gás (GC; 7890A, Agilent, país) com duas colunas de sílica fundida (20 m 

comprimento x 0,18 mm diâmetro interno x 0,18 µm de filme e 0,69 m x 0,10 mm diâmetro 

interno x 0,10 µm de filme), com gás transportador hélio a 1 mL min-1. O programa de 

temperatura possui um conjunto inicial de temperatura da primeira coluna de 80°C durante 2 

minutos, aumentando para 305°C a 15°C min-1 por 10 minutos e a segunda coluna a inicial foi 

de 85°C por 2 min e aumentada 15°C min-1 até atingir 310ºC por 10 minutos. O efluente da 

coluna foi introduzido na fonte de íons (impacto de elétrons) do equipamento GC-TOFMS 

(Pegasus 4D, Leco).  

A concentração dos metabólitos foi determinada por uma curva padrão (0,5 a 50 µg 

mL-1 para cada analito. Os dados foram expressos µg g-1 de massa seca. 

 

4.2.3.3. Identificação dos metabólitos 

Os cromatogramas gerados foram inicialmente avaliados pelo programa ChromaTOF 

(versão 4.32, país), no qual foi realizada a correção da linha de base e a conversão dos dados 

para arquivos net CDF. Posteriormente, com o auxílio do pacote TargetSearch (Cuadros-

inostroza et al., 2009) no ambiente R (http//www.R-project.org) foi realizado a deconvolução, 

obtenção do índice de retenção (IR), correção do tempo de retenção (RT), identificação e 

alinhamento de picos e identificação dos metabólitos. Para a identificação, foi utilizada, ainda, 

a biblioteca de GMD (The Golm Metabolome Database, (http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/). A 
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validação dos metabólitos foi confirmada pela presença de três ou mais massas características 

(mass count) e a associação aos padrões de fragmentação específica (score ≥ 6). A intensidade 

de cada metabólito foi normalizada pela contagem iônica total de cada amostra e expressa pelo 

peso fresco (mg). 

 

 Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa MetaboAnalyst (Xia et 

al., 2015), incluindo ajustes como a transformação logarítmica, pareto scalling e normalização 

dos dados pela mediana. A concentração de metabólitos foi avaliada pela análise de 

componentes principais (PCA e biplot) e por heatmap.  

 

4.3. Resultados 

 O estímulo de reidratação induz a propagação de potencial de ação em 

mutante deficiente em ABA 

 O mutante MTnot exposto ao déficit hídrico e seguido pela reidratação teve 

como resposta a propagação de potenciais de ação (PAs) acropetalmente ao longo do caule até 

o pecíolo (Fig. 3). O número de PAs (NPAs), a amplitude de despolarização (AP, mV) e a 

velocidade de propagação do sinal (V, cm s-1) do MTnot são mostrados na tabela 1. Por outro 

lado, nas plantas de MTwt e MTNCED não houve a propagação de sinais elétricos após a 

aplicação do estímulo de reidratação (Tabela 1). 
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Tabela 1. Número de plantas que geraram potenciais de ação (PAs) (NPPAs), número de PAs (NPAs), amplitude 

(AP, mV), duração (t1/2, s) e velocidade (V, cm min-1) de propagação dos potenciais de ação registrados após 

o estímulo de reidratação em microtomateiros Micro-Tom (MT) selvagem (MTwt) e mutantes MTnotabilis 

(MTnot) e MTNCED. 

Genótipos NPPA NPAs AP (mV) t1/2 (s) V (cm s-1) 

MTwt 0 NC NC NC NC 

MTnotabilis 6 6 22,99 3,46 0,50 

MTNCED 0 NC NC NC NC 

 

NC - Não calculado devido ausência de sinais elétricos gerados.  

 
Figure 3. Propagação de potencial de ação em MTnotabilis (MTnot) após estímulo de reidratação. 

 

 Análise comparativa entre os mutantes em ABA e o tipo selvagem: alterações 

metabólicas que contribuíram para a separação dos tratamentos 

Os dados de metabolômica do MTwt e os mutantes em ABA MTnot e MTNCED foram 

comparados por análise de componentes principais (PCA e biplot) e por heatmap para verificar 

quais os metabólitos que mais contribuíram para a separação dos tratamentos (Figs. 4, 5). A 

análise dos componentes principais explica 55% da variação total observada, sendo 38,2% e 

17,1% desta variação explicados pelo PC1 e PC2, respectivamente (Fig. 4A- B). A maior 

participação no primeiro componente é observada para o genótipo MTnot na condição déficit 
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hídrico (DH) e déficit hídrico seguido de reidratação (RI), enquanto que no segundo 

componente o MTnot e o MTwt apresentaram maior participação na condição controle. O score 

plot também revela, no componente 1 uma alta correlação envolvendo os tratamentos por DH 

e RI no MTwt e no MTNCED, no entanto, com um alto grau de sobreposição demonstrando 

que a resposta metabólica é muito semelhante nestas condições (Fig. 4B). 

 

  

Figura 4. Análise de componentes principais (PCA) com os valores médios dos metabólitos em MTwt e o mutantes 

em ABA MTnot e MTNCED sob condições controle, déficit hídrico e após estímulo de reidratação. 

  

O perfil metabólito revelou que a exposição das plantas ao DH e RI resultou em 

alterações nos níveis do ácido glutâmico, ácido salicílico, sorbitol, glicose, triptofano e GABA 

no MTnot, como observado pela alta correlação no PC1 (Fig 5A). De forma similar, esses 

metabólitos também foram aumentados em MTnot quando comparado ao MTwt e MTNCED, 

em condição controle (Fig 5B). O MTnot apresentou os maiores níveis do aminoácido 

asparagina, serina e triptofano sob DH e RI, quando comparado ao MTwt e MTNCED nas 

mesmas condições (Figs. 5B). 

Por outro lado, foi possível observar pelo PC1, que os níveis de metionina e ABA 

tiveram alta correlação com o MTNCED sob DH e RI (Fig. 5A), níveis similares destes 

metabólitos também foram observados no MTwt sob DH e RI (Fig. 5B). O DH induziu ainda 

incremento nos níveis de beta-alanina, allo-inositol, putrescina e manose-6-fosfato no MTwt e 

MTNCED (Fig. 5 B) 
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 Figura 5. Metabólitos diferencialmente abundantes entre as amostras controle [C], déficit hídrico [D] e 

reidratação [R] (A) e o heatmap ilustrando a alteração dos metabólitos em Mtwt, MTnot e MTNCED sob condições 

controle, déficit hídrico e após estímulo de reidratação. A escola de cor do heatmap indica a abundância relativa 

do metabólito correspondente em cada tratamento que foi estudado. A cor azul claro indica baixa concentração, 

laranja média concentração e vermelho escuro alta concentração. 

 
 

4.4. Discussão 
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 O déficit hídrico altera o metabolismo de plantas de MTwt e MTNCED mas 

não evoca sinais elétricos após o estímulo de reidratação 

Nas plantas de MTwt e MTNCED observamos que o estímulo de reidratação não 

induziu a propagação de PAs. O limiar de excitação do PA é um dos parâmetros fisiológicos 

primários que determinam a excitabilidade celular, ou seja, a capacidade elétrica de reagir aos 

estímulos (Stolarz et al. 2010). Somente quando o potencial de membrana é despolarizado o 

suficiente para exceder o limiar de excitação é que um potencial de ação será gerado e, 

consequentemente, uma reação fisiológica será iniciada. A ausência de PAs nestas plantas 

suscita algumas hipóteses que precisam ser investigadas. Uma das hipóteses seria que, devido 

aos níveis de ABA em MTwt e superexpressos em MTNCED, durante o déficit hídrico, essas 

plantas não apresentaram nível de despolarização da membrana celular suficiente para evocar 

um PA após a reidratação. Apesar do MTNCED apresentar maiores concentrações de Ca+2 

citosólico por superexpressar ABA, o que resulta na menor atividade de canais iônicos 

necessários para deflagrar o sinal elétrico, esse mutante, assim como o MTwt podem ter 

desempenhado papel essencial na sinalização das células-guardas induzindo o fechamento 

estomático para reduzir a perda de água (Ver capítulo 2).  

Uma resposta metabólica similar entre o MTwt e o MTNCED também foi verificada 

pelo alto grau de sobreposição entre os metabólitos nas condições de DH e RI (Fig. 2). Os níveis 

aumentados dos metabólitos inositol, manose-6-fosfato, putrescina, tirosina e metionina 

induzidos no MTwt e no MTNCED em condições de DH, também sugerem que a resposta 

metabólica pode estar relacionada com os níveis de ABA. Polióis, como o inositol, e 

carboidratos como a manose, podem atuar como armazenamento de carbono em diversas 

espécies de plantas, além de apresentar características antioxidantes e osmoprotetoras sob 

condições de estresse (Zhifang e Loescher, 2003). Chan et al. (2011) observaram que 

transgênicos de Arabdopsis transformados no gene manose-6-fosfato redutase apresentaram 

maior concentração de manitol. Além da sua função como osmoprotetor, o transgene ativou a 

expressão dos genes receptores de ABA, o que permitiu aos autores sugerir um crosstalk entre 

ABA e manitol. 

Aminoácidos aromáticos desempenham papéis essenciais nas repostas das plantas a 

mudanças ambientais. A tirosina foi descrita por atuar na produção de metabólitos secundários 

e componentes de parede celular (Maeda e Dudareva, 2012) em resposta a condições de déficit 

hídrico, como observado em plantas de soja (Das et al., 2017). Assim como os níveis de 

metionina atuam como substrato para síntese de poliaminas (putrescina, espermidina e 
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espermina) importantes na tolerância a seca (Alcázar et al., 2010; Zagorchev et al., 2013). Essa 

via biossintética envolve a intermediária S-adenosilmetionina como um doador primário de 

metila, que produz ainda mais S-adenosil-L-homocisteína que é metabolizada para 

eventualmente regenerar a metionina (Van de Poel et al., 2012). Michaletti et al. (2018), por 

exemplo, observaram aumento nos níveis de metionina, S-adenosilmetionina, mas 

especialmente 5-metil-tetra-hidrofolato em cultivares de trigo sob déficit hídrico. Dentre esses 

aminoácidos, o acúmulo de SAM nas plantas é de particular relevância por sua atuação na 

biossíntese de poliaminas (Zagorchev et al., 2013), principalmente em condições hídricas 

limitantes. O aumento significativo nos níveis de putrescina no MTwt e MTNCED pode ter 

contribuído para fechamento estomático induzido pelo ABA. Associado ao aumento da 

putrescina, o aumento de Ca2+ e peróxido de hidrogênio (H2O2) induzidos pelo ABA também 

atuam como mecanismo de tolerância à seca (An et al., 2008; Wimalasekera et al., 2011).  

 

 Déficit hídrico prepara as plantas de MTnot na evocação de potenciais de 

ação após a aplicação do estímulo de reidratação  

Nós observamos que nas plantas de MTnot os potenciais de ação (PAs) são propagados 

das raízes para a parte aérea após aplicação do estímulo de reidratação. Geralmente, a evocação 

de PAs após a reidratação está associado ao nível de despolarização da membrana celular 

durante o déficit hídrico (Zhang et al., 2018), o que contribui para exceder o limiar de excitação 

e desencadear o PA. Considerando o estresse por seca, é importante distinguir os sinais de 

estresse primários dos sinais secundários. Inicialmente ocorre o estresse osmótico e 

posteriormente há uma complexidade de eventos que incluem o estresse oxidativo, danos aos 

componentes celulares e disfunção metabólica (Zhu, 2016). Assim, os PAs, ao serem iniciados 

e propagados por tecidos excitáveis, podem controlar uma infinidade de respostas importantes 

para defesa contra estresses abióticos (Król et al 2010).  

Sabe-se que o ABA atua como um sinal de estresse para ajustar o crescimento das 

plantas em resposta a seca (Yoshida et al., 2019) e, portanto, alterações na sua concentração 

podem estimular o ajuste metabólico para mitigar as mudanças no status hídrico. No entanto, 

considerando que o MTnot tem uma menor concentração de ABA, com apenas 42% do nível 

total de ABA do tipo selvagem (Burbidge et al., 1999), o nível geral dos demais metabólitos 

pode ter resultado na ativação de outras vias de sinalização induzindo a propagação de sinais 

elétricos, como o PA. Os maiores níveis de ácido salicílico, GABA, ácido glutâmico e 

asparagina (Fig. 2), nas plantas de MTnot sob déficit hídrico e após o estímulo de reidratação, 
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sugerem uma resposta metabólica rápida de defesa antioxidante (Vásquez-Herrera et al., 2015; 

Sheteiwy et al., 2019).  No entanto, metabólitos como o glutamato, ácido salicílico e asparagina 

também podem estar associados à indução e/ou propagação de sinais elétricos e em respostas 

induzidas pelo sinal elétrico. Mousavi et al. (2013) demonstraram que a rápida propagação de 

sinais elétricos em folhas de Arabidopsis thaliana expostas a danos mecânicos é dependente de 

canais de íons do tipo receptor de glutamato (GRL). O glutamato ao se ligar aos GRLs provoca 

despolarização rápida da membrana e um aumento transitório de Ca2+ no citosol (Zimmermann 

et al., 1999; Dennison e Spalding, 2000; Ni et al., 2016). O Ca2+ pode se propagar através da 

vasculatura do floema para órgãos distantes induzindo a expressão de genes de defesa como o 

ZAT12 (Toyota et al., 2018) o qual ativa a atividade da enzima antioxidante superóxido 

dismutase cobre/zinco em resposta ao estresse oxidativo (Davletova et al., 2005). De forma 

similar, a geração de PAs, conectada à despolarização do potencial elétrico da membrana, 

também se propaga pelo floema (Trebacz et al., 2006; Król et al., 2010; Sukhov et al., 2011) e 

é afetada pelo aumento da concentração de Ca2+ (Trebacz et al., 2006).  

A despolarização da membrana e o influxo de Ca2+ também foram associados 

anteriormente aos incrementos nos níveis de ácido salicílico em raízes de Mimosa pudica 

(Saeedi et al., 2013) e ao aminoácido asparagina em raízes de Arabidpsis (Qi et al. 2006). 

Lapeikaite et al., (2019) observaram, ainda, que a concentração de asparagina em célula única 

de Nitellopsis obtusa pode alterar a amplitude de despolarização do sinal e a duração do pico 

do PA. A ativação de canais de Ca+2, inativação e reativação da H+-ATPase (Vodeneev et al. 

2006, Sukhov e Vodeneev 2009) e efluxo de K+ (Sukhov e Vodeneev 2009) participam desse 

processo. No entanto, para que ocorra a propagação de sinais elétricos de forma eficaz é 

necessário que exista integridade da membrana plasmática principalmente sob condições de 

seca (Szechynska-Hebda et al., 2017). Observamos que o incremento nos níveis de sorbitol e 

glicose, em resposta ao déficit hídrico e ao estímulo de reidratação no MTnot, podem estar 

relacionados com a proteção das membranas celulares aos danos causados pela desidratação 

(Keunen et al., 2013). Adicionalmente, o crosstalk entre sinais de EROs, Ca2+, elétricos e 

hidráulicos que se propagam a taxas rápidas e a longas distâncias é um requisito importante na 

translocação de metabólitos através de diferentes tecidos (Choudhury et al., 2018) e na indução 

de respostas de defesa (Szechynska-Hebda et al., 2017). O sorbitol, por exemplo, pode ser 

transportado ao longo do floema para vários tecidos mediando respostas de osmoproteção 

(Loescher et al., 1990; Noiraud et al., 2001). 
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A redução nos níveis de prolina e aumento de ácido glutâmico corroboram com o 

aumento nos níveis de GABA no MTnot, uma vez que a síntese de GABA compete pelo mesmo 

substrato utilizado no metabolismo de prolina. O GABA é um aminoácido não proteico e foi 

sugerido como um possível sinalizador na resposta de defesa em plantas, pela regulação do 

movimento estomático através da modulação da proteína ALMT6 (De Angeli et al., 2013) e da 

atividade H+-ATPase via proteínas 14-3-3 (Mekonnen et al., 2016), além de atuar na eliminação 

de EROs (Roberts, 2007) e na prevenção de morte celular (Seifi et al., 2013). Xu et al. (2019) 

observaram que plantas de Arabdopsis sob condições de seca tiveram maior acúmulo de GABA 

(35%) e menor condutância estomática em comparação à linhagem deficiente em GABA (gad2) 

e ao tipo selvagem irrigados. Os autores ainda observaram que o GABA regula negativamente 

a proteína ALMT9, envolvida na captação de aníons nos vacúolos das células guarda durante a 

abertura estomática (Xu et al., 2019). Considerando que o MTnot mantém os estômatos mais 

abertos, o aumento na concentração de GABA sob DH e após a reidratação, pode ter contribuído 

no controle estomático como observado no Capítulo 2. 

Neste estudo, os níveis mais elevados de AJ no MTnot sob DH e após a RI indicam 

que esse fitohormônio e o ABA podem compartilhar alvos comuns nas vias de sinalização (De 

Ollas e Gómez-Cadenas, 2015). De Ollas et al (2013) verificou que o acúmulo precoce de AJ 

foi necessário para o aumento subsequente de ABA nas raízes de citrumelo expostas ao déficit 

hídrico severo. É importante ressaltar que mesmo com a concentração de ABA prejudicada no 

MTnot, seu aumento torna-se necessário para o controle estomático sob déficit hídrico 

(Kuromori et al., 2018). Dessa forma, é provável o aumento de AJ e de GABA em resposta à 

desidratação esteja compensando os menores níveis de ABA (Arbona et al., 2010) observados 

no MTnot, em relação ao MTwt e MTNCED. No entanto, o envolvimento do AJ em respostas 

fisiológicas como o ajuste estomático, em conjunto com a ABA ou agindo de forma 

independente, ainda não está totalmente elucidado. Suhita et al. (2004) observaram que a 

aplicação exógena de ABA ou metil jasmonato (MeJA) em folhas destacadas provocou o 

fechamento estomático, todavia, o MeJA precisa de um pool de ABA para ser eficaz no 

fechamento de estômatos. Sabe-se que o aumento na concentração de Ca2+ é necessário na 

ativação da biossíntese de ABA (Xiong e Zhu, 2003; Christmann et al., 2013) e AJ (Hu et al., 

2009) sob condições de estresse. Assim, acreditamos que a presença de uma quantidade mínima 

de ABA também é essencial para geração de PAs e a produção de AJ é necessária para as 

respostas induzidas por sinais elétricos como o PA e o potencial de variação (PV) (Herde et al., 

1996; 1999). A relação entre o PA e o aumento nos níveis de AJ foram observados após a 

aplicação do estímulo elétrico em Arabidopsis (Mousavi et al. 2013). 
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De fato, os aminoácidos, açúcares, polóis e carboidratos, são importantes metabólitos 

envolvidos na ativação de mecanismo de defesa ao estresse hídrico e no preparo de respostas 

após a recuperação do estresse. O envolvimento desses compostos na evocação de sinais 

elétricos ainda é pouco estudado, no entanto, pode estar associado a regulação mediada pelo 

ABA ou ativação de outras vias de estresse (asparagina, ácido glutâmico- GABA) que induzem 

um balanceamento de cargas na membrana plasmática. Sugere-se que um estudo detalhado 

utilizando inibidores de ABA, GABA, glutamato e canais de cálcio no MTwt e MTNCED com 

objetivo de verificar se a membrana mantém despolarizada ou não pode mostrar pistas sobre 

seu significado fisiológico. 

 

4.5. Conclusão 

Avaliando o perfil metabólico de plantas de microtomateiro selvagens e mutantes em 

ABA foi possível verificar que o genótipo selvagem (MTwt) e superexpresso em ABA 

(MTNCED) não propagaram sinal elétrico nas plantas previamente submetidas ao déficit 

hídrico e induzidas pela reidratação. Isso pode ser explicado pelo acúmulo de metabólitos 

protetores de membrana e do estresse oxidativo, o que evitou a despolarização da membrana de 

forma a evocar potencial de ação após o estímulo de reidratação. Por outro lado, apesar do 

incremento no nível de metabólicos relacionados ao ajustamento osmótico durante o déficit 

hídrico, ocorreu despolarização da membrana suficiente para evocar potenciais de ação após 

exposição das plantas ao estímulo por reidratação. Observamos assim a uma relação entre a 

produção de metabólitos e a disponibilidade do ABA, assim como a atuação de metabólitos em 

vias similares à propagação de sinais elétricos em plantas de microtomateiros mutantes em 

ABA.   
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6 CONCLUSÃO GERAL 

Neste estudo, nos propusemos a investigar como os sinais elétricos atuam na 

sinalização a longa distância ao induzir respostas fisiológicas e metabólicas em tomateiro 

mutante em ABA após o déficit hídrico e durante o período de reidratação. Nós verificamos 

que as transições claro/escuro foram responsáveis por causar a evocação de potenciais elétricos 

como SAPs e SVPs, enquanto que a aplicação de estímulos de tensão elétrica e a reidratação 

ocasionaram a evocação de PAs. O nível de despolarização da membrana plasmática 

demonstrou ser o principal fator associado com a evocação de potenciais de ação após um 

período de seca, sendo o mutante deficiente em ABA o mais responsivo eletricamente. A 

propagação de potenciais de ação foi um componente importante na sinalização entre a raiz e a 

parte-aérea, tendo um efeito direto na manutenção das trocas gasosas dos tomateiros após o 

estímulo de reidratação. Ao contrário do observado no MTnot e MTNCED, os potencias de 

ação aumentaram os parâmetros de trocas gasosas no MTwt. 

O estudo do perfil metabólico do MTwt e dos mutantes em ABA MTnot e MTNCED 

demostraram que o nível de ABA das plantas pode influenciar nos ajustes metabólicos, bem 

como na indução e/ou preparação das plantas na propagação de potenciais de ação. Nas plantas 

MTwt e MTNCED o ajuste metabólico foi essencial na mitigação dos efeitos do déficit hídrico, 

sem a participação de sinais elétricos. No MTnot, por outro lado, os metabólitos produzidos em 

condição de déficit hídrico têm possível relação com indução na propagação de potenciais de 

ação após a aplicação do estímulo de reidratação. Verificamos ainda, que o MTnot utiliza o 

sinal elétrico como meio de comunicação em comparação ao MTwt e MTNCED. 

Este trabalho fez importantes contribuições para a compreensão da sinalização elétrica 

em plantas, assim como permitiu uma maior compreensão do feedback entre os sinais 

hidráulico, químico (mediado pelo ABA) e elétrico. Os resultados nos permitiram elaborar as 

próximas questões a serem respondidas: porque as plantas em condições desfavoráveis fazem 

uso desse sinal? E ainda, porque algumas plantas usam o sinal elétrico com mais frequência que 

outras? 


