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RESUMO  
 A dormência de gemas é um mecanismo metabólico e fisiológico do ciclo de vida de 

plantas, regulado pelo ambiente e pelos hormônios vegetais. A partir disso, nesse estudo 

foram investigados dois momentos cruciais no ciclo da dormência de Curcuma zedoaria 

(Christm.) Roscoe. O primeiro momento se trata da ação dos reguladores vegetais ethephon 

(ETH) e cinetina (Kt) na superação da dormência de gemas e na alteração do perfil 

metabólico volátil nos primeiros dias após as gemas superarem a dormência. O segundo 

momento consiste da ação do défice hídrico na mudança dos padrões metabólicos da planta e 

na comparação dos ajustes metabólicos durante a perda da parte aérea ocasionada pelo défice 

hídrico. Diante da primeira etapa da investigação, altas concentrações de ETH (600 mg.L-1) 

atrasam a brotação das gemas de rizomas e as demais concentrações diminuem o crescimento 

de raízes. Ethephon aumenta a proporção relativa de sesquiterpenos oxigenados e diminui a 

proporção de hidrocarbonetos monoterpênicos. Cinetina manteve a brotação de gemas 

semelhante às condições normais de crescimento. Além disso, Kt promoveu aumento das 

proporções relativas de monoterpenos e queda de sesquiterpenos. Na segunda etapa da 

investigação, as plantas que sofreram défice hídrico apresentaram tolerância ao estresse até o 

17º dia de experimento. Plantas totalmente irrigadas também entraram em dormência, 

apresentando perda total da parte aérea após 99 dias de experimento. Além disso, a variação 

na fluorescência da clorofila a dessas plantas foi semelhante às plantas que sofreram défice 

hídrico. Apesar do défice hídrico causar degradação do amido, após a entrada da dormência e 

a reidratação desses rizomas, o metabolismo nesse órgão de resistência retoma as funções 

originais na formação de reservas de amido. Logo, reguladores vegetais e o défice hídrico 

modificam os padrões metabólicos no ciclo da dormência. Além disso, os padrões 

metabólicos auxiliam na interpretação das respostas ambientais expressas nas plantas e abrem 

novas perspectivas nas áreas da comunicação vegetal, ecofisiologia e bioquímica vegetal. 

 
Palavras-chave: dormência, metabolismo, ecofisiologia vegetal, aparato fotoquímico 
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ABSTRACT 
 Bud dormancy is a metabolic and physiologic mechanism occurring during the plant 

life cycle, which is regulate by environment and plant hormones. In this study, we 

investigated two crucial points of dormancy cycle on Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe. 

The first one focused on the action of ethephon (ETH) and kinetin (Kt) on bud break and the 

alterations on volatile metabolic profile during the days after releasing of bud dormancy. The 

second aspect focused on the action of drought in changes of plant metabolic patterns and 

comparing the metabolic adjustments during leaf shedding provoked by water deficit. The 

first investigation showed that high concentrations on ETH (600 mg.L-1) delays the rhizome 

bud flush and the other concentrations of ETH decrease root growth. Ethephon enhances 

oxygenated sesquiterpenes and decreases monoterpene production. Kinetin maintains bud 

sprout similarly to control. Further, Kt increases the relative proportions of monoterpenes and 

decrease the relative proportions of sesquiterpenes. The second step of this investigation 

showed that plants under water stress presented drought tolerance until the 17th day of 

experiment. Plants totally irrigated also enter in dormancy, showing total aboveground loss 

after 99 days of experiment. Furthermore, the variation of chlorophyll a fluorescence of those 

plants was similar between plants that went through drought. Instead of water stress causes 

starch degradation, after dormancy entrance and rehydration of C. zedoaria rhizomes, the 

metabolism in this organ returns to your original functionality of starch synthesis. Thus, plant 

regulators and drought modify the metabolic patterns during dormancy cycle. Furthermore, 

metabolic patterns are useful for interpret the environmental responses expressed in plants and 

open new perspectives on plant communication, ecophysiology and plant biochemistry.  

 
Keywords: dormancy, metabolism, plant ecophysiology, photochemical apparatus 
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I-INTRODUÇÃO GERAL 
 O ambiente atua de forma complexa na produção de sinais, os quais são captados por 

receptores específicos nas plantas. A interpretação e a transformação das informações 

ambientais em sinais químicos são realizados por diferentes estruturas distribuídas no 

organismo vegetal. Esses sinais químicos são transportados por diferentes vias, 

desencadeando ajustes metabólicos e conferindo a manutenção da homeostase na planta 

(LARCHER, 2000; BABY et al., 2010; BERTOLLI et al., 2014; SOUZA & LUETTGE, 

2015). A dormência de gemas é alvo de grande interesse na ciência, dado sua característica de 

desencadear padrões metabólicos complexos. Além disso, o mecanismo da dormência é 

regulado por uma cascata de vias metabólicas, as quais recebem sinais do ambiente e dos 

hormônios vegetais (ROHDE & BHALERAO, 2007). Tanto os hormônios vegetais, quanto o 

ambiente controlam a entrada da planta à dormência em condições desfavoráveis e sua 

superação durante os períodos favoráveis de crescimento (SUTTLE, 2007; RÍOS et al., 2014). 

Para plantas que apresentam dormência, seu ciclo normal de vida ocorre com a brotação das 

gemas no verão; o cessar do crescimento, a formação de gemas e a senescência e abscisão 

foliar no outono e a dormência no inverno (RINNE et al., 2010; DING & NILSSON, 2016). 

 O estado da dormência de gemas está envolvido com o controle do crescimento, do 

desenvolvimento e da divisão celular, processos regulados pelas mesmas vias de sinalização 

(HORVATH et al., 2003). Tanto a entrada, quanto a superação da dormência de gemas são 

influenciados por diversos fatores ambientais, como a temperatura, o fotoperíodo e o défice 

hídrico (RÍOS et al., 2014). Além disso, os hormônios vegetais são os fatores-chave que 

desempenham papel no controle endógeno da entrada, manutenção e superação da dormência 

(ANDERSON et al., 2001). Logo, oscilações no ambiente e nos teores dos hormônios 

vegetais regem o ciclo da dormência das plantas.  

 Durante a entrada da dormência, o fotoperíodo regula o relógio endógeno das plantas, 

o armazenamento e a distribuição de reservas (HORVATH et al., 2003; SUTTLE, 2007; 

ROHDE & BHALERAO, 2007). Os dias curtos influenciam a síntese do ácido abscísico 

(ABA), hormônio que aumenta a expressão de genes da família DMR1/DRP (DORMANCY-

ASSOCIATED GENE-1/AUXIN-REPRESSED PROTEIN), responsáveis pela entrada e 

manutenção da dormência (RAE et al., 2013). Além disso, baixas temperaturas promovem 

quedas no funcionamento do metabolismo e a falta de água no ambiente altera o balanço 

hormonal (ROHDE & BHALERAO, 2007), desencadeando a entrada da dormência 

(DURYEA, 1985; ROHDE & BHALERAO, 2007). 

 Contudo, a elevação das temperaturas (DURYEA, 1985; KUEHNY et al., 2005) e os 

dias longos (HORVATH et al., 2003; KUEHNY et al., 2005) conduzem à superação da 
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dormência de gemas. Nas etapas finais da dormência, o conteúdo de ABA nos meristemas 

declina e o aumento dos níveis de citocininas (CK) acompanham o começo da brotação 

(SUTTLE, 2007). As auxinas (Ax), giberelinas (GA) e CKs controlam as cascatas de 

fosforilação das proteínas quinases (MAPK), as quais liberam o ciclo celular, retomando a 

divisão das células, o crescimento e a brotação de gemas (ANDERSON et al., 2001; ROHDE 

& BHALERAO, 2007). Logo, os hormônios vegetais são primordiais no controle do ciclo da 

dormência de gemas. Além disso, reguladores vegetais aplicados em diversos experimentos 

desempenham papel fisiológico semelhante aos hormônios vegetais. Portanto, aplicações 

desses reguladores vegetais podem estimular ou atrasar a brotação de gemas em rizomas 

dormentes. 

 Os reguladores vegetais também atuam na modificação da síntese de metabólitos 

especializados nas plantas. A benzilamino-purina promove quedas na produção de citral 

(PRINS et al., 2013), o etileno provoca a redução nas proporções relativas de terpinoleno 

(KRAMER et al., 2012) e as citocininas aumentam o rendimento do óleo essencial em 

Mentha arvensis L. (FAROOQI et al., 2003; PRINS et al., 2010). Além disso, a produção de 

mono e sesquiterpenos nos frutos de manga segue a tendência de produção do etileno 

(LALEL et al., 2003). Dessa forma, a sinalização de reguladores vegetais também deverá 

alterar o padrão de produção de substâncias voláteis, dias após a superação da dormência de 

gemas. 

 Não somente os fatores endógenos, mas também os fatores ambientais controlam o 

ciclo da dormência. A dinâmica da água nos ambientes sazonais afeta o ajuste das espécies 

vegetais (ASBJORSEN et al., 2011) e a deficiência hídrica é um dos eventos ambientais que 

mais promove mudanças na fisiologia das plantas (YADOLLAHI et al., 2011; RAKIĆ et al., 

2015). Consequentemente, esses ajustes fisiológicos agem para evitar, tolerar e resistir aos 

possíveis danos causados pela desidratação, mantendo a homeostase da planta durante 

períodos de défice hídrico (GASPAR et al., 2002; FLEXAS et al., 2006; SOUZA & 

LUETTGE, 2015).  

 A falta de água no ambiente pode causar alterações no estado hídrico das plantas 

(FLEXAS et al., 2006; FAVARETTO et al., 2011; EPPEL et al., 2013), na dinâmica no 

balanço de carbono e no transporte de minerais (LARCHER. 2000; VARONE et al., 2012), na 

inibição da síntese de amido e  no estímulo de sua degradação (RIZHSKY et al., 2004; STITT 

& ZEEMAN, 2012), nos ajustes da etapa fotoquímica da fotossíntese, representada pela 

fluorescência da clorofila a (ORT & BAKER. 2002; BAKER & ROSENQVIST. 2004; 

RAKIĆ et al., 2015) e a entrada das plantas à dormência (RÍOS et al., 2014).  
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 A senescência da parte aérea é outro mecanismo controlado endogenamente, fazendo 

parte do ciclo normal de vida das plantas (QUIRINO et al., 2000; THOMAS & OUGHAM, 

2014) e também pelo ambiente, principalmente pelo défice hídrico (NAGY et al., 2013). 

Durante a senescência das folhas, há a degradação da clorofila (QUIRINO et al., 2000), 

provocando queda na eficiência do aparato fotoquímico (LU et al., 2001; MOHAPATRA et 

al., 2013). A perda total das folhas vai de encontro com a dormência, uma vez que plantas de 

regiões semi-áridas investem na formação de órgãos-estoque em detrimento à manutenção da 

parte aérea (PATTY et al., 2010; PUMISUTAPON et al., 2012). Sob essa linha de raciocínio, 

é essencial compreender como os padrões metabólicos durante o ciclo normal de vida das 

plantas se alteram. Mais interessante, é observar se os padrões expressados nos momentos de 

perda das folhas durante o ciclo normal de vida da planta e em plantas que passaram por um 

período de défice hídrico serão semelhantes entre si. 

 Para o desenvolvimento desse estudo, utilizamos a espécie Curcuma zedoaria 

(Christm.) Roscoe, nativa do Bangladesh, Sri Lanka e Índia e cultivada no Brasil (LOBO et 

al., 2009; SHAHRIAR, 2010). C. zedoaria é uma planta herbácea, perene, com rizomas 

(LOBO et al., 2009) e apresenta dormência em períodos desfavoráveis. Essa espécie é 

amplamente usada na medicina tradicional (RIAZ et al., 2011) e a literatura trás poucos 

relatos sobre a variação na sua composição química (PURKAYASTHA et al., 2006; LOBO et 

al., 2009). 

 O foco multidisciplinar, o qual aborda as áreas da ecofisiologia, fitoquímica e 

bioquímica levantaram perguntas sobre a manutenção dos aspectos metabólicos e fisiológicos 

de Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe. Essa planta, ao apresentar rizomas como órgãos de 

resistência ao ambiente desfavorável, deve ser capaz de tolerar a deficiência hídrica e 

apresentar dormência como um mecanismo que supera momentos de baixa disponibilidade 

hídrica. Além disso, os reguladores vegetais devem estar envolvidos com a superação da 

dormência das gemas, mas também com a modificação na produção de substâncias voláteis. 

 Portanto, temos dois aspectos na investigação do ciclo da dormência. O primeiro 

aspecto diz respeito à interferência dos reguladores vegetais no estímulo/atraso na brotação de 

gemas e suas consequências no padrão de produção de substâncias voláteis. O segundo 

aspecto dessa investigação tem por finalidade avaliar a performance fotoquímica, a síntese de 

amido e açúcares e a entrada da dormência em plantas que sofrem com deficiência hídrica. 

Assim, as hipóteses a serem comprovadas por este estudo são: 

 
H0: Baixas concentrações de cinetina e altas concentrações de ethephon apresentarão o melhor 

crescimento dos rizomas, as maiores brotações de gemas e comprimento de raízes; 



6 

 

H0: A sinalização dos reguladores vegetais que inibem a brotação de gemas causarão 

modificações drásticas no perfil químico volátil dos rizomas. Em contrapartida, reguladores 

vegetais que estimulam a brotação de gemas causarão modificações pontuais no perfil 

químico volátil dos rizomas;  

 

H0: A restrição hídrica modificará drasticamente os padrões metabólicos do estado hídrico e a 

performance fotoquímica das plantas, elevando os teores de amido nos rizomas; 

 

H0: A restrição hídrica diminuirá os teores de açúcares redutores, açúcares solúveis e 

provocará a entrada da dormência dos rizomas. 
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V-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O mecanismo da dormência em Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe é controlado 

pelos reguladores vegetais, pela deficiência hídrica e pelo seu ciclo de vida. Durante a 

superação da dormência, cinetina (Kt) apenas mantém o crescimento ótimo dos rizomas, mas 

causa modificações no perfil químico volátil. As drásticas alterações nas proporções relativas 

dos mono e sesquiterpenos são relacionados com a ação de Kt no controle do crescimento e 

na disponibilização de açúcares. Em contrapartida, as altas concentrações de ethephon 

atrasam o crescimento dos rizomas após a superação da dormência. Apesar disso, sua 

sinalização não atrasa o perfil químico volátil, mas aumenta a produção de sesquiterpenos 

oxigenados e diminui a produção de hidrocarbonetos monoterpênicos. Logo, ethephon e 

cinetina expressaram padronizações distintas no perfil metabólico volátil. A novidade desse 

estudo é a dinâmica na produção de substâncias voláteis nos rizomas após a superação da 

dormência. Essa investigação abre novos horizontes sobre a ação dos reguladores vegetais na 

regulação do metabolismo da dormência e ao mesmo tempo, no metabolismo especializado. 

Outros estudos com foco no metaboloma dos rizomas dessa planta deverão ser realizados a 

fim de verificar quais as rotas de biossíntese de metabólitos especializados são influenciados 

direta e indiretamente, pela ação desses reguladores vegetais. 

 A segunda etapa dessa investigação tem como novidade a comprovação de que a 

deficiência hídrica força os rizomas de C. zedoaria a entrarem em dormência. Além disso, 

utilizamos da fluorescência da clorofila a como ferramenta para amostrar a interferência da 

deficiência hídrica e do ciclo de vida da planta na dinâmica do metabolismo vegetal. 

Chegamos a conclusão de que, independente do evento que desencadeie a perda da parte 

aérea, momento vital para o fechamento do ciclo de vida da planta, os padrões metabólicos 

expressos pela fluorescência da clorofila a e pela formação de reservas de amido serão 

semelhantes. Apesar disso, outras investigações deverão ser realizadas a fim de observar o 

aparecimento desses padrões em outras espécies. Além disso, o uso de outras ferramentas, 

como a modelagem matemática, podem extrapolar o que foi observado nesse estudo para 

outros táxons botânicos.  
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