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   O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação de catasterona 

(brassinosteroide) e do ácido naftalenoacetico (auxina) sobre a peroxidação de lipídeos, atividade 

das enzimas peroxidase e superóxido dismutase e a atividade antioxidante total na colheita e após 

o armazenamento refrigerado de maçãs ‘Gala’.  

 O experimento foi conduzido em macieiras cultivar Gala, em pomar comercial 

localizado no município de Vacaria/RS. Os tratamentos avaliados foram Catasterona (10-6 M), 

ácido naftaleno acético (ANA; 1 mg L-1), e a combinação de Catasterona (10-6 M) + ANA (1 mg 

L-1), além do tratamento controle (água destilada). Os tratamentos foram aplicados no pedúnculo 

do fruto, a cada 15 dias, no período compreendido entre os 40 a 127 dias após a plena floração 

(DAPF), na safra 2015/2016, e a cada 21 dias, dos 40 aos 110 DAPF, na safra 2016/2017. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 4 tratamentos e 5 

repetições, cada repetição constituída de 4 plantas. Os frutos foram analisados na colheita e após 

4 meses de armazenamento refrigerado, seguido por 7 dias em condições ambiente. Os dados 

obtidos foram submetidos à ANOVA, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) 

utilizando o programa estatístico SAS. 

 A atividade da peroxidase (POD) foi determinada de acordo com método de Kar e 

Mishra (1976), o superóxido dismutase (SOD) foi determinado pelo método de Del Longo et al. 

(1993), a atividade antioxidante total (AAT) foi baseada na extinção da absorção dos radicais 

DPPH e ABTS pelo método de Vizzotto et al. (2012), e a quantidade de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) foi determinada de acordo com o método proposto por Gay, Collins e Gebicki (1999) e 

Hermes-Lima e Willmore Storey (1995). 

 Nas safras 2015/2016 e 2016/2017, os frutos tratados com catasterona e ANA + 

catasterona apresentaram menor concentração de malonaldeído (indicando menor peroxidação de 

lipídeos das membranas) em relação aos frutos tratados com ANA e o controle. Na safra 

2015/2016, frutos tratados com catasterona apresentaram menor conteúdo de radical peróxido de 

hidrogênio (H2O2) em relação ao controle e ANA + catasterona, mas não diferindo do tratamento 

ANA. Na safra 2016/2017, os frutos do tratamento controle apresentaram maior conteúdo de 
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H2O2 em comparação aos frutos tratados com ANA. Já os frutos tratados com catasterona e ANA 

+ catasterona não diferiram dos demais. Em relação à enzima superóxido dismutase (SOD), na 

safra 2015/2016 observou-se maior atividade nos frutos tratados com ANA, catasterona e 

controle, quando comparado aos frutos tratados com ANA + catasterona. Na safra 2016/2017, o 

tratamento controle diferiu dos demais, com menor atividade da SOD, enquanto os frutos tratados 

com ANA apresentaram maior atividade da SOD, diferindo também da catasterona com valores 

um pouco menores, e os frutos tratados com ANA + catasterona apresentaram atividade 

intermediária em relação aos outros tratamentos. A atividade antioxidante total (AAT) pelo 

método ABTS na polpa dos frutos foi superior nos frutos tratados com catasterona em ambas as 

safras, porém na casca dos frutos não houveram diferenças entre tratamentos. Pelo método DPPH 

na polpa dos frutos não foram constatadas diferenças significativas, enquanto na casca os frutos 

tratados com catasterona e ANA + catasterona apresentaram atividade antioxidante superior em 

relação aos demais tratamentos. Em ambas as safras os frutos tratados com catasterona tiveram 

maior atividade da enzima peroxidase, quando comparado aos demais tratamentos (Figuras 1). 
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Figura 1 – Atividade da enzima peroxidase em maçãs ‘Gala’. 

 

  Conclui-se que os frutos tratados em ambas as safras com catasterona e 

ANA + catasterona obtiveram menor peroxidação de lipídeos. Já os frutos da safra 2015/2016 

tratados com catasterona apresentaram menor conteúdo de H2O2, e na safra de 2016/2017 os 

frutos tratados com ANA apresentaram menor conteúdo de H2O2. Na safra de 2015/2016, os 

frutos tratados com ANA, catasterona e controle apresentaram maior atividade da enzima SOD, 

enquanto na safra 2016/2017 o tratamento com ANA teve maior atividade da enzima SOD. Na 

AAT quantificada pelo método ABTS na polpa dos frutos foi superior nos frutos tratados com 

catasterona em ambas as safras, e pelo método DPPH na casca os frutos tratados com catasterona 

e ANA + catasterona apresentaram AAT superior em relação aos demais tratamentos. Em ambas 

as safras, os frutos tratados com catasterona tiveram maior atividade da enzima POD. 


