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zero to day 21. Proteases specific activity increased after day seven and was 4,342 units/mg of protein
on day 21. It was concluded that proteolytic activity of enzymes does not reflect protein degradation
course in leaves of "Panicum maximum" cv. Tanzânia and that proteases specific activity increases as
leaves senesce.
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A concentração de proteína no extrato das folhas de capim-tanzânia foi determinada pelo método de
Bradford, utilizando-se kit de ensaio de proteínas (Bio-Rad Protein Assay).
Os resultados foram analisados com o auxílio do pacote estatístico SAS (200.1). A análise da variância
foi feita utilizando-se o procedimento GLM. Para as variáveis atividade e atividade específica de
proteases a análise de variância foi feita após a transformação dos dados a fim de ajustar o modelo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve efeito do tempo após a desfolha sobre a atividade de proteases nas folhas de
capim-tanzânia avaliadas, que variou de 0,009 a 0,014 unidades/mg de massa fresca de folhas durante
o período experimental. A concentração de proteína nas folhas, por outro lado. decresceu ao longo das
coletas (Figura 1) e variou de 0,187 a 0,023 "&#61549;g/mL", observados aos três e 21 dias após a
desfolha, respectivamente. A atividade proteolítica das folhas capim-tanzânia, portanto, não refletiu o
curso de degradação protéica observado.
A atividade específica das proteases aumentou a partir do sétimo dia após a desfolha, chegando a
4,342 unidades/mg de proteína na última coleta (21 dias após a desfolha) (Figura 1). O aumento da
atividade específica das proteases deve ser atribuido, principalmente, à redução da concentração de
proteina (Figura 2), uma vez que a atividade proteolitica nas folhas se manteve praticamente constante
ao longo do experimento.
O processo de senescência foliar é organizado e apresenta vários mecanismos de controle
(Hôrtensteiner & Feller, 2001). A alocação de compostos em diferentes compartimentos celulares
(dorpplasto, vacúolo. estroma, etc.) e a diversidade de proteinas e enzimas envolvidas no processo
indicam que existem várias vias de degradação protéica.
Wecknmann & Martin (1984) também não encontraram relação entre a degradação de proteína e a
atividade de proteases em "Nicotiana rustica" e sugeriram que essa fosse uma estratégia para
aumentar a eficiência de mobilização do nitrogênio, uma vez que ao final do processo de senescência
há uma acúmulo de enzimas proteoliticas em relação ao conteúdo de proteínas das folhas.

CONCLusões
A atividade proteolítica em folhas expandidas de capim-tanzânia não representa o curso de degradação
de proteínas. A atividade específica das proteases aumenta ao longo do processo de senesc6enciafoliar.
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Figura 1. Atividade específica de proteases (unidade/mg de protelna) em extratos de folhas expandidas de
capim-tanzânia após a desfolha.
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Figura 2. Concentração de protefna em extratos de folhas expandidas de capim-tanzânia após a desfolha.

