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Resumo 

O declínio na firmeza do fruto durante o amadurecimento 
é em sua maior parte devido à deterioração da parede 
celular, estrutura que confere rigidez e é responsável 
pela adesão intercelular, o que reduz sua validade. 
Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo 
estudar o metabolismo da parede celular em frutos não-
climatéricos de melão (Cucumis melo L.) vr. Amarelo 
(não climatérico), grupo Inodorus para a verificação dos 
mecanismos moleculares que coordenam esses 
processos e suas vias metabólicas ao longo da 
maturação. 

Introdução  

A maturação é um processo complexo, no qual muitos 
fatores estão envolvidos, regulamentando alterações 
bioquímicas e fisiológicas que conferem as propriedades 
nutricionais e organolépticas finais dos frutos (PÉREZ-
LLORCA et al., 2019), sendo a textura uma das 
principais e mais importantes para sua qualidade 
(BIANCHI et al., 2016). Para que se possa analisar os 
aspectos relativos às alterações na textura da polpa, o 
estudo do metabolismo da parede celular do fruto é 
indispensável. 

Material e Métodos 

Os genes relacionados à via da parede celular de melão 
não climatérico foram prospectados a partir da análise 
prévia de dados de expressão diferencial de 
transcriptômica (RNA-seq pulicado em Schemberger et 
al. (2020)) utilizando o pacote do R DeSeq2. Para a 
análise de RNA-Seq, o RNA total foi extraído de 
amostras dos estágios de maturação (2 de 10 DAP e 3 
de 40 DAP). Assim, foram selecionados os genes 
participantes da via da parede celular através de dados 
da literatura e realizada a sua interpretação para 
elucidação da via. 

Resultados e Discussão 

A parede celular primária é composta por uma complexa 
estrutura constituída por proteínas estruturais, alguns 
fenóis e vários polissacarídeos (CARPITA e MCCANN, 
2000). Durante o amadurecimento, diversas enzimas 
promovem a degradação dos polissacarídios individuais 
na parede celular. Para os frutos de estudo, foram 
identificados genes relacionados à degradação de 
parede celular, baseado em Schemberger et al. (2020). 
Cada um dos genes codifica uma enzima que foi mais 
expressa em fruto verde ou maduro. Os genes que  
 

 
tiveram maior expressão em frutos verdes foram: 
MELO3C016494 (Poligalacturonase), MELO3C021281 
(β-D-xilosidase família proteica), MELO3C017481 
(Xiloglucano endotransglucosilase/hidrolase), 
MELO3C017478 (Xiloglucano 
endotransglucosilase/hidrolase), MELO3C014430 
(Endoglucanase), MELO3C013289 (Expansina-like A2), 
MELO3C006726.2 (Fosfoglicomutase, putativa), 
MELO3C010698.2 (α-galactosidase ácida), 
MELO3C023110.2 (α- galactosidase neutra) e 
MELO3C031616.2 (Exopoligalacturonase-like). Já os 
que foram mais expressos em frutos maduros foram: 
MELO3C010662 (Poligalacturonase-1 não-catalítica 
subunidade beta), MELO3C016842 (Xiloglucano 
glicosiltransferase 4) e MELO3C008467.2 (UDP-glicose 
pirofosforilase). Essas enzimas têm papel fundamental 
na via metabólica de degradação da parede celular, 
culminando na fragilização dos componentes 
fundamentais para a estabilidade das estruturas que 
conferem sua rigidez (microfibras de celulose, 
hemicelulose, pectina e proteínas estruturais). 

Conclusão 

Os genes mais expressos em frutos verdes podem 
participar da formação de substratos que ocorrem na via 
da sacarose em frutos jovens e são desviados para a 
parede celular, como visto em Schemberger et al. 
(2020). Essas enzimas irão construir a parede celular. Já 
os que foram mais expressos em frutos maduros, 
degradam a parede celular.  
Esse estudo contribui para a compreensão da maturação 
de frutos não-climatéricos, possibilitando estudos de 
manejo e conservação pós-colheita. Em sua 
continuação, serão desenhados primers desses genes 
para a validação dos dados através de RT-qPCR. 
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