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A soja (Glycine max (L.) Merr) é uma Fabaceae de importância na alimentação humana, pois 
suas sementes possuem grandes reservas de nutrientes como proteínas e lipídeos. O sucesso 
na germinação e desenvolvimento da plântula depende do tipo da reserva que ela tem, da 
quantidade e como essas reservas são utilizadas inicialmente no metabolismo da planta.  
Visando identificar alguns compostos e posteriormente quantificar os fluxos metabólicos em 
plântula de soja, foi realizado um experimento de marcação isotópica com carbono 13 (C13). 
Sementes de soja foram germinadas em placas de petri com meio de cultivo contento glicose 
marcada (25mM) com C13, essas placas tiveram agitação constante e ausência de incidência 
de luz. Ao quarto e quinto dia após a germinação, as plântulas foram coletadas e, a partir 
delas, amostras foram preparadas para análise de perfil metabólico por cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massas (CGEM). Com os resultados da análise foi possível 
identificar vários compostos pertencentes aos grupos das proteínas, ácidos orgânicos e 
carboidratos. Comparando os cromatogramas foi observado que as moléculas tiveram 
incorporação de C13, o que atesta o sucesso na metodologia empregada para absorção de 
C13 pelas sementes e plântula. Comparando os íons e fragmentos dos compostos com picos 
maiores (ácido butânico, malato e sacarose) encontrados nas plântulas no quarto dia e quinto 
dia, pode-se notar um alto grau de semelhança na abundância desses fragmentos, sugerindo 
que nesses dias (quarto e quinto) a plântula de soja está num estado metabólico estacionário, 
em que o fluxo da rede de metabolismo primário é constante. Esses resultados tornam viável 
a criação, futura, de um modelo de mapa do metabolismo primário e quantificação de fluxos 
para plântulas de soja. (CNPq, Instituto de Botânica UnB) 


