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RESUMO 

 

A cana-de-açúcar é uma das mais importantes culturas mundiais e atualmente o 
Brasil representa um dos maiores produtores de cana-de-açúcar no ranque mundial. 
Sabendo-se da importância da cana-de-açúcar nos dias atuais, principalmente em 
relação ao biocombustível e do problema causado pela floração precoce a esta 
cultura na região Nordeste, foi realizada uma análise in silico de dois cDNAs:, 14-3-3 
like protein e Protein kinase C inhibitor-like (PKCI),  envolvidos no processo de 
floração da cana-de-açúcar, utilizando ferramentas genômicas. Foi escolhido o 
cDNA PKCI para a construção de cassetes de super-expressão de modo a ser 
caracterizado o papel deste cDNA no processo de floração. Outra abordagem 
utilizada nesse trabalho foi de analisar proteínas totais de ápices meristemáticos de 
variedades precoce e tardia em géis uni e bidimensionais. Os resultados mostraram 
que existem algumas proteínas que podem ser características de uma das 
variedades, e em outras foi observado uma expressão diferencial.  
 

Palavras-chave: PKCI; Cana-de-açúcar; Floração, expressão diferencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Sugarcane is one of the most important products of the world and Brazil is 
responsible for 25 % of the world production. One problem of this culture at northeast 
of Brazil is the early flowering. In our laboratory, it has been made before four 
subtractive libraries using early and late flowering genotypes in order to identify 
messages related to the flowering process. In this work, two cDNAs were chosen to 
make in silico analysis and overexpression constructs. Another approach to 
understand the flowering process in sugarcane was to use proteomic tools. First, the 
protocol for protein extraction using apical meristem was set up.  After that, these 
proteins were separated on two bidimensional gels. It was possible to observe some 
difference for some regions of these gels as well as some proteins that can be found 
in all conditions. The next step, spots will be isolated and sequence on MS 
spectrometry in order to understand this physiological process in sugarcane. 
 
 
Key-words: In silico analysis, Overexpression constructs, Protemics, Sugarcane, 
Flowering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A cana-de-açúcar cultivada hoje, S. officinarum, tem sido melhorada ao longo 

do século, e este sucesso está implicado em uma série de cruzamentos 

interespecíficos com espécies selvagens como S. spontaneum, Saccharum 

officinarum, e S. spontaneum, todos poliplóides (Vettore et al., 2003). 

 A cana-de-açúcar pertencente à família Gramineae (Poaceae), tribo 

Andropogoneae e gênero Saccharum, e os cultivares atuais, classificadas como 

Saccharum spp., são híbridos formados pelo cruzamento das espécies 

anteriormente mencionadas, exceto S. edule (Jannoo et al., 2004).  

A produção da cana-de-açúcar tem grande importância no Brasil e outros 

países devido a produção de etanol e um alto potencial de produção de biodiesel. 

No Brasil, a sacarose é extraída e purificada e o material é usado na indústria de 

alimentos ou é fermentado para produção do etanol, um biocombustível (Vettore et 

al., 2003).  

Em decorrência da posição de destaque da cana-de-açúcar nos dias atuais, 

esta cultura está inserida em vários programas de melhoramento genético de 

espécies cultivadas, visando à introdução de novas características a essa espécie, 

como tolerância a herbicidas e patógenos (Menossi et al., 2007).  

No Brasil, o setor sucro-alcooleiro está crescendo em todo território nacional 

em função da forte procura interna e externa, explicado pela expansão da 

capacidade produtiva existente e pela implantação de novas unidades, como 

também na melhoria tecnológica no processo de produção de cana-de-açúcar.  

O Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe quando 

confrontados com outras regiões nordestinas, estes apresentam melhores condições 

de clima (alta intensidade luminosa, elevada temperatura e precipitação 

pluviométrica regular entre 1.800 a 2.000 mm por ano, bem distribuída).  

De acordo com a CONAB (2007) a produção nacional de álcool foi superior a 

20,01 bilhões de litros, superior em 18% (2,54 bilhões de litros) à da safra anterior, e 

o Rio Grande do Norte participou com a safra de 2007/2008 de 56.200 toneladas em 

relação à 2006/2007 que foi de 52.320 toneladas, havendo um aumento de 7,40% a 
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maior variação dentre todos os estados do Brasil produtores da cana-de-açúcar, 

mostrando o crescimento do cultivo da cana-de-açúcar neste Estado. 

 

 

1.1 Processo de Floração 

 
 

A floração corresponde a transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva 

(Zhou et al., 2007). Desta forma, durante a transição floral o ápice meristemático 

passa por fases relacionadas a mudanças nos padrões de morfogênese e 

diferenciação celular resultando assim no meristema reprodutivo capaz para produzir 

flores ou inflorescências. 

Fatores endógenos e externos são necessários no controle da transição do 

meristema apical vegetativo para a forma floral. Dentre os fatores endógenos 

participantes desta regulação podem-se citar teores hormonais e estado nutricional 

(Levy e Dean, 1998; Mouradov et al., 2002). Tem sido observado que grande parte 

dos genes responsáveis pela formação dos órgãos florais é controlada por balanços 

entre fatores externos e internos, onde muitas plantas desenvolveram uma rede 

altamente complexa que monitoram as condições ambientais, tais como 

comprimento do dia (fotoperíodo), a temperatura ambiente, vernalização (exposição 

a longos períodos de frio) e disponibilidade de água e de nutrientes que determinam 

o sincronismo apropriado para floração (Figura 1).  
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Figura 01 – Vias de indução à Floração. Esse modelo é baseado nas interações entre os genes 
fotorreceptores, ritmo circadiano, temperatura e hormônios, os autônomos, os da via de 
integração, da identidade do meristema floral e na identidade do organismo floral adaptado de 
Blázquez (2000). 
 

Na Figura 1 é apresentada uma representação esquemática de algumas vias 

associadas com o processo de floração. Uma das vias apresentada é representada 

pela percepção da luz pelos fotorreceptores (representada em vermelho) e, se o 

relógio circadiano identificar fotoperíodos de dia longos, este ativa uma via 

facultativa de via de dia longo longa (finalizando no gene CONSTANS - CO). 

Entretanto, se o fotoperíodo for de dia curto, o florescimento vai depender 

principalmente de uma via dependente de giberelina (mostrado em laranja) e de uma 

via independente do fotoperíodo que é a via autônoma (mostrada em azul). O estado 

metabólico da planta é refletido na quantidade de sacarose que está circulando entre 

fonte-dreno (mostrado em roxo), o qual promove também o florescimento. Essa 

cascata de sinalização representada no final por fatores promotores e repressores 

atua em seqüência nos genes denominados integradores que irão fazer a conexão 
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destes com os da via de identidade meristemática dos orgãos florais (mostrados em 

verde).  

Outros genes envolvidos com a floração são os genes da identidade do 

meristema e os genes da formação dos órgãos florais e podem ser explicados 

através de um modelo denominado ABCDE (figura 02), adaptado de Ferrario et al. 

(2003).  

 
Figura 02 - Modelo ABCDE. Na representação esquemática a função de A é para 
especificação da sépala (S), as funções ABE juntos estão associadas na formação das pétalas 
(P), as funções BCE para estames (St), as funções CE para carpelos (C) e a função D, mais 
provavelmente junto com C e E para determinação de óvulos (O). (Ferrario et al., 2003). 

 

Neste modelo os genes A, B, C, D e E atuam juntos para regular a formação 

da pétala, enquanto os genes B, C e E controlam a formação dos estames. Os 

genes C e E estão envolvidos na regulação da formação do carpelo, e os genes D, 

juntamente com C e E estão envolvidos no desenvolvimento do óvulo. 

No processo de floração existem alguns genes homeóticos que correspondem 

a fatores de transcrição e alguns fazem parte da classe dos genes MADS-box 

(Riechmann e Meyerowtiz, 1997). Dentre os genes envolvidos no processo de 

floração e que correspondem a fatores de transcrição, os MADS-box têm um papel 

central no desenvolvimento de flores em plantas, e esse o desenvolvimento floral é 

guiado por uma série de proteínas que interagem com MADS-box (Riechmann e 

Meyerowtiz, 1997).   

Outra família de fatores de transcrição que realizam um importante papel em 

muitas vias de desenvolvimento de plantas compreende proteínas zinc-finger C2H2 
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(ZFPs), conhecidos como dedo de zinco. Tem sido observado que algumas 

proteínas Zinc-finger C2H2 estão envolvidas no desenvolvimento de plantas incluindo 

organogênese floral, iniciação da folha, iniciação da gametogênese e 

desenvolvimento da semente (Chrispeels et al., 1999). 

 

 
1.2 cDNAs 14-3-3 like protein e Protein kinase C inhibitor-like (PKCI) 
 
 

A descoberta de genes inicialmente foi considerada limitada em cana-de-

açúcar (Vettore et al., 2003), entretanto alguns genes envolvidos com o metabolismo 

da sacarose foram identificados nos anos de 1990 (Kumar et al, 1992; Bugos e 

Thom 1993; Bucheli et al,.1996), e com o projeto SUCEST mais genes foram 

identificados. O projeto SUCEST teve como objetivo a construção de bibliotecas de 

cDNA de diferentes amostras de órgãos e tecidos da cana-de-açúcar em vários 

estágios de desenvolvimento (Vettore et al., 2003), buscando conhecer o genoma 

desta espécie. 

Através do projeto SUCEST foi possível identificar novos genes com 

especificidade de padrões de expressão e assim, permitir conhecer a função de 

genes em certos tipos de células (Vettore et al, 2003).  

No Intuito de se conhecer o genoma da cana-de-açúcar plantada na região 

nordeste, foram construídas bibliotecas subtrativas a partir do RNA mensageiro 

purificado das amostras das variedades tardia e precoce da cana-de-açúcar 

coletadas no estado do RN (Furtado, 2007). A partir do seqüenciamento, utilizando-

se o banco de dados do NCBI, alguns cDNAs da cana-de-açúcar foram 

caracterizados. Desta forma, dentro dos cDNAs identificados diferencialmente 

expressos para este trabalho, foram escolhidos dois cDNAs homólogos as proteínas  

14-3-3 like protein e Protein kinase C inhibitor-like (PKCI). 
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1.2.1 14-3-3 like protein 
 

 

Um dos cDNAs alvos identificado nas bibliotecas subtrativas apresentou 

homologia com a proteína da família 14-3-3, a qual é encontrada na literatura 

associada a regulação da proteína Kinase C - PKC e aos fatores de transcrição da 

família G-Box (Camoni et al., 1998; Kuramae et al., 2001).   

A proteína 14-3-3 interage com proteínas de sinalização como as proteínas 

kinases e fosfatases e com fatores de transcrição (Roberts, 2002).  As proteínas 14-

3-3 são vistas como tendo a função de ubiquitinas em células eucarióticas estando 

envolvidas com funções biológicas variadas (Kuramae et al., 2001). Estas proteínas 

regulam sinais intracelulares de diferenciação, desenvolvimento, crescimento, 

apoptose e sobrevivência, e sete isoformas (β: beta, γ: gamma,  : epsilon, ζ: zeta, η: 

eta, τ: tau, and σ: sigma) desta proteína têm sido identificadas em mamíferos e cada 

isoforma é aparentemente diferente na função e relevância patológica (Mhawech et 

al., 2005).  

Foi observado que proteínas 14-3-3 em plantas e animais são 

significantemente similares na seqüência de aminoácido (cerca de 50% de 

identidade). O metabolismo celular da planta é uma área onde ocorre maior 

evidência da regulação das proteínas 14-3-3, principalmente quando em condições 

de mudanças ambientais. Isto pode potencializar a regulação da expressão dos 

genes induzidos ao stress pela regulação da atividade e localização dos fatores 

transcricionais (Roberts et al, 2002).  

As proteínas 14-3-3 parecem afetar a sinalização intracelular em uma destas 

três maneiras: através da regulação da atividade catalítica da proteína ligada, pela 

regulação das interações entre a proteína ligada e outras moléculas na célula pelo 

seqüestro ou modificações, ou controlando a localização subcelular da ligação. O 

dímero 14-3-3 é capaz de mudar a conformação das ligações, enquanto esta 

proteína sofre alteração mínima em sua estrutura (MB et al, 2002). 

A redistribuição das proteínas 14-3-3 tem sido descrita em células da 

beterraba expostas ao frio ou stress osmótico (Chelysheva et al., 1999; Babakov et 

al., 2000), constituindo outra demonstração do papel que esta proteína possui em 

resposta ao stress abiótico (Roberts et al, 2002). 
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Em ensaios de imonudetecção de proteínas individuais utilizando 14-3-3, foi 

demonstrado que com o baixo teor de açúcar teve como causa a habilidade das 

proteínas alvos se ligarem ao 14-3-3 ter sido perdida e como conseqüência, eles 

foram alvos das proteólises (Roberts et al., 2002). Desta forma, a resposta ao baixo 

teor de açúcar parece ser mediada pelas mudanças na razão de ATP/AMP, o qual é 

um indicador do estado de energia da célula. Assim, proteínas 14-3-3 parecem ter 

habilidade para coordenar respostas metabólicas celulares ao stress de nutrientes 

através da regulação de atividade de enzimas chaves (Roberts et al., 2002). 

 

 

1.2.2 Protein kinase C inhibitor-like (PKCI) 
 

 

 A Proteína Kinase C (PKC) foi encontrada em uma variedade de tecidos 

animais, estando envolvida com a regulação de muitos processos celulares, como 

crescimento, diferenciação, transdução de sinais, hormônios e liberação de 

neurotransmissores, além de expressão gênica e metabolismo celular (Kikkawa e 

Nishizuka, 1986; Huang et al., 1990).  

Esta proteína foi inicialmente identificada como uma proteína que conseguia 

inibir in vitro a fosforilação da Proteína Kinase C dependente de Ca+2 (PKC) na 

atividade do cérebro bovino (McDonald et al., 1985; Pearson et al., 1990, Lima et al, 

1996).  

A proteína inibitor kinase C (PKCI, conhecida também como Proteína 

Histidina Triad – HINT1) é uma pequena molécula intracelular largamente expressa 

em tecidos do Sistema Nervoso Central e Periférico, rins e fígado (Su et al., 2003, 

Liu et al, 2008). As seqüências dos membros da família HIT são conservadas em 

uma ampla gama de organismos de micoplasma, bactéria, plantas e mamíferos (Liu 

et al., 2008). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

O genoma da cana-de-açúcar está sendo estudado no sentido de melhorar 

essa espécie a qual está envolvida diretamente com geração de milhares empregos, 

alimentação e principalmente na produção de energia (álcool), um biocombustível 

muito cobiçado nos tempos atuais. Entretanto, com o processo fisiológico de 

florescimento precoce, este se torna um dos principais problemas da cultura da 

cana-de-açúcar na região Nordeste, tendo seu efeito variado de acordo com a região 

e do cultivar utilizado.  

Quando ocorre o florescimento precoce da cana-de-açúcar, o crescimento 

vegetativo do colmo é paralisado, porque quando se inicia a inflorescência há 

diminuição do seu rendimento em açúcar e assim, ocorre o desvio da sacarose para 

a panícula, onde depois de completado seu ciclo vital, o colmo florescido entra em 

um processo conhecido como isoporização (senescência), permitindo novas 

brotações laterais (Rodrigues, 1995). Outras alterações fisiológicas ocorrem como 

mudanças na distribuição da água, redistribuição de nutrientes orgânicos e 

inorgânicos, diminuição nas reservas de carboidratos em função da isoporização que 

aparece após o florescimento e excreção de potássio e nitrogênio pelo sistema 

radicular. Quando ocorre o processo de floração precoce em cana-de-açúcar, 

diminui-se o teor de sacarose dos colmos, finalizando em um processo denominado 

de isoporização que pode promover uma redução em até 60 % da produção de 

açúcar e álcool, acarretando a perda do valor econômico da espécie. 

Sabendo-se da importância da cana-de-açúcar nos dias atuais, 

principalmente em relação ao biocombustível, e do problema causado pela floração 

precoce a esta cultura na região Nordeste, este projeto objetiva, através de 

ferramentas da genética e proteômica, a melhoria desses cultivares, com maior teor 

de sacarose e maior produtividade da sua biomassa, através da identificação de 

genes envolvidos com a floração. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo Geral 
 
 

� Analisar o processo de floração da cana-de-açúcar, através de ferramentas 

genômicas e proteômicas. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

� Fazer análise in silico de dois cDNAs: 14-3-3 like protein e Protein kinase C 

inhibitor-like (PKCI), identificados anteriormente em bibliotecas subtrativas 

realizadas em nosso laboratório; 

� Construção de cassetes de super expressão para o cDNA PKCI; 

� Padronização da metodologia de extração protéica para os ápices 

meristemáticos da cana-de-açúcar das variedades precoce e tarde; 

� Extrair e analisar possíveis proteínas envolvidas com o processo de floração 

precoce ou tardia em cana-de-açúcar através da análise uni e bidimensional. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Material Vegetal 
 

 
Ápices meristemáticos de cana-de-açúcar foram coletados mensalmente das 

variedades precoces e tardias crescidas nos campos da Usina Estivas (município de 

Arez-RN) durante o período de julho de 2007 a fevereiro de 2008. 

 

 

4.2 Métodos 
 

 

4.2.1 Análise in sílico. 

  

A identidade singular e análise das seqüências dos dois cDNA obtidos 

anteriormente nas bibliotecas subtrativas foi confirmada por BLAST (National Center 

for Biotechnology Information, NCBI, Bethesda) (Altschul et al., 1997). A análise in 

silico foi realizada por meio de comparações contra diferentes bancos de dados de 

diferentes organismos utilizando o BLASTp utilizando um evalue de corte e≥-15. Os 

bancos de dados pesquisados foram os bancos do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI: http://www.ncbi.nlm.nihgov), o banco do genoma 

de A. thaliana (http://www.arabidopsis.org/Blast), e dos bancos de dados de arroz e 

milho disponíveis no The Institute for Genomic Research (TIGR; http://www.tigr.org), 

respectivamente no Rice Genome Annotation Database 

((http://tigrblast.tigr.org/tgi_maize/index.cgi) e no The TIGR Maize Database 

(http://maize.tigr.org/). Os domínios funcionais para cada seqüência foram 

pesquisados utilizando o programa Conserved Domain Database (CDD, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml). As seqüências peptídicas 

foram analisadas por alinhamentos múltiplos com o programa ClustalW (para 

seqüências peptídicas: http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_clustalw.html) (Hall, 2000).  Após o 

alinhamento, foi gerada a árvore filogenética. 
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4.2.2 Árvore fenética 

 
Para a análise filogenética as seqüências peptídicas resultantes dos 

alinhamentos múltiplos foram convertidas para o formato PIR e NEXUS utilizando a 

ferramenta Readseq do Baylor College of Medicine Search Launcher (BCM Search 

Launcher; http://searchlauncher.bcm.tmc.edu/) para então serem utilizadas nas 

reconstruções filogenéticas. Utilizou-se o programa PAUP 4.0 (Swofford, 2003) para 

as análises fenéticas utilizando a probabilidade parcimônia máxima (Kolaczkowski, 

2004) e os métodos de distância. A confiabilidade da árvore foi por meio do método 

de bootstrap (Soltis, 2003).  As árvores filogenéticas geradas foram então 

visualizadas utilizando o programa TreeView.   

 

 

4.2.3 Extração de RNA total e amplificação dos cDNAs 14-3-3 like protein e 

PROTEIN KINASE C INHIBITOR-LIKE (PKCI). 

 

Ápices meristemáticos das variedades precoce e tardia coletadas no campo, 

foram triturados em nitrogênio líquido, e depois transferido para um tubo cônico de 

15 mL previamente resfriado, sendo adicionado imediatamente 5mL de TRIZOL 

(Invitrogen). Após a homogeneização, o material foi novamente congelado em 

nitrogênio liquido e descongelado em seguida para ser mantido em temperatura 

ambiente por 5 minutos. Após este tempo, foi adicionado em cada tubo 1 mL de 

clorofórmio e estes tubos foram agitados por 15 segundos em um vórtex. Este 

material foi mantido em temperatura ambiente por 5 minutos. Em seguida, os tubos 

foram centrifugados (Centrífuga Eppendorf – 5840R) a 2.800 xg por 15 minutos a 

4°C. Decorrido este tempo, o sobrenadante foi transferido para um novo tubo cônico, 

onde foram acrescentados 2,5 mL de isopropanol, e o material então foi conservado 

à temperatura ambiente por 10 minutos. Este material foi, após este tempo, 

centrifugado novamente 2.800 xg por 15 minutos a 4°C (Centrífuga Eppendorf – 

5840R). O precipitado formado foi lavado com 200 µl de etanol (70%) duas vezes, 

seco em temperatura ambiente e depois ressuspendido com 100 µl de água ultra 

pura tratada com DEPC 0,1% (Sambrook et al., 2001). Este material foi armazenado 

em temperatura -80°C.  
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4.2.4 Amplificação dos cDNAs 14-3-3 like protein e Protein kinase C inhibitor-like 

(PKCI). 

 

As reações para a produção do cDNA foram realizadas utilizando 5 μg do 

RNA total, a enzima Reverse Transcriptase (Invitrogen) e o protocolo foi seguindo as 

recomendações do fabricante. Com o cDNA pronto, foram realizadas amplificações 

utilizando primers específicos para cada cDNA alvo, e o programa utilizado foi: 

desnaturação a 95ºC por três minutos, 25 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 58ºC por 

30 segundos, 72ºC por 3 minutos e 72ºC por dois minutos. A análise do produto da 

PCR foi realizada por separação em gel de agarose (0,8%).  

Primers utilizados:  
14-3-3 F 5´ CGTGAGGAAAATGTGTACATGG 3´;  
14-3-3 R 5´ TGCATAGTGTCATTAGACAGCAGCA 3´ 
 
PKCI F 5´ TAGACCGTCCAGTTTCTATCAACG  3´ 
PKCI R 5´ GAGGAGATGAACGTGGATGTGGTA 3´ 
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4.2.5 Purificações das Amostras do PCR utilizando o kit GFX (GE) – Amersham 

Bioscience. 

 

Verificado o padrão de amplificação, a reação de PCR foi purificada utilizando 

o kit GFX (GE). Para isto, colocaram-se os 100 µl da amostra de PCR num tubo 

cônico de 1,5 mL e foi adicionado 500 µl de tampão de captura (Capture Buffer- GE), 

este material foi agora transferido para a coluna de purificação – que foi centrifugada 

por 30 segundos a 19.000 xg (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2). Após o descarte 

do que passou pela coluna, acrescentou-se 500 µl do buffer for wash – 

centrifugando por 30 segundos a 10.000 rpm. Descartou-se o lavado. Centrifugou 

por 10 segundos a 10.000 rpm. Mudou-se a coluna para outro tubo cônico de 1,5 

mL. Acrescentou-se 50 µl de água ultra pura autoclavada. Esperou-se um minuto, 

centrifugou-se em seguida por um minuto a 10.000 rpm. Descartou-se a coluna, 

ficando agora com o filtrado. O material purificado foi separado em gel da agarose 

0,8% para estimar a concentração e qualidade da amostra purificada, o material foi 

armazenado em freezer - 20°C. 

 

4.2.6 Ligação e precipitação da ligação. 

 

Para a ligação da amostra purificada, em um tubo cônico de 1,5 mL utilizou-se 

50 ng do inserto (amostra purificada), vetor de ligação (12,5 ng) do plasmídio pGEM 

T-EASY (Promega) , 1X do tampão (Buffer for DNA-ligase T4 10x), a ligase (DNA-

ligase T4) e água ultra pura, finalizando para o volume de 20 µl. A ligação foi 

mantida a 16°C por um período de 14 -18 hs. Para a precipitação da ligação, 

utilizou-se 20 µl da amostra ligada + 1/10 do V de glicogênio (20 mg-mL) + 1/10 do V 

de Acetato de Sódio (NaOAc 3M pH 5,2) + 2V etanol (100%). Após uma hora em 

freezer -20°C, centrifugou-se a amostra por 20 min em 19.000 xg (Centrífuga 

HERMLE CZ 233 MK-2).  Desprezou-se o sobrenadante e foi adicionado 100 µl 

etanol 70%. Centrifugou-se por mais 5 minutos, retirando-se em seguida o etanol. 

Foi deixado o precipitado secar em temperatura ambiente, após este período o 

precipitado foi ressuspendido em 12 µl de água ultra pura autoclavada, e 

armazenado em freezer -20°C. 
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4.2.7 Competência das Bactérias DH10B 

 

Uma colônia da bactéria Escherichia coli DH10B foi inoculada em 2 mL do 

meio LB e foi mantida sob agitação a 200 rpm (Tecnal – TE 421) por um período de 

16 h a 37ºC No dia seguinte, os 2 mL dessa cultura foram transferidos um erlemeyer 

de 2 litros com 250 mL de meio LB líquido, e este foi colocando sob agitação (1.400 

xg) a 37°C até atingir a DO (densidade ótica) de 0,8 utilizando um espectrofotômetro 

(ÚNICO UV-2100). Atingindo a densidade ótica necessária, o meio com as bactérias 

crescidas foram transferidas para os tubos cônicos gelados até o volume de 45 mL. 

Deixou-se no gelo durante 15 minutos. Decorrido este tempo, centrifugou-se a 4°C 

por 15 minutos, 2.880 xg (Centrífuga Eppendorff - 5804R). Descartou-se o 

sobrenadante e ressuspendeu-se o precipitado com 10 mL de água ultra pura 

autoclavada gelada. Após esta etapa, acrescentou-se água ultra pura gelada até 

atingir o volume de 45 mL. Centrifugou-se novamente a 4°C por 15 minutos, 2.880 

xg (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2). Descartou-se o sobrenadante, e sempre no 

gelo ressuspende-se o precipitado em 10 mL de água ultra pura gelada autoclavada, 

e completou-se o volume para 25 mL. Centrifugou-se, novamente, a 4°C por 15 

minutos, 2.880 xg (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2). Descartou-se o 

sobrenadante e o precipitado foi ressuspendido em 5 mL de glicerol gelado a 10%. 

Centrifugou-se a 4°C por 15 minutos, 2.880 xg (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2). 

Descartou-se o sobrenadante e ressuspende-se o precipitado em glicerol 10% 

gelado. Foram repassados os precitados para um único tubo cônico de 50 mL. 

Alicotou-se 55 µl da bactéria DH10B em tubos de microcentrífuga de 1,5 mL 

gelados. As alíquotas foram estocadas a -80°C. 

 

4.2.8 Transformação por eletroporação das amostras ligadas  

 

Foram colocados no gelo cubetas de 1mm, tubos cônicos de 15mL contendo 

1mL de meio LB líquido e as bactérias competentes DH10B retiradas do estoque de 

-80°C e mantidas no gelo durante 10 minutos antes da sua utilização. Para a 

transformação foram adicionados 4µl da amostra ligada a 55 µl da bactéria DH10B 

competente (item 4.2.7) em uma cubeta de 1 mm para a eletroporação a 1.800V 

(Cellject Uno Electroporator Thermo Scientific). Em seguida, as bactérias foram 
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crescidas durante uma hora em 1 mL de meio LB líquido sob agitação 1.440 xg 

(Tecnal – TE 421). Finalizando o tempo de inoculação, as bactérias com o inserto 

foram plaqueadas (placas de Petri) em um meio LB sólido seletivo contendo 

ampicilina (0,1 mg/ml) e X-Gal (1 mg/placa) e mantidas as a 37°C por um período de 

20 horas. As colônias que receberam o inserto, colônias brancas, foram inoculadas 

em meio LB líquido 2 mL sob agitação por 18 horas a 37°C, 200 rpm. 

 

4.2.9 Minipreparação de Plasmídios (Sambrook et al., 2001) 

 

As bactérias inoculadas em meio líquido foram transferidas para tubos 

cônicos de 1,5 mL e centrifugadas (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2) por 60 

segundos a 19.000 xg, onde o sobrenadante foi descartado. Em seguida foi 

adicionado 150 µl da.solução I (50 mM Tris-HCl pH8, 10 mM EDTA pH8, e 100 μg/ml 

RNAse) e misturado em vórtex. Após isto, adicionou-se a 150 µl da solução II (200 

mM NaOH, 1 % SDS) e o tubo foi agitado por inversão suave e mantido a 

temperatura ambiente por 5 minutos. Em seguida, foi adicionado 150 µl da solução 

III (3 M KOAc pH 5,5) e agitou-se por inversão suave deixando os tubos em gelo. 

Após a solução III centrifugou-se por 15 minutos a 19.500 xg (Centrífuga HERMLE 

CZ 233 MK-2) a 4°C, transferindo em seguida o sobrenadante para outro tubo 

cônico. Foi adicionado 400 µl de isopropanol e centrifugou-se por 10 minutos em 

19.000 xg (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2) a temperatura ambiente. Foi 

descartado o sobrenadante e lavado com 400 µl de etanol 70%. Centrifugou-se por 5 

minutos em 19.000 xg (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2). Após descartar o 

sobrenadante, foi deixado o precipitado para secar a temperatura ambiente, para 

depois ressuspender em água ultra pura autoclavada num volume final de 50 µl. A 

qualidade desta extração plasmidial em pequena escala foi verificada em gel de 

agarose a 0,8%. 

 

4.2.10 Midipreparação de Plasmídios (Sambrook et al., 2001) 

 

Para obtermos uma concentração maior dos plasmídeos de interesse foi 

realizado o protocolo de midi-prep. Para isto, foi inoculada uma colônia contendo o 

vetor de interesse em erlemayer com 100 mL de meio LB seletivo, deixou-se crescer 
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overnight a 37ºC no agitador 200 rpm (Tecnal – TE 421). No dia seguinte, o meio foi 

transferido para frascos e centrifugados por vinte minutos 2.880 xg (Centrífuga 

Eppendorff - 5804R). O precipitado formado foi ressuspendido em 4 mL de GTE (50 

mM Glucose,  25 Mm Tris-HCl pH8, 10 mM EDTA pH8) por agitação manual. Em 

seguida, estes tubos foram transferidos para o gelo por dez minutos. Decorrido este 

tempo, foi adicionado 8ml da solução II (0,2 N NaOH; 1 % SDS) e o material foi 

mantido por mais dez minutos em gelo. Adicionou-se 6ml com KOAc (5 M) e foram 

incubados no gelo por dez minutos. Os tubos foram centrifugados a 2.880 xg a 4ºC 

por 20 minutos (Centrífuga Eppendorff - 5804R). O sobrenadante foi transferido para 

um novo tubo onde foi adicionado 0,6 vol. de isopropanol em relação ao volume 

final, e incubados por 60 minutos à temperatura ambiente. Foram centrifugados em 

2.880 xg, a 20ºC por 20 minutos (Centrífuga Eppendorff - 5804 R). Após esse 

período, o sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido por agitação 

manual em 500 μl de TE. O ressuspendido foi transferido para tubos cônicos de 

1,5ml onde foi adicionado 500 μl de LiCl (5 M) previamente gelado, e depois 

centrifugados a 19.000  xg  a 4 ºC por dez minutos (Centrífuga HERMLE CZ 233 

MK-2). O sobrenadante foi transferido para um novo tubo onde foi acrescido de 

500μl de isopropanol e incubado durante dez minutos à temperatura ambiente. Após 

o período de espera, centrifugou-se a 19.000 xg a 4º C por dez minutos (Centrífuga 

HERMLE CZ 233 MK-2). O precipitado foi ressuspendido por agitação manual em 

200 μl de TE (Tris 10 mM, EDTA 1 mM), e acrescido de 4 μl de RNase (10 mg/mL) e 

incubado por 30 minutos a 37 ºC. Após este tempo, foi realizada uma extração com 

1V (1/2 de cada) de phenol – cloroformio, onde após centrifugado durante 5 minutos 

foi coletada a fase superior, e seguido por outra extração adicionando 1 vol. de 

clorofórmio  e centrifugado por 5 minutos para se coletar a fase superior 19.000 xg 

(Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2). Adicionou-se de 150 µl NH4OAc (7,5 M) e 

1.100 µl de etanol (100%). Os tubos foram mantidos em freezer -20 ºC durante 24 

horas, sendo posteriormente centrifugados a 19.000 xg (Centrífuga HERMLE CZ 233 

MK-2) a 4º C por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado, o precipitado lavado 

em etanol (70%), centrifugado por 5 minutos e deixado para secar a temperatura 

ambiente, sendo ressuspendido o precipitado com adição de 100 μl de água ultra 

pura autoclavada. Ao final do protocolo, 5 μl da preparação foi aplicado em gel de 

agarose a 0,7% e foi também quantificado em espectrofotômetro. 
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4.2.11 Construção Cassetes de Super-expressão 

 
4.2.11.a PKCI ligado ao vetor pBC com o promotor 35S:  
 
Direção senso: 
Inicialmente, com o intuito de clonar o promotor forte do vírus CaMV (35S) no vetor 

pBC, o vetor pKCS42 (15 μg) contendo o promotor forte 35S foi digerido com 20U de 

cada endonucleases de restrição KpnI e BamHI, 1 X tampão (NEB3), 100 μg/μl de 

BSA num volume final de 100 μl por 1 hora 37°C. E o vetor pBC (Stratagene) foi 

digerido com as mesmas endonuclease de restrição KpnI e BamHI, 1 X tampão 

(NEB3), 100 μg/μl de BSA num volume final de 100 μl por 1 hora 37°C. O fragmento 

referente ao promotor forte 35S e o plasmídeo pBC foram separados em gel de 

agarose, purificados e ligados. O clone obtido pBC+35S foi agora digerido com a 

endonuclease de restrição NotI com o objetivo de se colocar o cDNA pKCI sob 

controle deste promotor forte em orientação senso. 15 μg do cDNA PKCI (vetor 

pGEM-Teasy Promega) e do vetor pBC+35S foram digeridos com 20U da enzima 

NotI (1 μl) e 1X tampão (buffer NotI), 100 μg/μl de BSA num volume final 100 μl (1 

hora 37°C). O material foi separado em gel de agarose, onde foram isolados o 

fragmento correspondente ao PKCI e o vetor linear pBC+35S (Figura 3). Este 

material foi purificado utilizando o kit GFX, ligado, transformado. E com as colônias 

obtidas foram realizadas mini-preparações. Os DNAs plasmidiais obtidos foram 

digeridos com 0,3 U da endonuclease de restrição EcoRI para confirmar a presença 

do cDNA PKCI. 
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Figura 3: Representação da construção do cassete de super-expressão. Representação 
esquemática da digestão do pBC (abrir) com a enzima de restrição NotI, digestão do PKCI no pGEM 
com a enzima de restrição NotI e do promotor 35S no PKCS-42 com as enzimas de restrição KpnI e 
BamHI. 
 

4.2.11.b. PKCI sob controle do promotor forte Ubiquitina (UBQ):  
 
b.1) Direção senso:  

Digestão do pBC com Ubiquitina: 15 μg do vetor pBC+UBQ (promotor forte 

Ubiquitina) foi digerido com 20U da endonuclease de restrição NotI, 1X tampão (NEB 

4) e H2O volume final 100 μl por 1 hora a 37 °C. A digestão foi confirmada em gel de 

agarose 0,7 %. Após esta etapa, o material foi separado em gel de agarose 0,7 %, 

purificado utilizando o kit GFX. O fragmento correspondente ao cDNA PKCI obtido 

anteriormente (50 ng)  foi agora clonado no vetor pBC+UBQ (15 ng). A ligação foi 

mantida durante 16-20h em 16 °C. A precipitação foi realizada conforme item 4.2.6. 

Finalizando este protocolo, as amostras foram transformadas em bactérias 

competentes de acordo com o item 4.2.7, no intuito de se isolar os clones e 

confirmar o inserto de interesse. Em seguida, foi realizada uma minipreparação de 

plasmídeos de acordo com o item 4.2.8 para se confirmar a presença dos 

fragmentos ligados, o DNA plasmidial obtido foi digerido com a endonuclease de 

restrição EcoRI. Confirmada assim a presença do inserto na orientação senso, este 

cassete (pBC+UBQ+PKCI) foi agora transferido para o vetor binário pPZP211. 

Inicialmente, 15 μg do plasmídio pPZP-211 foi digerido com 20 U da enzima SacI, 
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1X  tampão (NEB1), e H2O volume final 100 μl por 1 hora a 37 °C (Figura 4). Em 

paralelo, o vetor contendo o cassete pBC+UBQ+PKCI foi também digerido com a 

mesma enzima de restrição. As duas digestões foram confirmadas em gel agarose 

0,7%. Após a confirmação, o vetor binário pPZP-211 foi ligado ao cassete construído 

pBC+Ubiquitina+PKCI na direção senso. A ligação foi realizada conforme descrito 

anteriormente (item 4.2.6) e depois esta ligação foi transferido para bactéria 

competente (item 4.2.7). 

 
Figura 4: Representação da construção do cassete de super-expressão. Representação esquemática 
da digestão do pBC+UBQ (abrir) com a enzima de restrição NotI, e a liberação do PKCI do pGEM 
com a enzima de restrição NotI. 
 

b.2) Direção anti-senso: 
 

15 μg do vetor pGEM T-easy contendo o cDNA PKCI foi inicialmento digerido com 

20 U da endonuclease de restrição NotI, 1X tampão (buffer Not1), 100 μg/μl de BSA 

e H2O volume final 100 μl por 1 hora a 37 °C. Confirmado a digestão e a liberação 

do fragmento contendo este cDNA, este material foi tratado com a enzima de 

modificação T4 DNA polimerase (BioLab) seguindo as recomendação do fabricante.  

Em paralelo, 15 μg do vetor pBC+UBQ foi digerido com a 20 U da 

endonuclease de restrição  SmaI, 1X tampão (NEB 1) e H2O volume final 100 μl por 

1 hora a 37 °C). A digestão foi confirmada em gel de agarose 0,7 %. Após esta 

etapa, este material também foi tratado com a enzima de modificação T4 DNA 

polimerase (BioLab) seguindo as recomendação do fabricante.. Este material foi 

separado em gel de agarose 0,7 % por 18 horas. O fragmento contendo o cDNA 

pKCI e o vetor pBC+UBQ foram isolados e purificados. Para a ligação, foi utilizado 
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50 ng do fragmento PKCI e 15 ng do vetor pBC+UBQ (15 ng), 1X tampão (Buffer for 

DNA-ligase T4), 1 μl T4 DNA ligase e água ultra pura autoclavada, volume final de 

20µl. A ligação foi mantida durante 16-20h em 16°C. A precipitação foi realizada 

conforme item 4.2.6. Finalizando este protocolo, as amostras foram transformadas 

em bactérias competentes de acordo com o item 4.2.7. Em seguida, foi realizada 

uma minipreparação de plasmídeos com as colônias obtidas de acordo com o item 

4.2.8 para se confirmar a presença dos fragmentos ligados. Com os DNAs 

plasmidiais foi realizada digestão utilizando a enzima EcoRI para confirmar a 

presença do inserto (figura 5). A digestão foi analisada em gel agarose 0,7%. 

Confirmada a presença do inserto na orientação anti-senso, este cassete foi 

agora transferido para o vetor binário pPZP-211. Inicialmente, 15 μg do plasmídeo 

pPZP-211 foi digerido com a enzima SacI (20U), 1X  tampão (NEB1), e H2O volume 

final 100 μl (1 hora 37°C). Em paralelo, o vetor contendo o cassete pBC+UBQ+PKCI 

(anti-senso) foi também digerido com a mesma enzima de restrição. As duas 

digestões foram confirmadas em gel agarose 0,7%. Após a confirmação, o vetor 

binário pPZP-211 foi ligado ao cassete construído pBC+Ubiquitina+PKCI na direção 

senso. A ligação foi realizada conforme descrito anteriormente (item 4.2.6) e depois 

esta ligação foi transferida para bactéria competente (item 4.2.7). 

 
Figura 5: Representação da construção do cassete de super-expressão. Esquema da digestão do 
pBC+UBQ (abrir) com a enzima de restrição KpnI, e a liberação do PKCI do pGEM com a enzima de 
restrição NotI. 
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4.2.12 Protocolo para extração de proteínas. 

 

 

Ápices meristemáticos, das variedades precoces e tardias, foram pulverizados 

em N2 líquido; o material em pó foi precipitado com acetona gelada P.A. contendo 

0,07% de β-mercaptoetanol, e cinco volumes de ácido tricloroacético (TCA) a 10%. 

A suspensão foi misturada vigorosamente por 2 minutos e após este tempo foram 

mantidas por 2 horas a - 20° C. Após esta precipitação, as amostras foram 

centrifugadas a 19.500 xg, a 4° C por 45 min minutos (Centrífuga HERMLE CZ 233 

MK-2). O sobrenadante foi descartado, e o precipitado lavado durante doze vezes 

com acetona gelada contendo 0,07% de β-mercaptoetanol, a 19.500 xg (Centrífuga 

HERMLE CZ 233 MK-2), 4°C por 15 min (cada lavagem). Após a lavagem o material 

foi seco em capela. A metade deste material seco e pesado foi destinada a testar o 

protocolo de extração utilizando um tampão de solubilização e a outra metade foi 

destinada a geis 2D. A solução de solubilização utilizada foi de: 7 M uréia, 10 % 

Glicerol,    25 mM DTT  e 0,1 % Triton X-100. A suspensão foi centrifugada a 19.500 

xg por 5 min a 4ºC (Centrífuga HERMLE CZ 233 MK-2). Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi coletado com cuidado e o precipitado descartado. A concentração 

de proteínas foi determinada de acordo com ensaio de Bradford (1976), utilizando 

BSA como proteína padrão. O protocolo utilizado para extração de proteínas foi 

analisado em gel de poliacrilamida 12% (SDS-PAGE) a com revelação das proteínas 

por comassie brilhante blue. 

 

4.2.13 Análise Proteômica 

 

 Em eletroforese 2-D, as proteínas foram separadas com base em duas das 

suas propriedades: numa primeira dimensão, de acordo com o seu ponto isoelétrico 

(pI) e, numa segunda dimensão, em gel de SDS-PAGE, de acordo com a sua massa 

molecular (MW).  

1ª Dimensão: Após a solubilização das amostras protéicas, procedeu-se à 

separação na primeira dimensão da eletroforese 2-D. Foram utilizados gradientes de 

pH imobilizados (IPG) em tiras de géis de poliacrilamida (GE) que permitem uma 

separação eficiente e reprodutível das proteínas. As tiras de IPG foram inicialmente 
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re-hidratadas em sarcófago. Em seguida, aplicou-se 2 mL de óleo mineral (DryStrip 

Cover Fluid) em cada fenda, para evitar a cristalização da uréia, e deixou-se re-

hidratando a temperatura ambiente por um período por 16 horas. Após a re-

hidratação foi realizada a focalização isoelétrica (IEF), onde as proteínas migraram 

na tiras até encontrar o seu ponto isoelétrico (pI).  Para o IEF das proteínas foi 

utilizado o equipamento IPGphor II do fabricante GE Healthcare, em temperatura 

constante de 20°C. No programa IPGphor II a tira de pH utilizada foi de pH 3 – 10 

linear de 13 cm.  

Solução de re-hidratação: 
Uréia 8M; CHAPS 2%; IPG-Buffer 3-10 2%; Azul de bromofenol 0,002%. Dissolvidos 

em água ultra pura. 

2ª Dimensão: Após a primeira dimensão cada tira de IPG foi equilibrada em 

solução de equilíbrio I (6 M uréia, 75 mM Tris-HCL pH 8.8, 29,3 % glicerol, 2 % SDS, 

0.002 % de azul de bromophenol) contendo 10mM DTT por 15 minutos e transferida 

para a solução de equilíbrio II (6 M uréia, 75 mM Tris-HCL pH 8.8, 29,3% glicerol, 

2% SDS, 0.002% de azul de bromophenol) contendo iodoacetamida, também por 15 

minutos. Foi realizado em gel de separação na concentração de 12,5% de 

poliacrilamida (SDS-PAGE). Na segunda dimensão a cadeia polipeptídica migrou de 

acordo com a sua massa molecular, finalizando em um gel com diversos spots, cada 

um correspondendo a um polipeptídeo particular. Para evitar o aquecimento do gel, 

foi utilizada uma cuba com resfriamento do tipo “Hoefer SE 600 Ruby”, a qual 

manteve a temperatura por volta dos 20° C. Após a corrida o gel foi corado com 

Coomassie Brilliant blue, os géis tiveram suas imagens digitalizadas e as análises 

realizadas através do Programa ImageMaster 2D Platinum, adquirido da GE 

Healtcare. 

 

4.2.14 Coloração por Coomassie Blue (Sigma b-0770) 

 

Após a separação os géis bidimensionais permaneceram overnight na 

coloração de Coomassie Blue (0,1% de Comassie Blue G-250, 25% de Metanol, 5% 

de Ácido Acético).  Após esse período, foi realizada a descoloração do gel de 

poliacrilamida. A solução descorante (5 % Ácido Acético e, 10 % Metanol) foi 

utilizada para lavagens dos géis até que os mesmos estivessem somente com os 
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spots corados se destacando no gel. Em seguida o gel foi conservado em 20 % 

ácido acético. 

 

4.2.15 Análise dos spots do gel  

 

Para uma análise preliminar das possíveis proteínas encontradas nos spots dos géis 

da eletroforese bidimensional, o PI e a massa molecular de cada proteína foi 

encontrada empregando o software da GE, e com essas informações, foi utilizado o 

banco de dados no http://ca.expasy.org/swiss-2dpage/, com o organismo 

Arabidopsis thaliana, para buscar as possíveis proteínas envolvidas com a floração. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1 Análise in sílico: 

 

Após a obtenção da biblioteca subtrativa de cDNA, foi realizado 

seqüenciamento dessas amostras e em seguida, foram escolhidos dois clones com 

expressão diferencial como alvo para uma análise in silico usando programas da 

bioinformática. Para esta análise foram selecionadas as seqüências dos genes 14-3-

3 like protein e PKCI e foi analisado como apresentado abaixo a questão dos 

domínios funcionais conservados semelhantes aos dos genes ortólogos identificados 

nos bancos da Arabidopsis thaliana, Arroz (Oryza sativa), Trigo (Zea mays), Tabaco 

(Nicotiana tabacum) e trigo (Triticaum aestivum) de modo a compreender melhor o 

papel dessas proteínas no processo de floração, assim como escolher as melhores 

seqüências para a análise funcional.  

 

5.1.1 14-3-3 Like protein 

 

O resultado do primeiro cDNA analisado está apresentado na tabela 01, e 

corresponde à proteína 14-3-3. Um aspecto analisado foi a presença de domínios 

funcionais protéicos utilizando o programa CDD na página do NCBI. Para a análise 

funcional foi importante verificar se os cDNAs em análise apresentam a presença do 

domínio protéico funcional para a classe de proteínas analisadas. Os domínios 

encontrados nos organismos que se mostraram conservados entre os organismos 

estudados são apresentados na Tabela 01.  

Outro ponto analisado na escolha da melhor seqüência de cDNA para a 

análise funcional foi também a análise da similaridade de uma proteína em 

diferentes organismos, assim pode-se conhecer as suas afinidades e suas relações 

evolutivas. Os índices de similaridade entre as proteínas identificadas nos bancos de 

dados com 14-3-3 like protein em plantas mostraram-se altas para algumas 

seqüências como mostrado na Tabela 01. Entretanto, mostrou índice de similaridade 

um pouco mais baixo quando comparado com seqüências do tabaco (Nicotiana 

tabacum) 72% e mais altas como no caso da Arabidopsis thaliana, uma 
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dicotiledôena, com 87% de similaridade. Com o milho (Zea mays) e o trigo (T. 

aestivum), monocotiledôneas, houve uma maior similaridade, mostrando que os 

resíduos dos aminoácidos pouco foram modificados entre esses dois organismos, e 

desta forma, talvez tenha uma função parecida para esta proteína. 

 
Tabela 01: Análise in silico geral com os organismos, seu acesso, seu índice de similaridade e seu 
domínio. 
14-3-3 like protein 

 
 

Organismo Similaridade Acesso Domínio 

Triticum aestivum 

(Tt1) 86%

gb|AAP80863.1  

 

Zea mays (Zm2) 83%

gb| 
ACG33102.1 

 

 

Oryza sativa (Os1) 81%

gb|EAZ07074.1  

Nicotiana tabacum 

(Nt1) 72%

dbj|BAD12176.

1 

 

 

Arabidopsis 

thaliana (At1) 87%

gb|AAK63949.1   

 

 

Com estas seqüências protéicas foi também realizada uma árvore filogenética 

como apresentado na Figura 6, no intuito de se conhecer o processo evolucionário 

deste gene ao longo dos anos em organismos. Cada seqüência da proteína 14-3-3 

pode ser dividida em três seções: amino terminal (N-terminal), uma região central 

conservada e uma região carboxil terminal (C-terminal) (Isobe T. et al., 1991).  

Com a árvore filogenética gerada, a partir do alinhamento das seqüências 

protéicas encontradas, foi observado que os peptídeos da Nicotiana tabacum (Nt) 1 

e 2 possuíam a mesma seqüência inicial (N-terminal) da proteína, diferente dos 

outros organismos, constituindo um ramo distinto no qual houve uma evolução muito 

próxima entre si e com a  Arabidopsis thaliana, ficando desta forma, mais isolados 

dos outros organismos. Desta forma, observa-se que o índice de fidelidade da árvore 
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filogenética (bootstrap) foi alto para o ramo das dicotiledôneas formados pela Nt 1 e 

2 e At 1, mostrando uma grande conservação deste gene ao longo da evolução 

desses organismos analisados. 

 

  
Figura 6: Análise Filogenética da proteína 14-3-3 em plantas. A árvore filogenética foi construída 
utilizando o método Neighbor-joining do programa PAUP e o software CLUSTAL W foi usado para 
fazer esta árvore. O número abaixo das linhas são os valores de bootstrap em 1000 replicatas.   
Símbolos: Os – Oryza sativa (arroz) – Os1 (gb|EAZ07074.1), Os2 (gb|ABR25888.1), Os3 
(ref|NP_001053003.1) e Os4 (gb|ABR25750.1); Zm – Zea mays (milho) – Zm1 (gb|ACG43467.1) e Z2 
(gb|ACG33102.1); Tt – Triticum aestivum (trigo) – Tt1 (gb|AAP80863.1) e Tt2 (gb|AAR89812.1); Nt – 
Nicotiana tabacum (tabaco) – Nt1 (dbj|BAD12176.1) e Nt2 (dbj|BAD12178.1); At – Arabidopsis 
thaliana (gb|AAK63949.1).  
 

A seqüência do milho que mais se aproximou do 14-3-3 foi o número 1 (Zm 1) 

e arroz 1 (Os1), o qual possuíam grande similaridade entre si, e que ficaram mais 

próximos as seqüências da cana-de-açúcar principalmente na sua região C-terminal, 

havendo poucas mudanças dos aminoácidos em outras regiões da proteína, tendo 

possivelmente a mesma função desta proteína encontrada na cana-de-açúcar. As 

seqüências de arroz alinhadas tiveram muita homologia entre si (Os2 e Os3), onde a 
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partir da região inicial da proteína até quase a sua metade, estas proteínas 

possuíam uma seqüência muito próxima de similaridade de aminoácidos e 

possivelmente havendo pouca modificação desta proteína nesses organismos ao 

longo da sua evolução. Entretanto uma seqüência analisada do arroz, Os 1, possuía 

seqüências muito próximas a proteína do 14-3-3, ficando por isso no mesmo ramo, 

indicando grande homologia entre esses organismos. Observa-se, portanto, que o 

14-3-3 like protein possui uma proteína pouco modificada evolucionariamente, 

restando agora entender o papel deste na floração através da sua análise de 

genômica funcional. 
 

 

5.1.2 Protein kinase C inhibitor-like (PKCI) 
 

Como um dos objetivos deste trabalho corresponde a escolha de algumas 

seqüências previamente identificadas nas bibliotecas subtrativas realizadas 

anteriormente no laboratório, foi realizada então uma análise in silico para este 

cDNA com homologia a PKCI. Através dos alinhamentos realizados entre as 

seqüências com função similar encontradas em diferentes espécies foi examinada a 

analogia entre elas e assim avaliar o grau de conservação da seqüência de 

aminoácidos no decorrer da evolução das espécies, e a conservação do seu 

domínio ao longo desta evolução. Dentre as seqüências analisadas, o milho foi 

quem apresentou uma grande conservação de aminoácidos em relação ao PKCI, 

podendo ter, possivelmente, uma função similar para sua proteína. O menor índice 

de similaridade foi com o Medicago truncatula, o qual apresentou semelhança em 

70% da seqüência dos seus aminoácidos, tendo esta diferença possivelmente 

adquirida por processos de mutação (tabela 02). 
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Tabela 02: Análise in silico geral com os organismos, seu acesso, seu índice de similaridade e seu 
domínio. 
PKCI 

Organismo Acesso Similaridade Domínios 
Zea mays (Zm1) gb|ACG24990.1

 

94% 

Oryza sativa (Os1) gb|EEC75152.1 94% 

Medicago truncatula 
(Mt1) 

gb|ABC75370.1 70% 

Arabidopsis thaliana 
(At3) 

EAZ26751.1 87% 

 

Em relação a árvore filogenética (Figura 7), observou-se que houve uma 

separação do gene PKCI em relação a outros genes. 

 
Figura 7: Domínios funcionais analisados da protein kinase C inhibitor-like (PKCI) contra os bancos 

de dados da Arabidopsis thaliana – At1 (|NP_567038.1),  At2 (At1g31160.1) e At3 (gb|EAZ26751.1), 
Medicago truncatula – Mt1 (gb|ABC75370.1), milho (Zea mays)  - Zm1 (gb|ACG24990.1), e do arroz 
(O. sativa) – Os1 (gb|EEC75152.1), Os2 (gb|EAZ26751.1), Os3 (gb|EEC81142.1) e Os4 
(|NP_001044597.1).  
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Por ser muito pouco caracterizado em plantas, o PKCI não apresentou 

homologia a outros organismos confrontados durante o Blastp, e desta forma, a sua 

caracterização filogenética ficou com poucos dados para serem analisados. O 

interessante desta árvore filogenética é que nos ramos houve uma mistura de 

sequências tanto de dicotiledôneas como de monocotiledôneas, onde alguns ramos, 

como do At3 e Os 2 estão alinhados com alto grau de similaridade. Os índices de 

similaridade entre os outros organismos e o PKCI mostraram alta confiabilidade 

(bootstrap), o que talvez indique que, apesar da diferença entre as seqüências de 

aminoácidos, estas proteínas possivelmente possuíram um ancestral em comum, e 

por isso, talvez tenha um papel funcional similar, restando uma análise mais 

aprofundada dessas funções. 

 

5.2. Construção dos Cassetes de Super-expressão 

 

 

Com o intuito de caracterizar o papel do cDNA PKCI em plantas, foi realizada 

a construção do cassete de super-expressão utilizando dois promotores fortes: o 

primeiro – o promotor 35S do vírus CaMV, e este foi isolado a partir do plasmídeo 

pKCS42. O segundo promotor utilizado foi o promotor forte Ubiquitina (provindo do 

milho), e este foi isolado a partir do vetor pBC+UBQ construído em nosso laboratório 

a partir do vetor pAHC17. A utilização dos dois promotores foi porque o promotor 

35S regula a expressão de genes em plantas dicotiledôneas (A. thalina e N. 

tabacum), enquanto que o promotor UBQ regula a expressão de genes em plantas 

monocotiledôneas (como o arroz). Além disso, como o intuito deste trabalho é 

conhecer o papel deste cDNA, foram realizadas construções na orientação senso e 

anti-senso deste cDNA.  

A construção do cassete de super-expressão com o promotor 35S foi 

realizada até o momento apenas na orientação senso. Inicialmente, o vetor pBC foi 

digerido com as endonuclease de restrição KpnI e BamH1, assim como o vetor 

pKCS42 contendo o promotor 35S. Este material foi separado em gel de agarose, 

purificado e ligado. Este material foi transformado em bactérias competentes, e 

minipreparações foram realizadas com as colônias brancas obtidas. Com o clone 

obtido pBC+35S, este vetor foi digerido agora com a endonuclease de restrição 
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Not1, assim como o vetor pGEM T-easy (Promega) contendo o cDNA PKCI. Este 

material foi separado em gel de agarose, purificado, ligado, e transformado em 

bactérias competentes. Com as colônias obtidas foram realizadas minipreparações. 

Estes potenciais clones foram digeridos com a enzima EcoRI. Na Figura 8a é 

apresentada uma representação esquemática do potencial clone com algumas 

enzimas de restrição. E na figura 8b podem ser observados fragmentos com 

tamanhos esperados com aproximadamente 3.400 pb, 1.400 pb após a digestão 

com a endonuclease de restrição EcoRI. Confirmado a construção deste cassete de 

super-expressão, a última etapa foi a transferência desse vetor para o vetor binário 

pPZP211. Para isto, tanto o vetor contendo o cassete como o vetor pPZP211 foram 

digeridos com a endonuclease de restrição SacI que abriu o vetor binário permitindo 

assim a clonagem do cassete de super-expressão (35+PKCI). 
a)  

 
b)  

 
Figura 8 - Obtenção do cassete de super-expressão 35S+PKCI. Em a representação esquemática do 
potencial clone. Em b material das mini-preps após digestão com a enzima EcoRI. A letra  M representa 
o marcador 1 Kb DNA ladder. Os números 1,  é a midi prep do pBC e 2 é a digestão do pBC+PKCI com 
a enzima de restrição NotI (confirmar o cassete construído – 4.000 pb), o número 3 vazio, números 4, 5 
e 6 é a digestão da construção pBC+PKCI+35S a enzima de restrição EcoRI. Seta branca, mostrando o 
fragmento esperado de 1.400 pb. 

M            1            2           3          4          5          6         
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Após a construção do cassete com o promotor 35S, este será transformado 

em Agrobacterium tumefaciens e inserido no modelo dicotiledônea: tabaco 

(Nicotiana tabacum), no intuito de entender o papel deste cDNA na cana-de-açúcar. 

A construção do cassete de super-expressão com o promotor UBQ foi 

realizada tanto na orientação senso como na anti-senso. Para a construção na 

orientação senso, tanto o vetor contendo o cDNA PKCI como o vetor pBC+UBQ 

foram digeridos com a endonuclease de restrição Not1. De modo a reduzir a 

probabilidade da ligação do vetor contra ele mesmo, o vetor pBC+UBQ foi tratado 

com a enzima de modificação CIP (NEB Biolab). Após este tratamento, este material 

foi ligado, transformado em bactérias competentes e com as colônias obtidas foram 

realizadas mini-preps. O DNA obtido foi digerido com a endonuclease de restrição 

EcoRI de modo a confirmar a presença do inserto (9a). Na figura (9b), após uma 

digestão parcial, podem ser observados fragmentos não esperados, pois onde se 

esperava obter fragmentos com aproximadamente 660 pb, confirmando assim a 

presença do inserto e do promotor na orientação senso, apareceram tamanhos 

muito próximos ao da direção anti-senso, com fragmentos com cerca de 600 pb, 

1.600 pb e um fragmento de tamanho do inserto, entre 3.200 pb a 3.800 pb. Desta 

foram, tornou-se necessário realizar a confirmação da orientação deste cassete 

através de seqüenciamento. Sendo confirmada a construção do cassete de super-

expressão (UBQ+PKCI), este será transferido para o vetor binário pPZP211. Tanto o 

vetor binário como o cassete de super-expressão foram digeridos com a 

endonuclease de restrição SacI. Este material foi purificado, ligado e transformado. 

Com as colônias obtidas foram realizadas mini-preps de modo a confirmar a 

presença e integridade do cassete de super-expressão. Após a construção do 

cassete na direção senso e inserido no vetor binário, o mesmo será transformado 

em Agrobacterium tumefaciens e inserido em plantas como no de modelo arroz 

(monocotiledônea), no intuito de observar a super expressão deste cDNA.  
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a) 

 
b) 
 
 

 
Figura 9 - Cassete de super-expressão com o promotor UBQ. Em a representação esquemática do 
potencial clone. Em b material das mini-preps após digestão com a enzima de restrição EcoRI. Nesta 
figura são apresentados os plasmidios número 1 pBC+UBQ digerido com a enzima de restrição NotI 
(linearizado – 5.400 pb), número 2 pBC+UBQ digerido com a enzima de restrição EcoRI (dois 
fragmentos – 4.000 pb e 1.400 pb), os números 3 e 4 representam o cassete pBC+UBQ+PKCI 
digerido com a enzima de restrição EcoRI e o número 5 mini-prep pBC+UBQ. O M representa o 
marcador DNA ladder 1Kb. 

 

De modo a se obter a construção do cassete de super-expressão na 

orientação anti-senso com o promotor forte UBQ foi necessário o tratamento com a 

enzima de modificação T4 DNA polimerase. Assim o vetor pGEM T-easy contendo o 

cDNA PKCI foi digerido com a endonuclease de restrição Not1 e o vetor pBC+UBQ 

com a endonuclease de restrição SmaI. Confirmada o padrão de digestão esperado, 

ambos os materiais foram tratados com a enzima T4 DNA polimerase de modo a 

criar pontas cegas nas extremidades. Além disso, de modo a reduzir a ligação do 

vetor contra ele mesmo o vetor pBC+UBQ foi tratado com a enzima de modificação 

CIP. Após estas etapas o material foi isolado em gel de agarose, purificado, ligado e 

transformado em bactérias competentes. Com as colônias obtidas foram realizadas 

mini-preps. Este material foi agora digerido com a enzima de restrição EcoRI de 

M     1       2      3       4        5       
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modo a confirmar a presença do inserto. Conforme a Figura 10a pode-se observar a 

presença de três fragmentos: um primeiro fragmento com cerca de 1.400 pb, 

segundo fragmento, em torno de, 650 pb e um terceiro fragmento com cerca de 

3.900 pb, confirmando a posição anti-senso do promotor UBQ. Tendo sido 

confirmado a presença do inserto (Figura 10b) na orientação correta, o cassete de 

super-expressão (UBQ+PKCI anti-senso) foi transferido para o vetor binário 

pPZP211 utilizando a endonuclease de restrição Sac1. As colônias obtidas foram 

confirmadas por digestão. 

a) 

 
 

b) 

 

 
 Figura 10 – Construção do cassete de super-expressão. Em a é representado um esquema 

do cassete de super-expressão pBC+UBQ+PKCI anti-senso. Sítios onde a enzima de restrição EcoRI 
digere o pBC, a Ubiquitina e o PKCI. Primeiro fragmento com, cerca de, 1.400 pb, segundo fragmento 
com 650 pb e um terceiro fragmento em torno de 3.900 pb.Em b o material da mini-prep após 
digestão com a enzima EcoRI. A letra M 1 representa o DNA ladder 1Kb, o número 1 é a mini-prep do 
cassete não digerida, os números 2 e 3 representam o cassete digerido com a enzima de restrição 
EcoRI, e o número 4  midi-prep do cassete. A seta mostra a presença do inserto de aproximadamente 
650 pb esperado. 
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Após a construção do cassete na direção anti-senso e inserido no vetor 

binário, o mesmo será transformado em Agrobacterium tumefaciens e inserido em 

plantas modelo monocotiledônea, arroz (Oryza sativa), no intuito de observar o papel 

deste cDNA através da possível redução ou inativação do produto gênico expresso 

(silenciamento gênico) em plantas.  

 

 

5.3 Análise Proteômica: 

 

 

A análise proteômica foi realizada para estudar a expressão global através 

das proteínas expressas no genoma (proteoma), permitindo revelar proteínas 

envolvidas em processos dinâmicos como, por exemplo, durante a indução da 

floração. Para esta análise foram realizadas extração de proteínas de ápices 

meristemáticos de variedades que apresentam um florescimento precoce comparado 

com outra variedade que apresenta um padrão de florescimento tardio. Estas 

amostras para análise foram coletadas durante fevereiro de 2007 a fevereiro de 

2008.  

A partir da confirmação das amostras testadas pela eletroforese SDS-PAGE 

12%, extraídas sem interferentes, como acidez, essas proteínas foram 

encaminhadas para realizar a segunda dimensão (2D-PAGE), onde foi obtida a 

separação das proteínas com alta resolução para posterior análise.  

Inicialmente foram escolhidas amostras das variedades tardia e precoce 

sequeiro dos meses de janeiro de 2008 e julho de 2007, para que essas variedades, 

sob o mesmo tipo de stress, sendo uma tardia e outra precoce na floração, fossem 

então observadas em gel SDS-PAGE (12%) e coradas com Comassie blue (Figura 

11).  
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                                                   M     1     2     3     4 

 
Figura 11 – Gel SDS-PAGE (12%) apresentando o meristema das variedades precoce e tardia, 
sequeiras, da cana-de-açúcar. No gel estão amostras da variedade precoce sequeira de janeiro de 
2008 (1) e julho de 2007 (2). O número 3 é a variedade tardia sequeira de janeiro de 2008 e número 
4 da mesma variedade, porém do mês de julho 2007. O marcador (M) corresponde ao marcador 
(Protein Marker BioRad). 
 

 

Para a realização da eletroforese 2D, as amostras após serem quantificadas 

e dialisadas, no intuito de diminuir a concentração de sais, foram secas na 

quantidade de 300 µg (Centrifuge Eppendorf 5804 R), antes de serem aplicados em 

gel. 

Após a realização da diálise, as amostras da variedade tardia e precoce 

sequeira, dos meses de julho de 2007 e janeiro de 2008, foram analisadas em 

eletroforese bidimensional. Alguns dos géis obtidos são apresentados nas figuras 12 

a 15. 
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Na Figura 12 é apresentado gel de eletroforese bidimensional com as 

amostras da variedade precoce dos meses de janeiro de 2008 e julho de 2007, em 

momento fisiológico diferentes. O mês de janeiro corresponde provavelmente ao 

período quando o ápice meristemático da cana-de-açúcar está induzido para 

floração, quando surgem no campo às primeiras inflorescências, enquanto que o 

mês de julho corresponde ao período quando o meristema apical das plantas de 

cana-de-açúcar está crescendo apenas vegetativamente, quando ainda são muito 

jovens no campo. Pode-se observar nestas duas figuras variações na expressão de 

algumas proteínas, principalmente na amostra do mês de julho, onde ocorrem 

algumas mudanças visíveis, encontrando-se proteínas se expressando mais forte 

quando se compara ao mês de janeiro (retângulo pontilhado – pI entre 3 a 8 e 

massa molecular entre 98,2 a 115,5). No círculo verde existem algumas proteínas 

que surgem no mês de janeiro, somem no mês de julho, sendo necessária uma 

análise mais profunda para se entender quais proteínas estão surgindo e quais 

desaparecem nestas variedades em épocas distintas. 
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O perfil protéico da variedade tardia apresentado na Figura 13 mostra que 

existem proteínas sendo mais expressas no mês de julho quando comparado ao gel 

da variedade analisada no mês de janeiro, inclusive com o desaparecimento das 

proteínas no mês de janeiro (círculos no centro dos géis). No retângulo verde 

aparecem grupos de proteínas, massa molecular entre 51 e 98,2, sendo mais 

expressas no mês de janeiro, no entanto com massa molecular acima de 98,2 

(retângulo rosa) e pI entre 5 a 8, um grupo de proteínas torna-se mais evidente no 

mês de julho, onde ocorre a transição para a fase vegetativa da cana-de-açúcar. No 

retângulo pontilhado, massa molecular entre 20 a 26, possivelmente existe uma 

proteína sendo mais expressa no mês de julho, quando comparadas as duas 

variedades, sendo necessário, no entanto, uma investigação mais profunda através 

da espectrometria de massa. 
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Na Figura 14 pode-se observar que o padrão das duas variedades é muito 

parecido, existindo algumas variações na intensidade das bandas como mostrado 

através do círculo verde, no qual surge uma proteína de pI entre 4 a 8 e massa 

molecular entre 40 a 50 kDa, a qual se destaca na variedade tardia do mês de julho 

e está ausente na variedade precoce do mês de julho.  

Entretanto, quando se analisa o pI entre 3-7 e massa molecular entre 98,2 a 

115,5 kDa da Figura 14, aparece um grupo protéico mais denso na variedade 

precoce, onde supostamente é o período vegetativo do meristema da cana-de-

açúcar. Na mesma figura, com a massa molecular, entre 98,2 a 115,5 kDa e pI entre 

6,5 a 10 aparece um grupo de proteínas mais denso na variedade tardia do mês de 

julho. 
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Na análise para o mês de janeiro entre as variedades precoce e tardia (Figura 

15), foi observado o aparecimento de algumas proteínas e ausência de outras 

nestas duas variedades no mês de janeiro (fase reprodutiva). No pI 3-7 e massa 

molecular entre 98,2 e 115,5 kDa, foi possível observar que existem algumas 

variações no padrão de expressão no grupo de proteínas das duas variedades, bem 

como a existência de proteínas mais expressas na variedade precoce (círculo rosa – 

pI 4 a 6 e massa molecular entre 20 a 26 kDa) as quais poderiam ser, 

possivelmente, estarem envolvidos com o processo de floração.  

A partir da análise dos géis, alguns spots foram pesquisadas no banco de 

dados ExPASy Proteomics Server (http://ca.expasy.org/swiss-2dpage/), utilizando a 

faixa de pI de 3-10 e a massa molecular aproximada, buscando homologia com 

outras proteínas no modelo da Arabidopsis thaliana. 

Na tabela 03 são apresentados os dados encontrados através da análise da 

eletrofese bidimensional da variedade precoce nos meses de julho de 2007 e janeiro 

de 2008. Obtendo-se possíveis proteínas encontradas utilizando o banco de 

proteínas da Arabidopsis thaliana, através do seu pI e da sua massa correspondente 

encontrados nos géis. 

 
Tabela 03: Prováveis proteínas encontradas na eletroforese bidimensional da variedade precoce da 
cana-de-açúcar. Julho 2007 e janeiro de 2008. Destacadas as proteínas encontradas em comum nas 
variedades precoce e tardia. 

Precoce Julho - 2007 pI KDA Precoce Janeiro - 2008 pI KDA 

Elongation factor Tu (chloroplastic) 
5,44 44,39 Oxygen-evolving enhancer protein 

1-1 
5,24 25,03 

 Actin-8 5,13 43,85 
Malate dehydrogenase 1 
(mitochondrial) 

5,95 34,39 

Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase B 

5,23 42,95 

Oxygen-evolving enhancer protein 
2-1 

5,0 31,18 

Lipoxygenase 

5,08 98,39 Ribulose bisphosphate 
carboxylase/oxygenase activase 
(RuBisCO activase) 

5,71 50,86 

Oxygen-evolving enhancer protein 
2-1 

5,24 25,03 Malate dehydrogenase 
(cytoplasmic 1) 

5,95 34,39 

Probable arginase 5,92 32,05 Lipoxygenase 5,08 98,39 
Ribulose bisphosphate 
carboxylase large chain 
(RuBisCO large subunit) 

5,92 32,05 

Myrosinase 

6,23 46,93 

Myrosinase 6,23 46,93 Luminal-binding protein 1 5,05 67,72 
   Triosephosphate isomerase 5,36 29,08 
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Na tabela 04 são apresentados os dados encontrados através da análise da 

eletroforese bidimensional da variedade tardia nos meses de julho de 2007 e janeiro 

de 2008. Utilizando o pI e a massa molecular da cada possível proteína encontrada 

utilizando o banco de proteínas da Arabidopsis thaliana no expasy, foi realizada uma 

busca para entender como essas possíveis proteínas poderiam estar envolvidas com 

o processo de floração na cana-de-açúcar. 

 
Tabela 04: Prováveis proteínas encontradas na eletroforese bidimensional da variedade tardia da 
cana-de-açúcar. Julho 2007 e janeiro de 2008. Destacadas as proteínas encontradas em comum nas 
variedades precoce e tardia. 

Tardia Julho - 2007 pI KDA Tardia Janeiro - 2008 pI KDA 

Beta-glucosidase homolog 6,6 58,90 Beta-glucosidase homolog 6,6 58,90 
Heat shock cognate 70 kDa protein 
3 

4.97 65,40 Heat shock cognate 70 kDa 
protein 3 

4,92 64,42 

Malate dehydrogenase 1 
5,95 34,39 Malate dehydrogenase 1 

(mitochondrial) 
5,95 34,39 

Ribulose bisphosphate 
carboxylase large chain 
(RuBisCO large subunit) 

6,02 33,89 

Myrosinase 

5,22 92,95 

Lipoxygenase 
5,08 98,39 Oxygen-evolving enhancer protein 

1-2 
5,24 21,68 

Oxygen-evolving enhancer protein 
1-2 

5,24 25,03 Quinone oxidoreductase-like 
protein At1g23740 

5,37 36,13 

Myrosinase 

5,26 92,95 Ribulose bisphosphate 
carboxylase large chain 
(RuBisCO large subunit) 

6,02 33,89 

Ribulose bisphosphate 
carboxylase/oxygenase activase 
(RuBisCO activase) 

5,92 32,05 

 5-
methyltetrahydropteroyltriglutamate 
- homocysteine methyltransferase 

6.15 76.08 

Calreticulin-1 4,41 55,00 
ATP synthase subunit beta  
(chloroplastic) 

5,29 50,96 
 

 

A partir das proteínas encontradas, contra o banco de dados da Arabidopsis 

thaliana, foi criada uma tabela e desta forma, as proteínas que poderiam estar 

envolvidas com o processo de floração. Uma das proteínas possivelmente 

encontrada durante a análise dos géis foi a Actina-8. Na literatura o filamento actina 

é necessário para processos celulares como transporte intracelular, motilidade, 

citocinese, endocitose e crescimento da célula (Chaudhry et al., 2008). Embora a 

genética e o ambiente controlem a indução a floração, em Arabidopsis tem sido 

estudado extensivavemente a nível molecular (Koornneef et al., 1998). Processos de 

sinalização intracelular, os quais podem ser sensíveis a mudanças no citoesqueleto 
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actina resultam da redução da expressão da actina ligada a proteínas, sendo 

essencial para a indução à floração no meristema apical em Arabidopsis, 

alternativamente é possível que pequenos níveis de proteínas ligadas a actina 

alterem o tempo de floração indiretamente, por afetar o crescimento da planta e não 

diretamente via efeitos da organização F-actina (Dong et al., 2001). Desta forma, a 

actina pode estar envolvida no tempo de floração realizando este controle através de 

outras proteínas, sendo necessário que haja uma maior investigação do papel da 

actina no processo de floração da cana-de-açúcar, através da identificação do gene 

que a codifica, e assim, buscar mais informações sobre esta proteína. 

Outra possível proteína encontrada foi o matalo desidrogenase (mMDH), o 

qual dentro da mitocôndria é importante para o metabolismo fotossintético (Nunes-

Nesi, et al., 2005). Em plantas transgênicas foi observado uma altura maior em 

relação a selvagem, bem como ao aparecimento de frutos maiores; e uma tendência 

a floração precoce em transformantes (Nunes-Nesi, et al., 2005), propondo que o 

malato pode estar envolvido, quando em super expressão, com a floração precoce. 

Assim, o malato pI 5,95 e massa molecular 34,39 aparece em todas as variedades 

analisadas, podendo estar controlando o tempo de floração, mas para que haja uma 

afirma, torna-se necessário uma análise mais profunda através do isolamento da 

proteína e da identificação do gene que a sintetiza. 

A Rubisco (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) catalisa a 

reação pela qual o carbono inorgânico passa a ser assimilado para carbono orgânico 

(Tabita et al., 2008). A queda precipitada dos níveis da proteína carbonilada é devida 

à redução dos níveis específicos de proteínas oxidadas, em vez de uma perda 

global de clorofila e assim, a Rubisco está associada à síndrome de senescência 
(Johansson, 2004).  

A mirosina (thioglucosidase) é também conhecida como S-glicosidase em 

plantas (Thangstad et al., 2001), e seus produtos tem atividade antimicrobial 

(Drobnica et al., 1967), afetando o comportamento do inseto (Blau et al.,1987; 

Lambrix et al., 2001) e também potencializando o estoque de nitrogênio e sulfato 

(Bones and Rossiter, 1996). A mirosina (Myrosinase) está associada com tecidos 

vasculares em folhas, inflorescência, estames e sépalas, tendo como característica 

responder de forma diferencial a estímulos bióticos e abióticos. Esta proteína foi 

encontrada em todas as variedades analisadas, com pI em torno de 5,22 e massa 
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molecular com 92,95, fazendo parte do grupo de proteínas que estão mais 

expressas na variedade tardia do período de janeiro, onde o meristema está na fase 

reprodutiva desta variedade e na variedade precoce do mês de julho, quando o 

meristema encontra-se na fase vegetativa. Esta proteína possivelmente encontra-se 

de alguma maneira envolvida com a floração, sendo necessários maiores 

investigações para se descobrir como ocorre essa associação.  

As proteínas encontradas nos géis bi-dimensionais, através do pI relacionado 

com a massa molecular, foram do modelo de Arabidopsis thaliana, não podendo se 

afirmar que, na cana-de-açúcar, estas proteínas estejam envolvidas com o processo 

de floração. As proteínas encontradas também não são vistas na cascata de floração 

proposta por Blázquez (2000), podendo estar envolvidas através do controle desses 

genes ou mesmo, através do controle das proteínas envolvidas com o processo de 

floração. Para um entendimento profundo do papel dessas proteínas encontradas no 

meristema da cana-de-açúcar em variedades diferentes e tempos de floração 

distintos, faz-se necessário que cada proteína seja revelada através da 

espectrometria de massa, no intuito de que cada gene que codifica uma 

determinada proteína seja identificado a partir de sua seqüência genômica, e desta 

forma, ter a sua função desvendada. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O processo de floração corresponde a uma esta etapa vital para as plantas 

onde depende o sucesso reprodutivo, sendo controlada por um balanço de fatores 

protomores e repressores.  

Foram analisados dois cDNAs obtidos em biblioteca subtrativa, 14-3-3 like 

protein e Protein kinase C inhibitor-like (PKCI), por análise in sílico, observando-se 

que as proteínas do 14-3-3 like protein continuaram conservadas ao longo da 

evolução, possuindo possivelmente a mesma função das proteínas encontradas em 

outros organismos analisados. As proteínas do PKCI, no entanto, apesar de se 

apresentarem conservadas ao longo da sua evolução, quase não há um 

embasamento da sua função na literatura de plantas, sendo, por esses motivos, 

necessário realizar uma análise funcional para se entender o real papel das 

proteínas desse cDNA na cana-de-açúcar.  

No intuito de se estudar a função do PKCI, foram construídos cassetes de 

super-expressão na direção senso e anti-senso utilizando o promoter forte 

Ubiquitina, para ser transformado em arroz (Oryza sativa), e cassetes de super-

expressão utilizando o promotor forte específico CaMV35S, para ser transformado 

em tabaco (Nicotiana tabacum). 

A proteômica foi utilizada para se buscar as proteínas totais que estavam 

sendo expressas no meristema da cana-de-açúcar em duas variedades, uma com  

floração precoce e outra com floração tardia, nos meses de janeiro (onde 

possivelmente ocorre a indução a floração – fase reprodutiva) e no mês de julho 

(onde possivelmente ocorre a fase vegetativa). A partir do estabelecimento do 

protocolo de extração dessas proteínas, foi realizada uma análise por eletroforese 

bidimensional para se buscar as proteínas que estavam sendo expressas 

diferencialmente em cada gel. Através de uma análise dos spots de proteínas 

encontrados, utilizando o seu ponto isoelétrico (pI) e a sua massa, algumas 

proteínas foram elucidadas, como a Rubisco, a Malato desidrogenase, a mirosina e 

a actina-8, todas envolvidas direta ou indiretamente com o processo de floração, 

sendo encontradas mais expressas em uma determinada época, e reprimida em 

outra, comprovando que estão, de alguma forma, relacionadas ao processo de 
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floração precoce da cana-de-açúcar, sendo necessário uma análise mais profunda, 

através da espectrometria de massas (MS-MS) para se conhecer melhor essas 

proteínas e quais suas funções no processo de floração. 
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