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RESUMO 

 

A floração é um processo fisiológico que demanda um alto gasto energético, e é vital 
para a planta, pois é dela que depende sua propagação genética. Este processo 
fisiológico tem sido bem estudado no modelo vegetal Arabidopsis, mas em cana-de-
açúcar não é muito conhecido. A transição do meristema apical no processo de 
floração é um fator crítico no ciclo de desenvolvimento da planta. No nordeste 
brasileiro, a transição para a floração na cana-de-açúcar tem um efeito dramático, 
pois pode reduzir em até 60% a produção de açúcar ou etanol. Isso porque, o 
florescimento da cana resulta na isoporização do colmo que é caracterizado pela 
translocação do açúcar presente no colmo para os ápices meristemáticos com a 
finalidade de suprir a necessidade energética durante o processo de floração. 
Portanto, o objetivo desse trabalho foi de prospectar e analisar cDNAs de cana-de-
açúcar que possam estar associados à floração utilizando ferramentas de 
bioinformática e de transgenia. Os resultados mostraram que os cDNAs em estudo 
apontaram um perfil de expressão diferencial em variedades de cana-de-açúcar. As 
análises in silico sugeriram que os cDNAs estudados apresentam similaridade para 
calmodulina, fator de transcrição NAC e fosfatidilinositol, uma SEC14, as quais foram 
descritas na literatura como tendo um papel no processo de desenvolvimento floral. 
Para entender melhor o papel do cDNA homólogo à calmodulina, plantas de tabaco 
foram transformadas com cassetes de superexpressão nas orientações sense e 
antisense contendo o promotor 35S. Plantas superexpressando o cassete na 
orientação senso não floresceram, enquanto que plantas superexpressando o 
cassete na orientação antissense apresentaram o desenvolvimento reprodutivo. Os 
dados obtidos nesse trabalho apontam para o possível papel de CAM, NAC e 
SEC14 na via de indução/desenvolvimento floral em cana-de-açúcar, sendo um dos 
primeiros trabalhos a se estudar esses genes no processo de floração nesse 
organismo. 
 
Palavras-chave: Análise in silico. Superexpressão. Floração. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The flowering is a physiological process that it is vital for plants. This physiological 
process has been well studied in the plant model Arabidopsis, but in sugarcane this 
process is not well known. The transition of the shoot apical meristem from 
vegetative to flowering is a critical factor for plant development. At Brazil northeastern 
region, the transition to flowering in sugarcane has an important effect as it may 
reduce up to 60% its production. This is a consequence of the sugar translocation 
from stalks to the shoot apical meristem which is necessary during the flowering 
process. Therefore, the aim of this work was to explore and analyze cDNAs 
previously identified using subtractive cDNA libraries. The results showed that these 
cDNAs  showed differential expression profile in varieties of sugarcane (early x late 
flowering). The in silico analysis suggested that these cDNAs had homology to 
calmodulin, NAC transcription factor and phosphatidylinositol, a SEC14, which were 
described in the literature as having a role in the process of floral development. To 
better understand the role of the cDNA homologous to calmodulin, tobacco plants 
were transformed with overexpression cassettes in sense and antissense orientation. 
Plants overexpressing the cassette in sense orientation did not flowered, while plants 
overexpressing the cassette in the antissense orientation produced flowers. The data 
obtained in this study suggested the possible role from CAM sequence, SEC14 and 
NAC in the induction/floral development pathway in sugarcane, this is the first study 
in order to analyze these genes in the sugarcane flowering process. 
 

Keywords: In silico analysis. Overexpression. Flowering. 
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1 – INTRODUÇÃO   

 

1.1 – FLORAÇÃO   

O processo de floração envolve múltiplas etapas incluindo a percepção do 

sinal, indução do meristema apical, estabelecimento da identidade dos órgãos e 

diferenciação das estruturas florais. Durante a fase de crescimento vegetativo, a 

planta pode responder a diversos sinais de indução floral, que são captados pelas 

folhas e posteriormente transportados para os meristemas apicais, permitindo 

sinalizar as condições ideais para este evento (BÄURLE; DEAN, 2006). O meristema 

apical, quando induzido por estes sinais, cessa o crescimento vegetativo e, 

consequentemente, inicia o desenvolvimento floral, com a produção das flores e 

sementes (CORBESIER; COUPLAND, 2006). Este complexo controle do tempo de 

floração que envolve integração das respostas aos estímulos ambientais múltiplos e 

aos sinais endógenos, assegura que o florescimento ocorra nas circunstâncias 

favoráveis para o sucesso reprodutivo da espécie (LAZAKIS, CONEVA; 

COLASANTI, 2011; QUESADA, DEAN; SIMPSON, 2005).  

A transição para a floração consiste numa das mais importantes etapas do 

desenvolvimento das plantas e pode ser considerado o evento mais crítico no ciclo 

de vida, especialmente em espécies de gramíneas monocárpicas, que têm apenas 

uma chance de florescerem no momento mais propício para sua propagação 

(COLASANTI; CONEVA, 2009; GUIBOILEAU, 2010).  

Essa transição para o desenvolvimento reprodutivo é acompanhado por um 

número de mudanças fisiológicas na planta (BLÁZQUEZ et al., 2006). Inicialmente 

são formados somente os órgãos vegetativos. Quando a planta atinge certo estágio 

de desenvolvimento e as condições ambientais como temperatura e duração do dia 

são favoráveis, ela começa a florescer. Esse processo é chamado de transição floral 

(KATER et al., 2006). O modelo vegetal A. thaliana tem sido amplamente utilizado 

em estudos genéticos para elucidar os diversos processos do desenvolvimento, 

incluindo a transição floral. Resultados desses estudos propõem a existência de pelo 

menos quatro vias metabólicas responsáveis pela iniciação floral (figura 1): a via 

fotoperiódica, que dependente do comprimento do dia; a via autônoma que está 

associada a fatores endógenos à planta; a via de vernalização, dependente de um 
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período de frio; e, por fim, a via de giberelina, responsiva ao ácido giberélico (GA) 

(MOURADOV et al., 2002). 

O ácido giberélico, principal componente da via da giberelina, pode substituir, 

em algumas condições, os efeitos mediados pelo fotoperíodo e pelas baixas 

temperaturas na indução floral de algumas plantas, sugerindo ser esse hormônio um 

dos componentes para o estímulo dessa indução (GUERRA, 2004). O 

fotoperiodismo consiste na duração do período de luz, e é mediado por interações 

entre os sinais do comprimento do dia-noite e um relógio biológico interno que está 

associado ao ritmo circadiano (HAYAMA; COUPLAND, 2003). A via autônoma é 

responsável pela integração dos genes associados aos sinais internos os quais 

atuam como promotores ou inibidores da indução floral (KOMEDA, 2004). A via de 

vernalização é um processo quantitativo e depende da extensão do tratamento de 

frio, do estágio da planta e da escala de temperatura (CIANNAMEA et al., 2006). 

Bastow et al. (2004) citam que existem algumas indicações de que a metilação no 

DNA possa estar envolvida na resposta à vernalização. 

Além das vias de respostas a fatores externos e da via autônoma, outros 

genes fundamentais para a floração são os da identidade do meristema e os da 

formação dos órgãos florais. Kramer; Hall (2005) propuseram o modelo ABCDE para 

a morfogênese floral (identidade das estruturas florais). Este modelo propõe uma 

interação de cinco classes de genes homeóticos que, nas plantas, controlam a 

formação das estruturas florais.  

 



13 

 

 

 

 
Figura 1.  Modelo simples das quatro vias que controlam a floração em Arabidopsis 
thaliana. A via de fotoperíodo promove a floração sob a condição de dias longos. A 
transcrição dos genes GIGANTEA (GI) e CONSTANS (CO) é regulada pelo relógio 
circadiano, onde a qualidade da luz regula a abundância de proteínas CONSTANS. A via 
autônoma negativamente regula a abundância de RNAm do repressor floral FLOWERING 
LOCUS C (FLC), que também é regulada pela vernalização independentemente da via 
autônoma. Finalmente, o hormônio giberelina promove a floração de A. thaliana, 
particularmente sob dias curtos. Todas as quatro vias parecem convergir para a regulação 
transcricional dos genes integradores FLOWERING LOCUS T (FT) e SUPRESSOR OF 
CONSTANS 1 (SOC1),que promovem a expressão de APETALA 1 (AP1)e LEAFY (LFY), 
genes que conferem a identidade floral no desenvolvimento dos primórdios florais. Figura 
adaptada de CORBESIER; COUPLAND, 2006. 

 

Segundo Greyson (1994), estudos morfológicos têm mostrado semelhanças 

na organização das estruturas florais em monocotiledôneas e dicotiledôneas, com a 

formação de sépala, pétala, estames e carpelos. Monocotiledôneas e dicotiledôneas 

apresentam uma grande conservação em sua composição genética, embora sejam 

separadas por mais de 200 milhões de anos. Isto é comprovado pelo fato de que a 

maioria dos genes identificados em cana-de-açúcar também está presente em milho 

(62%-68% de similaridade), em arroz (82% de similaridade) e em A. thaliana (71% 

de similaridade) (VICENTZ et al., 2004). 

Apesar da conservação nos dois grupos, Arabidopsis e gramíneas 

apresentam diferenças na arquitetura de inflorescência e, em algum grau, são 

controladas por diferentes vias regulatórias ou por vias similares com genes 

diferentes. De fato, o aumento de evidências de estudos comparativos mostra que 

alguns genes que controlam a inflorescência em Arabidopsis e gramíneas não são 
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ortólogos (KELLOGG, 2007), e que mesmo compartilhando algumas funções 

ancestrais, as gramíneas desenvolveram mecanismos únicos que integram e 

transmitem os sinais indutivos florais (COLASANTI; CONEVA, 2009). 

No inicio da floração, o meristema apical vegetativo, que dá origem a todas as 

partes aéreas da planta, é convertido em meristema de inflorescência. O meristema 

de inflorescência, por sua vez, gera uma coleção de células não diferenciadas 

chamada de meristema floral, que dá origem aos órgãos florais (LIU et al., 2009). 

Em cana-de-açúcar, assim como no milho, para que o meristema apical vegetativo 

seja convertido para reprodutivo, são necessárias duas modificações 

meristemáticas: a transição de meristema vegetativo para meristema da 

inflorescência; e em seguida, diferenciação de suas células para formar os órgãos 

florais de cada flor dentro da inflorescência (figura 2) (McStEEN et al., 2000; LIU et 

al., 2009)  

 

 
Figura 2. Transição do meristema e formação do meristema floral em Arabidopsis, arroz e 
milho. Em Arabidopsis os meristemas florais (FM) são produzidos diretamente dos 
meristemas de inflorescência (IM) ou a partir de meristemas secundários (BM), que são 
derivados dos meristemas primários. Em arroz, a inflorescência é estabelecida após a 
formação de meristemas secundários. Cada meristema secundário da origem a meristemas 
de espiguetas (SM), e cada um deles eventualmente produz um meristema floral. Em milho, 
os meristemas de inflorescência produzem pares de meristema de espigueta (SPM) ou 
meristemas secundários que se diferenciam em pares de meristema de espigueta. Cada 
SPM produz dois SM, que por sua vez origina dois meristemas florais. Figura retirada de LIU 
et al.,2009. 
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Dessa forma, o processo de floração em geral vem sendo considerado como 

sendo um balanço entre sinais internos e externos atuando na transição do 

meristema apical vegetativo para meristema floral e na organogenêse floral 

(BLÁZQUEZ, 2000).  

 

1.2 – CANA-DE-AÇÚCAR 

 

O interesse mundial na cultura de cana-de-açúcar tem aumentado devido ao 

seu impacto econômico, pois apresenta-se como alternativa na produção de energia 

sustentável (NEVES; CONEJERO, 2010), e por contribuir para a redução de efeitos 

do aquecimento global gerado na utilização de combustíveis fósseis, cuja queima 

responde por mais da metade de todas as emissões de gases de efeito estufa no 

mundo todo (FAPESP, 2010).  

O Brasil é o país responsável por 45% na produção mundial de cana-de-

açúcar. Na sequência aparecem a Índia, China e Tailândia (LERAYER et al., 2009). 

Nesse contexto, a produção nacional se concentra principalmente na região Centro-

Sul, com 85%. O Nordeste, outra área de produção tradicional, responde atualmente 

por apenas 14% da produção (CONAB, 2009).  

A cana-de-açúcar desenvolve-se em quase todas as áreas tropicais e 

subtropicais do mundo, incluindo regiões onde a disponibilidade de água é limitada 

ou variável (INMAN-BAMBER; SMITH, 2005). Pertence ao gênero Saccharum, 

descrito por Linnaeus em 1753. Seus cultivares atuais são plantas híbridas, 

poliplóides, derivadas do cruzamento entre espécies a partir do final do século XIX 

(MATSUOKA et al., 1999) principalmente entre as espécies S. officinarum L.(x=10, 

2n = 8x = 80) e Saccharum spontaneum L.(x=8, 2n =5-16x = 40-128)  (DILLON et al., 

2007; D´HONT et al., 1996). A primeira espécie contribui com seu alto teor de açúcar 

e a segunda, com seu vigor e resistência a vários estresses bióticos e abióticos 

(GRIVET; ARRUDA et al., 2002). Trata-se de um tipo não usual de planta, com 

peculiaridades como múltiplas cópias do genoma, o que gera dificuldades e 

obstáculos para abordagens genéticas, fisiológicas e bioquímicas (AZEVEDO et al., 

2011). 

Os cultivares modernos de cana-de-açúcar geralmente apresentam entre 100 

e 130 cromossomos, sendo que 70-80% parecem derivar de S. officinarum, 

enquanto que 10-20% parecem derivar de S. spontaneum e cerca de 10% são 
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recombinantes de ambas (D´HONT et al., 1996). As características de cada genótipo 

definem o número de colmos por planta, a altura e o diâmetro do colmo, o 

comprimento e a largura das folhas e a arquitetura da parte aérea, sendo a 

expressão destes caracteres muito influenciada pelo clima e pelas práticas culturais 

utilizadas (RODRIGUES, 1995).  A cana-de-açúcar é uma planta perene na sua 

forma natural e semiperene no cultivo extensivo (LERAYER, 2009), o que requer um 

novo replantio a cada três a seis colheitas. O resultado é devido à perda da 

produtividade ano a ano (MATSUOKA, 1999). O canavial renovado produz em 

média 115 t/ ha e o canavial que está no sexto ano tem média inferior a 55 t/ha, 

gerando uma diferença de 60 t/ ha (CONAB, 2011).  

A inflorescência da cana-de-açúcar (figura 3) é uma panícula conoidal 

ramificada, com o talo principal chamado de ráquis, que mantém ramos secundários, 

que por sua vez sustentam os ramos terciários. As espiguetas estão localizadas na 

base dos ramos terciários e no topo dos ramos secundários. Cada espigueta contém 

uma flor que é disposta alternadamente ao longo da inflorescência dos ramos 

secundários e terciários (CLEMENTS; AWADA, 1967; COLEMAN, 1969).  

 

 

Figura 3. Inflorescência da cana-de-açúcar. A. Foto da inflorescência. B. Esquema 
mostrando a arquitetura da inflorescência da cana-de-açúcar. Esquema de Francinaldo 
Silva. Foto retirada de http://www.cooprata.com.br. 
 

Dentre as condições necessárias para o florescimento da cana-de-açúcar 

estão: latitude entre 5° e 15°, uma vez que a redução gradual de fotoperíodo é um 

fator essencial para o florescimento e indução do desenvolvimento da panícula 
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(MIDMORE, 1980); altas temperaturas, em especial à noite (BERDING, 1981) e alta 

umidade relativa (MOORE; NUSS, 1987). 

As variedades da cana-de-açúcar apresentam diferenças nas características 

do tempo de florescimento. Existem variedades que apresentam um fenótipo para o 

florescimento precoce, outras apresentam fenótipo para o florescimento tardio e 

existem as que nunca florescem em campo até o momento da colheita.  

Nos programas de melhoramento genético, os cultivares para a produção de 

cana-de-açúcar são selecionados para apresentar baixa taxa de floração. 

Entretanto, devido o fato de que a floração pode ser influenciada por condições 

ambientais, este processo ainda pode ocorrer em campos de cultivo em uma dada 

região ou em um dado ano de acordo com os fatores externos. Na região Nordeste, 

devido à proximidade do equador, fotoperíodo e temperaturas, estas condições 

favorecem o florescimento precoce e a formação de sementes (CHEAVEGATTI-

GIANOTTO et al., 2011). 

A floração em cana-de-açúcar é um fator que afeta negativamente a produção 

e qualidade da cultura (BERDING e HURNEY, 2005), pois vem acompanhada da 

isoporização; sendo, portanto, agronomicamente indesejável. Em cana-de-açúcar a 

isoporização é um evento caracterizado pela translocação do açúcar presente no 

colmo para os ápices meristemáticos e constitui um estágio do processo de 

senescência da planta. A redução do volume de caldo é o principal fator no qual a 

isoporização interfere; quanto menor for o grau de isoporização, melhor a qualidade 

do colmo (BEAUCLAIR et al., 2005). Entretanto, dependendo da variedade e da 

condição ambiental a que a planta está submetida, a intensidade dos processos é 

variável, bem como a intensidade dos problemas advindos destes fenômenos. A 

figura 4 mostra um colmo de cana-de-açúcar com gradiente de desidratação do 

tecido. Na parte superior da figura é possível observar o aspecto desidratado do 

colmo isoporizado. Já na parte inferior observa-se que não houve redução do teor do 

caldo.  
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       Região isoporizada 

 

 

 

 

 Região não isoporizada 

 

 

 

 

Figura 4. Colmo de cana-de-açúcar isoporizado. A porção superior do colmo apresenta-se 
mais clara, indicando a desidratação do tecido e, portanto, a desidratação. Na parte inferior 
do colmo observa-se a não isoporização. Foto retirada do website 
http://www.cooprata.com.br.  
 

Alguns genes descritos previamente em A. thaliana como participantes das 

vias para transição floral, que atuam como fatores responsivos a diferentes 

estímulos, responsáveis pelo florescimento precoce ou tardio, já foram identificados 

em cana-de-açúcar. De acordo com Dornelas; Rodrigues (2001), no projeto 

SUCEST (Sugarcane Expressed Sequence Tag) foram identificados pelo menos 21 

genes da família MADS-box em cana-de-açúcar. Entretanto, devido ao fato de que 

no projeto SUCEST foram realizadas quatro bibliotecas relacionadas à floração com 

plantas cultivadas apenas na região Sudeste do Brasil, provavelmente existem 

muitos genes a serem identificados na via de sinalização da indução floral nas 

variedades cultivadas nas regiões norte-nordeste.  

Furtado (2007) (em fase de elaboração), utilizando ferramentas moleculares 

como a biblioteca de cDNA subtrativa com dois genótipos contrastantes para o 

florescimento cultivados na região Nordeste (floração precoce e floração tardia), 

identificou alguns cDNAs diferencialmente expressos no ápice meristemático apical. 

O objetivo dessa ferramenta foi a obtenção de informações únicas de uma dada 

condição para cada genótipo. Dessa forma, tenta se excluir aquelas informações 

que são constitutivas como as de metabolismo basal. Nesse estudo foram então 
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construídas quatro bibliotecas de cDNAs subtrativas. Na primeira, os cDNAs foram 

obtidos a partir da variedade com florescimento precoce na condição de meristema 

reprodutivo induzido subtraída da variedade com floração tardia com o meristema 

reprodutivo não induzido. Na segunda, os  cDNAs foram obtidos a partir da 

variedade com florescimento tardio na condição de meristema reprodutivo não 

induzido subtraída da variedade com floração precoce com o meristema reprodutivo 

induzido. Na terceira, foram obtidos cDNAs a partir da variedade com florescimento 

precoce na condição de meristema reprodutivo induzido subtraída da variedade com 

floração precoce com o meristema reprodutivo não induzido. E, na quarta, os cDNAs 

foram obtidos a partir de variedade com florescimento precoce na condição de 

meristema reprodutivo não induzido subtraída da variedade com floração precoce 

com o meristema reprodutivo induzido (tabela 1).  

 

Tabela 1. Construção das bibliotecas subtrativas. 

Biblioteca Subtração 
L1 –EF Floração precoce induzida subtraída de floração tardia. 
L2 – LF Floração tardia subtraída de floração precoce induzida. 
L3 – EFI Floração precoce induzida subtraída de floração precoce não 

induzida. 
L4 – EFNI Floração precoce não induzida subtraída de floração precoce 

induzida.  

  

Os resultados permitiram identificar algumas sequências que se apresentaram 

diferencialmente expressas nos ápices meristemáticos das duas variedades 

contrastantes para o florescimento. De modo a compreendermos melhor esses 

resultados, três cDNAs foram escolhidos para o presente trabalho: um deles com 

similaridade à proteína Calmodulina (CAM), o outro ao fator de transcrição NAC e o 

terceiro apresentou homologia a SEC14 uma fosfatidiltransferase. Tais cDNAs foram 

selecionados pela representatividade nas bibliotecas bem como pela função no 

processo de floração que apresentam  em outros organismos. 

 

1.3 – CALMODULINA (CAM) 

 

Os sinais de Ca+2, o segundo mensageiro mais abundante nas plantas, são 

decodificados por várias proteínas sensores que se ligam ao Ca+2 através de 

domínios de ligação Ef-hand específicos. Dentre elas está a calmodulina, uma 
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pequena proteína acídica que contém quatro domínios Ef-hand (HOEFLICH e 

IKURA, 2002; POUTRAIN et al., 2011). Apesar de CAM não apresentar nenhuma 

atividade enzimática, o complexo Ca+2/ CAM é capaz de regular uma variedade de 

processos celulares modulando a atividade de muitas proteínas alvo (SNEDDEN; 

FROMM, 2001; YANG; POOVAIAH, 2003; BOUCHE et al., 2005). 

A calmodulina é encontrada em todos os eucariotos e apresenta inúmeras 

isoformas espécies-específica em plantas (BOUCHE et al., 2005). A proteína CAM é 

um dos membros mais distribuídos da família (LEWIT-BLENT; RÉTY, 2000) e media 

respostas específicas frente às oscilações na concentração de cálcio citoplasmático 

(ZIELINSKI, 1998). Essa ligação induz uma modificação conformacional no domínio 

EF-hand, que resulta na exposição de superfícies hidrofóbicas cercada de cargas 

negativas contribuindo para interações hidrofóbicas e eletrostáticas, e levando à 

ativação ou inativação de várias proteínas-alvo (SNEDDEN e FROMM, 1998). 

Dentre as inúmeras funções ligadas à regulação pela calmodulina estão: 

organização do citoesqueleto, regulação do metabolismo, transporte de íons, 

dobramento de proteínas, transcrição, fosforilação e desfosforilação, metabolismo de 

fosfolipídios, além de funções desconhecidas (BOUCHE et al., 2005).  

Kushwaha et al. (2008) observaram o papel da regulação transcricional de 

CAM na participação da via de sinalização de luz mediada por Ca+2 através da 

regulação do crescimento fotomorfogênico e regulação da expressão de genes de 

resposta à luz. Estudos sugerem uma interação da proteína calmodulina com 

algumas proteínas quinases, dentre as quais existem algumas que são reguladoras 

negativas da floração. Essas proteínas possuem sequências específicas que 

definem o domínio CaMBD (CAM binding domain) ao qual a calmodulina liga e 

exerce atividade regulatória. Estudos com plantas transgênicas de Nicotiana 

tabacum contendo construção de super-expressão de uma proteína quinase ligadora 

de calmodulina, NtCBK1, mostraram que essas plantas apresentaram um fenótipo 

para a floração tardia, sugerindo um funcionamento como um regulador negativo, 

sendo portanto, um supressor da floração em tabaco.  Quando houve a redução da 

expressão dessa proteína no meristema apical, formaram-se os primórdios florais 

(HUA et al., 2004).  

 

1.4 – FATOR DE TRANSCRIÇÃO NAC 
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O outro cDNA de interesse para este trabalho apresenta similaridade a NAC2 

que corresponde a uma família de fatores de transcrição únicos de plantas (FANG et 

al., 2008). O domínio de ligação NAC, DNA-binding, na porção N-terminal, é 

altamente conservado (DURVAL et al., 2002). As sequências na região C-terminal 

são bastante diversificadas entre as proteínas NAC, e estudos têm demonstrado 

uma atividade de ativação transcricional nessa região (XIE et al., 2000). Mutações 

em NAM, domínios conservados presente nas proteínas NAC, resultam em falha no 

desenvolvimento de meristemas apicais em petúnia. Este domínio também está 

envolvido na determinação da posição de meristemas e primórdios. Um membro 

dessa família, NAP (NAC-like, ativador por AP3/PI), é codificado pelos genes alvo de 

ativadores transcricionais de AP3/PI e funciona na transição entre o crescimento por 

divisão celular e expansão celular em estames e pétalas (SABLOWSKE; 

MEYEROWITS, 1998). 

Esses fatores de transcrição são diferencialmente expressos nos diferentes 

tecidos, o que sugere diferentes funções, tais como: regulação do desenvolvimento 

da planta, regulação de hormônios e resposta a condições ambientais diversas 

(ZHENG et al., 2008). Membros da família NTLs (um subconjunto da família NAC – 

NTM1-Like: NAC com domínios transmembrana) estão associados à membrana. 

Essa localização pode ser justificada pelo funcionamento da rápida resposta aos 

estímulos externos. O gene NTL8 controla a floração pela via de sinalização do 

estresse salino através da regulação da expressão do gene FLOWERING LOCUS T 

(FT) (conhecido como florígeno) no ápice meristemático. Plantas transgênicas que 

superexpressam a forma ativa de NTL8, exibem atraso no início da floração, bem 

como redução do crescimento (KIM et al., 2007). 

Li et al. (2010) demonstraram que ANAC089, um fator de transcrição ligado à 

membrana (MTTF – membrane-tethered transcription factor), um outro membro da 

família NAC, regula a expressão de CONSTANS (CO), FLOWERING LOCUS C 

(FLC), FLOWERING LOCUS T (FT), SUPRESSOR OF CONSTANS 

OVEREXPRESSION 1 (SOC1) e LEAFY (LFY) em A. thaliana e regula 

negativamente a iniciação da floração. PENG et al. (2009), sugerem que CarNAC3, 

de Cicer arietinum, possa apresentar um papel no desenvolvimento floral, e consiste 

em mais um trabalho que demonstra o papel dessa proteína no processo de 

floração. 
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1.5 – SEC14 

 

O terceiro cDNA alvo escolhido apresentou similaridade à SEC 14. O gene 

SEC14 de Saccharomyces cerevisiae codifica uma proteína de transferência de 

fosfatidilinositol que é capaz de transferir lipídios entre membranas in vitro 

(BANKAITIS et al., 1990) e age como um sensor da composição de lipídios na 

membrana inibindo a síntese de fosfatidilcolina quando o nível de fosfolipídios na 

membrana está alto (RAMBOURG et al., 1996). A proteína SEC14 é originalmente 

definida por sua habilidade em transferir fosfatidilinositol e/ou monômeros de 

fosfatidilcolina entre a bicamada da membrana (ALLEN-BAUME et al., 2002).  

As proteínas SEC14-like são ubiquamente distribuídas em todos os reinos 

eucariotos. Muitas dessas proteínas têm domínios adicionais, e as proteínas mais 

complexas, com multidomínios, são geralmente encontradas em eucariotos 

multicelulares, cujos domínios são amplamente representados nas plantas 

(MOUSLEY et al., 2007). O domínio Sec14 representa uma unidade estrutural 

ancestral e versátil presente nos eucariotos. Existem 1551 domínios Sec14, 

representando 1550 proteínas (BANKAITIS et al., 2010; SALAMA et al., 1990). 

A função fisiológica dessa proteína parece ser altamente diversa (MOUSLEY 

et al., 2007). Dove et al. (1997) demonstraram que SSH1 de Oriza sativa um 

homólogo de SEC14, está envolvida na resposta ao estresse osmótico e Peterman 

et al. (2004) demonstraram baixos níveis do produto de PATL1 (uma proteína 

SEC14-like) em botões florais, mas aumento de várias vezes durante o 

desenvolvimento da flor. 

Deste modo, caracterizar funcionalmente potenciais genes envolvidos na 

floração e identificar aqueles cujos produtos estejam ativando ou inibindo, seja de 

maneira direta ou indireta, o desencadeamento desse processo, favorece o 

entendimento de como os fatores bióticos e abióticos se relacionam e influenciam o 

processo de floração. E, por meio de ferramentas moleculares, possibilita o 

desenvolvimento de mecanismos que possam contornam a isoporização e 

conseqüentemente perdas na produção. Para assegurar a expansão vertical da 

cana-de-açúcar, com produção na mesma quantidade de terras e menor impacto 

ambiental, tal desenvolvimento genético pode ser uma alternativa (NEVES; 

CONEJERO, 2010) 
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Deste modo, é de extrema importância realizar uma caracterização destes de 

cDNAs alvo a fim de verificar o papel destes no processo de transição da floração 

em cana-de-açúcar. Esses cDNAs estariam atuando temporalmente e 

espacialmente semelhante aos seus homólogos em outros organismos? Estariam 

eles atuando nas mesmas vias e/ou regulando/sendo regulados pelos mesmos 

atores? Como estariam associados aos diferentes fatores endógenos e exógenos, 

tais como as condições do clima, fotoperiodicidade e condições de solo, encontrados 

na região nordeste? Análises in silico, para comparação de sequências quanto à sua 

composição, presença de regiões conservadas e interação com outras proteínas, 

além de estudos do nível de expressão, através de técnicas de qPCR e análises 

fenotípicas de plantas transformadas com cassetes de superexpressão são o passo 

inicial para responder a essas perguntas. 
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2 – OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo a análise de três cDNAs codantes para CAM, 

NAC2 e SEC14 identificados previamente em bibliotecas de cDNAs subtrativas. 

 

 

2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

·Analisar in silico dos cDNAs CAM, NAC2 e SEC14 previamente obtidos 

de bibliotecas subtrativas para o processo de floração em cana-de-

açúcar; 

 

· Analisar in silico da interação proteína-proteína de CAM, NAC2 e SEC14 

nos bancos de dados de O. sativa e A. thaliana. 

 

·Analisar o perfil de expressão desses cDNAS em variedades de cana-de-

açúcar com fenótipo de floração precoce e tardia cultivadas no RN. 

 

·Transformar e obter de plantas transgênicas superexpressando CAM, 

através de cultura de tecidos usando Agrobacterium tumefaciens em 

plantas de tabaco.  
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3 – METODOLOGIA  

 

3.1 – ANÁLISE IN SILICO 

   

  A análise in silico foi realizada por meio da comparação das sequências de 

nucleotídeos em bancos de dados de Arabidopsis thaliana, Oriza sativa, Medicago 

truncatula, Zea mays, Lotus japonicus, Sorghum bicolor e Saccharum officinarum, 

utilizando a ferramenta BLASTx contra o banco de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov), o banco de dados do 

genoma de A. thaliana (http://www.arabidopsis.org/Blast), o bando de dados do 

genoma de O. sativa (rice.plantbiology.msu.edu) e dos bancos de dados do DFCI 

(http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-bin/tgi/Blast/index.cgi), para busca de 

similaridades. 

A partir das sequências de aminoácidos adquiridas nesses bancos fez-se a 

busca dos domínios funcionais usando a ferramenta Batch CD-Search 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/bwrpsb/bwrpsb.cgi), do NCBI. Em seguida, 

para se determinar o grau de similaridade entre as sequências, àquelas que 

apresentaram domínios funcionais completos foram alinhadas usando o T-coffe 

(http://tcoffee.vital-it.ch/). O arquivo resultante desse alinhamento global múltiplo, foi 

convertido para o formato “.meg”, requisito este para gerar o dendograma no 

programa MeGa 5.0. Os dendogramas foram construídos para se inferir relações de 

parentescos entre organismos. Os parâmetros utilizados foram: Neighbor-joining 

como método estatístico; método de bootstrap com 1000 replicatas para o teste de 

filogenia; número de diferenças para o modelo/método de substituição; e deleção 

completa para o tratamento de gaps (figura 5). 

 

3. 2 – INTERATOMA E PADRÃO DE EXPRESSÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

 

Sequências homólogas de CAM, NAC e SEC14 de O. sativa e A. thaliana 

foram analisadas quanto à sua interação com outras proteínas no  banco de dados 

The Bio-Array Resource for Plant Biology (http://bar.utoronto.ca/welcome.htm). 

Nesse banco foram usadas ferramentas de expressão gênica e de proteínas, as 

quais foram de Arabidopsis Interactions Viewer e Rice Interactions Viewer, 

respectivamente. A análise da representação do padrão de expressão espaço-
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temporal foi feita no mesmo sitio usando a ferramenta e-FP (electronic fluorescent 

pictographic). 

 

 

 
Figura 5. Esquema das etapas realizadas na análise in silico. Busca de homologias nos 
bancos de dados seguida pela busca de domínios conservados. O alinhamento múltiplo de 
sequência foi realizado no T-Coffee e o dendograma foi gerado no programa Mega 5.0. 
 

 

3.3 - DIGESTÃO DO DNA PARA CONSTRUÇÃO DOS CASSETES DE 

SUPEREXPRESSÃO 

 

 Diversas digestões de DNA plasmidial foram realizadas com o objetivo de 

digerir plasmídios para abri-los e/ou liberar fragmentos de interesse. As digestões 

dos cDNAs foram realizadas com endonucleases de restrição na proporção de uma 

unidade (U) para cada micrograma de DNA plasmidial a ser digerido, acrescido de 

tampão no concentração final de 1X específico para cada enzima, e completado com 
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água ultrapura para um volume final de 50 µL. A mistura foi homogeneizada e 

incubada a 37º C por 5 horas. Os produtos da digestão foram separados em gel de 

agarose 0,7%, contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio. Em seguida, esses 

produtos foram isolados e purificados utilizando o Kit GFX PCR purification (GE) 

(item 3.5). 

 

3.4 – ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

 

 A fim de confirmar as construções e a qualidade das digestões realizadas, 

foram preparados géis de agarose e análise do padrão de migração eletroforético 

através da comparação com marcadores de peso molecular. Preparou-se um gel de 

agarose 0,7% contendo tampão TAE 1X e 0,5 µg/mL de brometo de etídio para 

verificar a qualidade do DNA plasmidial e qualidade das digestões e na 

concentração de 1% para verificar a amplificação dos produtos de PCR. O aparelho 

da eletroforese foi ajustado com uma amperagem variando entre 90 – 110  mA e 

uma voltagem entre 120-130 V. Junto à amostra de DNA, foi adicionado o corante 

azul de bromofenol (SAMBROOK; RUSSEL, 2001).  

 

3.5 – PURIFICAÇÃO  

 

 Foram purificadas amostras de cDNA isoladas do gel de agarose. Para a 

purificação do cDNA, foi utilizado o kit GFX PCR DNA; Gel Band Purification(GE). 

Inicialmente, o fragmento de cDNA foi isolado de gel de agarose, pesado e 

transferido para um novo tubo de 1,5 mL, no qual foram acrescentados 1 V em 

relação ao peso da amostra isolada de tampão de captura. O tubo contendo o 

tampão de captura e gel foi aquecido a 60 ºC em banho-maria por 20 minutos em 

média, a mistura foi transferida agora para a coluna GFX. Em seguida, a coluna foi 

centrifugada por 30 segundos a uma velocidade de 2.880 x g (centrífuga MiniSpin - 

Eppendorf). O material centrifugado foi descartado e em seguida adicionado na 

coluna 500 µL de tampão de lavagem e, então, foi realizada uma nova centrifugação 

de 30 segundos à velocidade de 2.880g. Após esta etapa, a coluna foi transferida 

para um novo tubo de 1,5 mL, no qual foram adicionados agora 50 µL de água ultra 

pura, mantido por um minuto à temperatura ambiente, posteriormente este tubo foi 
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centrifugado por um minuto à velocidade de 2.880 x g (centrífuga MiniSpin - 

Eppendorf).  

 

3.6 – LIGAÇÃO  

 

 Para realizar a clonagem dos cassetes de superexpressão as extremidades 

dos insertos foram ligadas às extremidades dos vetores digeridos. Para tanto, foi 

adicionado plasmídeos linearizados e insertos na proporção de 1:3, 1X de tampão 

10X de T4 DNA ligase (50 mM Tris-HCl, 10 mM cloreto de magnésio, 1 mM ATP, 10 

mM Ditiotreitol) e 1 µL da enzima T4 DNA ligase (NEB Biolabs) para volume final de 

20 µL, deixou-se a 16 °C durante 18 horas (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). 

 

3.7 – PRECIPITAÇÃO  

 

Logo após o processo de ligação com um volume final igual a 20 uL, este 

produto foi precipitado objetivando-se a eliminação dos componentes usados na 

reação de ligação, selecionando-se apenas o DNA. Foram adicionados 1/10 do 

volume de glicogênio (20 mg/mL), 1/10 volume de acetato de sódio a 3 M (pH 5,2) e 

2 volumes de etanol 100%, ficando incubado por uma hora em freezer -20 °C. 

Decorrido este tempo, as amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 2.880 g 

(centrífuga MiniSpin - Eppendorf), o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi 

lavado com 100 µL de etanol 70%, centrifugado, desta vez, por 5 minutos, seco à 

temperatura ambiente e ressuspendido em 12 µL de água ultrapura.  

40 µL de solução de X-gal (40 mg/mL) foi adicionado à 50 mL de LB sólido 

com antibiótico para seleção azul/branco, nas ligações em que se utilizou o 

plasmídeo vazio. O X-gal é usado para indicar se a célula expressa a enzima β-

galactosidase, codificado pelo gene lac-Z.  O X-gal é clivado pela β-galactosidase, 

que resulta em um produto insolúvel de cor azul. A presença do inserto impede a 

expressão do gene da β-galactosidase, e bactérias transformadas com plasmídios 

com insertos apresentam-se brancas. 

 

3.8 – TRANSFORMAÇÃO DE E. COLI 
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 Bactérias multiplicam-se através de sucessivas divisões gerando células 

idênticas e, por isso, as construções foram inseridas através de transformação em 

células de bactérias, para que assim, ao se multiplicarem, multiplicassem também as 

construções. Para tanto, células competentes da linhagem DH10B foram mantidas 

em gelo por 15 minutos e aliquotadas em 55 µl. Adicionou-se a cada alíquota, 4 µl 

de solução contendo DNA da construção em uma cubeta própria para a 

eletroporação. O aparelho foi ajustado para 180 Volts (Thermo Hybiad, CelljecT 

Uno). Após choque elétrico, 1 mL do meio de cultura líquido foi acrescentado e 

transferido para um tubo de centrífuga de 15 mL. O tubo foi incubado sob agitação 

orbital (TE-421/TECNAL) a 37 °C, 180 rpm por 1 h. A cultura foi inoculada em placas 

de Petri contendo meio de cultura LB sólido pré-aquecido e antibióticos e X-gal, 

quando necessário. Estas foram incubadas à 37 °C na estufa por 18 h. 

Abaixo, as concentrações de antibiótico usadas para cada plasmídeo. 

pBC (Stratagen): cloranfenicol 25µg/mL. 

pGEM-Teasy (Promega): ampicilina – 100µg/mL 

pKCS42: cloranfenicol 25µg/mL 

pZP211: espectromicina – 100µg/mL 

 

 3.9 – EXTRAÇÃO DO DNA PLASMIDIAL EM MÉDIA ESCALA 

 

Para obtenção de DNA plasmidial em média escala, células de bactérias 

transformadas com a construção de interesse foram cultivadas e o DNA plasmidial 

foi extraído como se segue. Colocou-se para crescer uma colônia isolada em 2 mL 

de meio LB à 37°C sob agitação orbital, 180 rpm por 5 horas (TE-421/TECNAL). 

Após, transferiu-se os 2 mL da cultura para 100 mL de LB em erlenmeyer  de 500 

mL, foi incubado a 37°C sob agitação, 180 rpm por 16-18 horas (TE-421/TECNAL). 

Logo após, o conteúdo foi transferido para tubos cônicos e centrifugou-se a 20°C, 

2.880 x g por 20 minutos (centrífuga eppendorf– 5804R). O sedimento contendo as 

células foi ressuspendido em 4 mL de solução I a 4°C (50 mM Glicose, 25 mM Tris 

pH 8,0 e 10 mM EDTA pH 8,0)   por agitação manual. Transferiu-se para tubos pré-

resfriados e incubou-se 10 minutos a 4°C, 8 mL da solução II (hidróxido de sódio 0,2 

N e SDS 1%) foi adicionado e incubou-se 10 minutos a 4°C. Colocou-se 6 mL da 

solução III (acetato de potássio 3 M pH 5,5 a 4°C) e incubou-se 10 minutos a 4°C. 

Em seguida, centrifugou-se a 4°C, 2.880 x g por 20 minutos (centrífuga eppendorf– 
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5804R). O sobrenadante foi transferido para outro tubo e 0,6 Volumes de 

isopropanol foram adicionados, incubou-se por 60 minutos a temperatura ambiente. 

Decorrido este tempo, centrifugou-se a 20°C, 2.880 x g por 30 minutos (centrífuga 

eppendorf– 5804R), sendo o sobrenadante desprezado.  Logo, foi ressuspendido 

por agitação manual em 500 µL de Tris-HCl 50 mM pH 8.0, EDTA 10 mM (pH 8,0).  

Transferiu-se para tubos de centrífuga de 1,5 mL e adicionou-se 500 µL de 

LiCl 5 M a 4ºC e centrifugou-se a 19.500g a 4°C por 10 minutos (centrífuga MiniSpin 

- Eppendorf). O sobrenadante foi transferido para outro tubo de centrífuga de 1,5 mL 

e adicionou-se 500 µL de isopropanol incubando-se mais 10 minutos a temperatura 

ambiente. O material foi centrifugado a uma velocidade de 19.500g (centrífuga 

MiniSpin - Eppendorf) a temperatura ambiente por 10 minutos e foi ressuspendido 

por agitação manual em 200 µL de Tris-HCl 50 mM pH 8.0, EDTA 10 mM (pH 8,0), 

adicionou-se 4 µL de RNAse (10 µg/mL) e incubou-se por 15 minutos a 37 °C. Uma 

extração com 1 Volume de clorofórmio foi realizada e centrifugou-se 19.000g 

(centrífuga MiniSpin - Eppendorf) à temperatura ambiente por  5 minutos e a fase 

superior foi coletada. Uma nova extração com 1 Volume de clorofórmio foi realizada 

e centrifugou-se a temperatura ambiente por  5 minutos a 19.000g (centrífuga 

MiniSpin - Eppendorf) e a fase superior foi coletada. À fase coletada adicionou-se 

150 µL de acetato de amônio (7,5 M) e 1100 µL de etanol 100%. O material foi 

acondicionado em freezer -20°C por 18 h. O material em precipitação foi 

centrifugado a 19.500g a 4ºC por 15 minutos (centrífuga MiniSpin - Eppendorf). O 

material foi lavado com etanol 100 µL 70% e centrifugado por 5 minutos a 19.000g 

(centrífuga MiniSpin - Eppendorf). Após, as amostras foram ressuspendidas em 100 

µL de água ultrapura e armazenada em freezer a -20 ºC. 

  

3.10 - MINIPREPARAÇÃO PARA SEQUENCIAMENTO 

 

 Para obtenção de DNA plasmidial em pequena escala, uma colônia isolada foi 

inoculada em cada poço de uma placa de 96 poços contendo previamente 1 mL de 

meio Circle-Grow (MP BIOMEDICALS LLC) acrescidos de antibiótico específico para 

a seleção do plasmídeo. A placa foi selada e feita dois furos com uma agulha 

flambada em cada poço para facilitar a aeração. Incubou-se as placas sob agitação 

orbital, 180 rpm por 24 h à 37 °C (TE-421/TECNAL). Logo após este tempo, foi 

realizado o estoque bacteriano, transferindo 75 µL da cultura crescida para outra 
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placa de 96 poços já contendo 75 µL de glicerol 100% e depois, esta placa foi 

armazenado em freezer à -80°C. O conteúdo restante foi sedimentado por 

centrifugação à 20°C, 2.880 g por 6 minutos (centrífuga eppendorf– 5804R). O meio 

foi desprezado, a placa foi invertida sobre um papel absorvente por 5 minutos à 

temperatura ambiente. Logo após, a placa foi selada e mantida em freezer à -20°C 

até o momento da realização do procedimento de mini-prep. 

 O sedimento foi agora ressuspendido com 240 µL de solução I  (50 mM 

Glicose, 25 mM Tris pH 8,0 e 10 mM EDTA pH 8,0 ), e misturado em agitador de 

tubos tipo vortex (vortex Geine 2). A placa foi centrifugada à 20°C, 2.880 x g por 9 

minutos (centrífuga eppendorf – 5804R). Descartou-se o sobrenadante e a placa foi 

invertida sobre papel absorvente por 5 min. Acrescentou-se agora 2 µL de RNAse 

(10 µg/mL) a cada poço de uma micro placa de 250 µL de polipropileno de fundo 

redondo (Tipo Elisa). O conteúdo foi transferido agora para esta micro placa de 250 

µL, já contendo a RNAse. Em seguida foi adicionado 80 µL de solução II (NaOH 0,2 

N e SDS 1%). Selou-se e misturou-se 30 vezes por inversão a placa, que foi 

incubada à temperatura ambiente por 10 minutos e, então, centrifugado por alguns 

segundos para que a solução desprendesse do adesivo. Em seguida, foram 

adicionados 80 µl de solução III (acetato de potássio a 3 M a 4°C), selou-se e 

misturou-se a placa por 30 vezes por inversão. Incubou-se à temperatura ambiente 

por 10 minutos. Decorrido este período, esta placa foi centrifugada por alguns 

segundos para o desprendimento da solução no adesivo. O adesivo foi retirado e as 

placas foram incubadas agora a 90 °C em estufa por 30 minutos. Em seguida, as 

placas foram submetidas a um choque térmico por 10 minutos a 4°C. Centrifugou-se 

este material a 20°C, 2.544g por 9 minutos (centrífuga eppendorf 5804R). O 

sobrenadante foi agora transferido completamente para a placa Millipore 

(MAGVN22) e centrifugou-se a 20°C, 2.544 g por 6 minutos. A placa Millipore foi 

removida e adicionou-se 100 µl de isopropanol ao filtrado. Selou-se com um adesivo 

resistente a álcool e misturou-se 30 vezes por inversão. As placas foram 

centrifugadas à 20°C, 2.880 g por 45 minutos. Descartou-se o sobrenadante e 

acrescentou-se 200 µL de etanol 70% estocado a 4°C. Centrifugou-se a 20°C, 2.544 

g por 5 minutos.  O sobrenadante foi removido e as placas foram centrifugadas 

invertidas sobre papel absorvente por alguns segundos a 20°C e incubadas a 

temperatura ambiente por 1 hora. Após esse procedimento, as amostras foram 

ressuspendidas em 60 µL de água ultrapura. As placas foram seladas e mantidas à 
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temperatura ambiente durante 18 horas para que todo DNA plasmidial fosse 

ressuspendido. Logo após este período, as placas foram armazenadas em freezer a 

-20°C. 

 

3.11 – REAÇÃO DE SEQUENCIAMENTO 

 

 Para confirmar a obtenção das construções produzidas, foram realizadas 

reações de sequenciamento dos plasmídeos com os insertos. Na reação 

adicionaram-se em tubos para PCR os seguintes reagentes: 100-200 ng de DNA 

(plasmidial), 4 µL de Et Mix (GE Healthcare Life Science); 3,2 pmol de iniciador e 

água ultra pura para completar os 10 µL de volume final. Para sequenciar as 

construções no plasmídeo pGEM T-easy (Promega) foram utilizados os iniciadores 

Sp6 e T7, para construções no plasmídeo pBC (Stratagene) foram utilizados os 

iniciadores T7. 

As reações de PCR utilizaram o seguinte programa no termociclador (MJ 

research PTC-200): 95°C durante 2 segundos, 95°C por 20 segundos, 45°C por 15 

segundos, 60°C durante 1 minuto, sendo repetidos por 30 ciclos a partir da segunda 

etapa.  

Decorrido este tempo, as amostras foram precipitadas adicionando 1/10 do 

volume de acetato de amônia (7,5 M) e 2 volumes de etanol absoluto, agitadas por 3 

vezes, incubadas em temperatura ambiente por 15 minutos e coberta em papel 

alumínio. Em seguida, a placa foi centrifugada por 30 minutos em 2.544 g 

(Centrífuga eppendorf – 5804R) a 4ºC. Depois, o sobrenadante foi desprezado, e 

adicionou-se 150 µL de etanol 70% para lavagem do precipitado. Este foi agora 

submetido à centrifugação a 4ºC na velocidade de 2.544g por 10 minutos. Por fim, o 

sobrenadante foi descartado e as amostras foram ressuspendidas em 10 µL de 

loading buffer (1 mM EDTA, 70% formamida - GE Healthcare Life Science).  

Os produtos das reações foram fracionados e seus eletroferogramas foram 

visualizados no MegaBACE 1000 tendo sido empregada as seguintes condições: 

voltagem de injeção 2 KV, injeção de 120 segundos, tempo de corrida 100 minutos e 

voltagem 9 KV. A identidade das construções dos cassetes de superexpressão foi 

pesquisada no banco do National Center for Biotechnology Information, (NCBI: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  
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3.12 – CONSTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPEREXPRESSÃO 

 

Os vetores de superexpressão foram construídos nas orientações sense e 

antisense para o cDNA scCAM. Estes foram colocados à frente do promotor 

constitutivo CAMV35S (Promotor do vírus do mosaico da couve-flor) (BENFEY; 

CHUA, 1990) em um vetor intermediário pBC (Stratagene) e em seguida o cassete 

foi transferido para o vetor binário pZP221 (HAJDUKIEWICZ et al., 1994). 

A partir do cDNA obtido nas bibliotecas subtrativas foram desenhados primers 

para as extremidades dos cDNAs CAM de modo a amplificar o cDNA completo de 

cana-de-açúcar. Os produtos de PCR obtidos foram clonados no vetor pGEM T-Easy 

(Promega) e com as colônias brancas obtidas na transformação foram realizadas o 

protocolo de mini-preps. Os plasmídeos contendo os insertos foram sequenciados 

de modo a verificar a integridade das sequências amplificadas (SAMBROOK; 

RUSSEL, 2001). 

Tendo o cDNA completo inserido no vetor pGEM T-Easy, este foi agora 

digerido com diferentes enzimas de restrição de modo a construir os cassetes de 

superexpressão em orientação senso e antissenso utilizando o promotor forte 35S 

CAMV (CHRISTENSEN e QUAIL, 1996). O promotor 35S foi retirado do plasmídeo 

pKCS42 com auxílio das endonucleases de restrição HindIII e BamHI. As mesmas 

enzimas foram utilizadas para a digestão do vetor pBC, gerando extremidades 

coesivas para auxiliar na orientação da ligação do promotor. 

Para a construção na orientação senso (figura 6), a sequência homóloga a 

calmodulina foi retirada do pGEM T-easy usando a endonuclease de restrição NotI. 

Em seguida, o plasmídeo pBC, contendo o promotor 35S nos sítios de HindIII e 

BamHI,  foi digerido também com NotI. O inserto foi ligado ao pBC usando a enzima 

T4-DNA ligase. A construção contendo pBC::35S::CAM, foi digerida com as enzimas 

SacII, seguida de tratamento com T4 DNA polimerase, para gerar pontas cegas, e 

posteriormente uma digestão com a endonuclease de restrição HindIII. A digestão 

liberou o cassete contendo 35S::CAM, que foi ligado ao vetor binário pZP211 nos 

sítios HindIII e SmaI.  

Para o construção do cassete de superexpressão na orientação antisense 

(figura 7), a sequência similar à calmodulina foi retirada do pGEM T-easy usando as 

endonucleases de restrição SpeI e Not1. O inserto foi ligado na construção 

pBC::35S nos sítios de SpeI e NotI. A construção resultante (pBC::35S::CAM) foi 
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digerida com HindIII e SacII, e o cassete contendo 35S::CAM foi ligado nos sítios 

para as mesmas enzimas em pZP211. Abaixo, esquemas indicando os passos 

percorridos para as construções supracitadas. 

 

 
Figura 6. Esquema construção cassete de superexpressão para Calmodulina no sentido 
senso. O promotor 35S foi retirado do vetor pKCS42 e inserido no vetor intermediário pBC. 
O inserto Calmodulina foi retirado do vetor pGEMT-easy (Promega) e inserido no vetor 
pBC::35. O fragmento correspondente a 35::CAM foi retirado do vetor pBC e inserido ao 
vetor binário pZP211. Agrobactérias foram transformadas com o vetor pZP211::35S::CAM/A. 
 



35 

 

 

 
Figura 7. Esquema construção cassete de superexpressão para Calmodulina no sentido 
antisenso. O promotor 35S foi retirado do vetor pKCS42 e inserido no vetor intermediário 
pBC. O inserto Calmodulina foi retirado do vetor pGEMT-easy (Promega) e inserido no vetor 
pBC::35. O fragmento correspondente a 35::CAM foi retirado do vetor pBC e inserido ao 
vetor binário pZP211. Agrobactérias foram transformadas com o vetor 
pZP211::35S::CAM/AS. 
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3.13 – TRANSFORMAÇÃO DE AGROBACTERIUM TUMEFACIENS POR CHOQUE 
TÉRMICO 

 

A cepa de A. tumefaciens utilizada foi a LBA4404 que deriva da cepa selvagem 

Ach5 da família octopina, e possui o plasmídeo Ti desarmado pAL4404, derivado de 

pTiAch5 (OOMS et al., 1982). Esse plasmídeo contém uma deleção de todo o T-

DNA, mas possui os genes responsáveis pelo catabolismo de octopina e de 

transferência conjugativa. 

Para a transformação em células de A. tumefaciens LBA4404, adicionou-se 1 µg 

do DNA plasmidial com a construção de interesse em 55 µl da célula competente 

LBA4404. Então, estas células foram mergulhadas em nitrogênio líquido por 10 

segundos e em seguida submetidas a um choque térmico de 37 °C por mais 10 

segundos, repetindo este ciclo por mais duas vezes. Logo, adicionou-se o meio 

nutritivo LB e as células foram incubadas por 1h30min a 28 °C sob agitação orbital 

(TE-420/TECNAL). Após este período, as células foram distribuídas em meio LB 

sólido contendo antibióticos seletivos (100 µg/mL de espectromicina que confere 

resistência ao plasmídeo e 50 µg/mL de rifampicina, resistência cromossomal). As 

placas foram incubadas a 28°C por 48 horas para posterior transformação em 

plantas. 

 

3.14 – TRANSFORMAÇÃO DE CÉLULAS VEGETAIS DE TABACO 

  

As culturas de A. tumefaciens contendo a construção de interesse no vetor 

binário pZP211 foram cultivadas em meio LB sólido suplementado de 50 µg/mL de 

canamicina e 50 µg/ml de rifampicina. Incubou-se a 28°C por 48 horas. Em seguida, 

centrifugou-se o inóculo por 15 minutos, 1620 x g, à temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi agora ressuspendido em meio MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962). 

A metodologia utilizada para a transformação de plantas de tabaco foi a de 

discos foliares de plantas selvagens, previamente cultivadas em meio MS sólido. As 

plantas tiveram suas folhas cortadas em discos, para gerar os explantes que foram 

mantidos em contato com a suspensão bacteriana de (A. tumefaciens LBA4404) 

contendo o DNA plasmidial com a construção de interesse ou o vetor pZP211 vazio 

(controle).  Após 7 minutos foi removido o excesso da suspensão com o auxílio de 
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papel filtro estéril. Esses foram mantidos por dois dias no escuro com a superfície 

abaxial em contato com o meio MS sólido. Em seguida, os explantes foram 

transferidos para um meio de regeneração MS contendo os antibióticos para seleção 

(50 µg/mL de canamicina e 25 µg/mL de Meropenem) e hormônios (5 mM de 

benzilamino purina ribosídeo – BAP, e 0,4 mM ácido alfa-naftaleno acético  – NAA). 

Após crescidos, os brotos foram individualizados e transferidos para novo meio de 

regeneração MS, suplementado com os mesmos antibióticos e hormônios.  

Quando as plântulas atingiram o comprimento de cerca de 2 cm, os explantes 

foram transferidos para um novo meio MS sólido contendo 25 µg/mL de Meropenem 

(laboratório ABL) e 50 µg/mL de canamicina até a formação das raízes. Após esta 

fase, as plantas foram transferidas para terra e aclimatadas em casa de vegetação. 

As folhas foram isoladas para extração de DNA e posteriormente realização de PCR 

de modo a confirmar a presença do cassete de superexpressão nestas plantas. 

 

3.15 – EXTRAÇÃO DE DNA DE TABACO PARA CONFIRMAÇÃO DE PLANTAS 

TRANSGÊNICAS 

 

As folhas das plantas de tabaco transformadas com as contruções de CAM 

nas orientações senso e antissenso e as plantas controles (plasmídeo pZP211) 

foram coletadas e armazenadas a 4°C em tubos de centrífuga de 1,5 mL. Em 

seguida, foi adicionado Nitrogênio líquido para triturar o tecido com o auxilio de um 

pilão. No tecido triturado, foi acrescentado 750 µL de tampão CTAB (CTAB 2% (p/v); 

NaCl 1,4 M; Tris-HCl 100 mM, pH 8,0; EDTA 20 mM; β-mercaptoetanol 0,2% (v/v)) e 

misturado ligeiramente no agitador de tubos. Incubaram-se as amostras em banho-

maria a 65°C por 60 minutos. Os tubos foram completados com 

clorofórmio/isoamílico (24:1) e misturados em agitador de tubos. Centrifugou-se a 

9500g (centrífuga Hettich MIKRO 200) por 5 minutos. O sobrenadante foi transferido 

para outro tubo de centrífuga de 1,5 mL. Logo, foi adicionado 2/3 de volumes de 

isopropanol 4°C em cada tubo. Após centrifugar a 9500g por 5 minutos, o 

isopropanol foi descartado e o sedimento foi lavado com 500 µL etanol 70%. 

Centrifugou-se a 9500g por 5 minutos e descartou-se o sobrenadante. Os tubos 

foram invertidos em papel absorvente e incubados a temperatura ambiente por 

aproximadamente 1 hora. Após este período, foi adicionado 50 µL de água ultra 



38 

 

 

pura, incubados a 65°C em banho-maria por 15 minutos e armazenados em freezer -

20°C para posterior reação em cadeia da polimerase (PCR). 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 - BIBLIOTECA SUBTRATIVA 

 

Considerando a problemática do processo de florescimento precoce em cana-

de-açúcar na região nordeste, Furtado (2007) (em fase de elaboração) iniciou um 

estudo com o objetivo de identificar mensagens diferencialmente expressas em 

ápices meristemáticos em variedades contrastantes para o processo de 

florescimento. No trabalho inicial de Furtado (2007) (em fase de elaboração) foi 

realizado o sequenciamento preliminar de 120 clones de cada biblioteca de cDNA 

subtrativa. Entretanto, para visualizarmos o perfil dessas mensagens foi necessário 

realizar o sequenciamento de aproximadamente mais 200 clones, totalizando cerca 

de 320 clones para cada biblioteca subtrativa (Tabela 2). 

As bibliotecas subtrativas foram construídas com o intuito de identificarmos 

mensagens específicas nos ápices meristemáticos da variedade com florescimento 

precoce (L1) e florescimento tardio (L2), bem como identificar quais mensagens 

variaram na variedade com florescimento precoce induzida (L3) e não induzida (L4) 

(Tabela 2). Obteve-se, então, informações únicas dessas variedades em relação a 

uma dada condição fisiológica, seja a floração induzida ou a floração não induzida, o 

que sugere que elas podem atuar como repressores ou ativadores nessa cascata de 

sinalização. 

As sequências identificadas em cada biblioteca foram subdivididas em 

classes quanto à função que exercem na célula, segundo as homologias 

encontradas nos bancos de dados. Para tanto, elas foram classificadas como função 

de metabolismo, energia, elementos transponíveis, transdução de sinais, ciclo 

celular, transcrição e função de defesa. Para muitos clones sequenciados, não foi 

encontrado nenhuma homologia nos bancos pesquisados e, portanto, esses clones 

foram agrupados numa classe denominada de sequências desconhecidas (tabela 3). 

Uma maior proporção de sequencias relacionadas à energia foi encontrada nas 

bibliotecas L1 e L3, ambas relacionadas ao estado induzido da floração, 

demonstrando a necessidade energética desse processo. A presença de fatores de 

transcrição em todas as bibliotecas indica que genes desse grupo atuam tanto 

induzindo quanto inibindo a floração. A maior proporção de sequências 

desconhecidas agrupadas nas bibliotecas L2 e L4 sugere que muitos atores que 
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exercem papel inibitório no desenvolvimento reprodutivo da cana-de-açúcar 

precisam ser descritos. 

SEC14 mostrou-se fortemente representado na biblioteca L2-EF (floração 

tardia subtraída de floração precoce induzida), o que sugere um papel repressor na 

via de indução floral. Estudos da literatura mostraram que altos níveis do produto 

gênico de um homólogo à SEC14 estão presentes na via de desenvolvimento floral 

(PETERMAN et al., 2004). Juntos, esses dados sugeriram uma importância destas 

sequências para o florescimento, e consequentemente sua análise nesse estudo. A 

calmodulina (CAM) apresentou também um grande número de transcritos na 

biblioteca L2-LF e estudos atribuíram um papel de reguladora negativa da floração 

em tabaco (HUA et al., 2004), sendo importante responder se essa proteína 

apresenta papel homólogo em cana-de-açúcar.  Foi encontrado apenas um clone 

com homologia para o fator de transcrição NAC, também na biblioteca L2-LF (dados 

não mostrados) e a literatura tem apontado o papel de repressor floral (LI et al., 

2010; KIM et al., 2007) e indutor floral (PENG et al., 2009), sendo assim importante 

caracterizá-lo em cana-de-açúcar de modo a compreendermos melhor sua provável 

função no ápice meristemático. 
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Tabela 2. Número de clones sequenciados em cada biblioteca e as variedades/condições 

utilizadas para sua construção. 

Biblioteca Subtração 
Número de 

clones 
sequenciados 

L1  Floração precoce induzida subtraída de floração tardia  321 
L2  Floração tardia subtraída de floração precoce induzida  322 
L3  Floração precoce induzida subtraída de floração precoce não 

induzida 
241 

L4  Floração precoce não induzida subtraída de floração precoce 
induzida.  

335 

 

Tabela 3. Sequências identificadas subdivididas em classes funcionais. 

Classe functional L1 (%) 
 

L2 (%) 
 

L3 (%) 
 

L4 (%) 
 

Metabolismo 1.6 9.6 4.8 9.0 

Energia 71.0 11.2 45.0 20.5 

Elementos transponíveis 4.5 5.8 2.7 9.7 

Transdução de sinais 2.2 25.5 8.5 6.3 

Ciclo celular 1.9 10.0 8.6 5.7 

Transcrição 4.2 9 8.2 7.5 

Sequências desconhecidas 14.3 24.7 22.2 30.4 

Defesa vegetal 0.3 12.2 0.0 10.9 
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4.2 – ANÁLISE IN SILICO DO PADRÃO DE EXPRESSÃO 

 

Tendo em vista os resultados obtidos na análise de interação proteína-

proteína (mostrados adiante) e sua correlação com os clones obtidos nas bibliotecas 

subtrativas da floração em cana-de-açúcar, o passo seguinte foi verificar in silico o 

padrão de expressão espaço-temporal dos clones selecionados para esse estudo e 

identificar aqueles que se apresentam diferencialmente expressos nos diferentes 

estágios do ápice meristemático utilizando a ferramenta e-FP (electronic fluorescent 

pictographic) do banco de dados The Bio-Array Resource for Plant Biology. Para 

tanto, todas as sequências homólogas a CAM, NAC e SEC14 obtidas nos bancos de 

dados de A. thaliana e arroz foram utilizadas nessas análises. 

 Os resultados para o modelo vegetal Arabidopsis mostraram padrão de 

expressão diferencial para os produtos gênicos de AT2G18060 (anac037), 

AT5G53950 (anac098) e AT5G46590 (anac096), todos homólogos à NAC. 

AT2G18060 e AT5G46590 tiveram aumento dos níveis de expressão no ápice 

meristemático de inflorescência em relação ao ápice meristemático de transição, 

indicando que esses homólogos atuam como reguladores positivos no 

desenvolvimento floral; já AT5G53950 apresentou aumento desde a fase de 

transição (figura 8), ou seja, sua expressão se dá na fase em que o ápice 

meristemático está alterando sua identidade e, portanto, numa fase anterior aos dois 

citados anteriormente. As análises realizadas para as sequências com homologia a 

CAM mostraram que AT5G37770 (calmodulina-like24) apresentou níveis de 

expressão mais altos no meristema de transição em relação aos meristemas 

vegetativos e reprodutivos, e AT1G62820 (membro da família de proteína EF-hand 

ligadora de cálcio) apresentou-se mais expresso no meristema vegetativo. Esses 

dados apontam o possível papel dos clones homólogos a essas proteínas, no 

processo de indução floral, seja induzindo como AT2G18060, ou reprimindo a 

cascata, como AT5G37770. 

Em arroz utilizando também a ferramenta e-FP, uma proteína NAC 

(LOC_Os06g23650 - no apical meristem) e outra CAM (LOC_Os07g42660 - 

OsCML13 – proteína sensora de cálcio de ligação à calmodulina) também 

apresentaram expressão significativa no ápice meristemático  (figura 9). Ambas as 

sequências, portanto, atuam na transição do meristema de desenvolvimento 
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vegetativo para o meristema que assume identidade para o desenvolvimento 

reprodutivo. 

Não foi encontrado padrão de expressão diferencial nos tecidos de 

homólogos de SEC14 em A. thaliana e O. sativa. 

Assim, foram encontradas isoformas NAC e CAM que atuam de maneira 

antagônica no processo de desenvolvimento floral. Em se tratando de família de 

proteínas, é possível que membros atuem de maneira semelhante ou não, uma vez 

que isoformas que alteram em apenas um aminoácido apresentam funções 

diferentes.  
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Sequências Homólogas a NAC em Arabidopsis thaliana. 

 

                   

 

 

 

 

 

Sequências homólogas a CAM em Arabidopsis thaliana. 
 
 
 
 
 
 
                       
                              
 
 

Figura 8. Perfil de expressão gênica no ápice meristemático de sequências de CAM 
e NAC em A. thaliana. Dados de Mapa de Expressão Gênica do desenvolvimento em 
Arabidopsis thaliana (Schmid et al., 2005). Os dados estão normalizados pelo método 
GCOS, TGT 100. Quanto maior o nível de transcritos, mais próximo do vermelho, e quanto 
menor o nível de transcritos, mais próximo do amarelo. 
 
 
 
 

Sequências homólogas a NAC                 Sequências homólogas a CAM  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil de expressão gênica no ápice meristemático (SAM) de CAM e NAC 
em Oriza sativa, segundo classificação espaço-temporal (BAR) (Jain et al., 2007). Os dados 
estão normalizados pelos métodos MAS 5.0 e RMA, TGT 100. Quanto maior o nível de 
transcritos, mais próximo do vermelho, e quanto menor o nível de transcritos, mais próximo 
do amarelo. 
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4.3 – INTERATOMA 
 

Como os clones obtidos nesse estudo derivaram de análises que utilizaram 

uma ferramenta molecular para seleção de informações diferenciais no processo de 

floração, nossa hipótese é de que tais informações participam desse processo 

fisiológico atuando como repressores/ativadores na cascata de sinalização; e 

interações entre proteína-proteína são a base da regulação e sinalização celular 

(GEISLER-LEE et al., 2007). 

Portanto, sequências homólogas a CAM, SEC 14 e NAC foram analisadas in 

silico quanto à sua provável interação com outras proteínas em bancos de A. 

thaliana e O. sativa, modelos correspondentes a uma planta dicotiledônea e outra 

monocotiledônea, respectivamente. No modelo dicotiledônea, os resultados (tabela 

4) mostram: interações de calmodulina com as proteínas 14-3-3 (linha 1), WD40 

(linha 2), proteínas quinases dependente de calmodulina (linha 3), proteínas 

SHAGGY (linhas 4 e 6), proteínas AGAMOUS (linha 7); interações NAC com 

AGAMOUS (linha 14) e proteína da família de carreadores de auxina (linha 13); 

interações SEC14 com SUI1 (linha 8), WD40 (linha 9) e uma quinase fosfatidilinositol 

(linha 11).  Ainda no modelo dicotiledônea observou-se interações entre calmodulina 

e NAC (linha 5) e calmodulina e SEC14 (linha 10).  

Já para o modelo monocotiledônea observou-se os seguintes resultados: 

interações calmodulina com proteína da família MADS-box (linha 16), quinase 

fosfatidilinositol (linha 17), SUI (linha 18), proteína 14-3-3 (linha 19), membro da 

família de resposta a auxina/ácido indolo-acético (linha 20) e Shaggy-like (linha 21); 

e interações SEC14 com 14-3-3 (linha 15). 

Kim et al. (2007) mapearam um domínio de ligação à calmodulina (CAM-

binding) dependente de Ca+2 na região C-terminal da proteína CBNAC (proteína 

NAC de ligação à calmodulina), caracterizando a função do complexo Ca+2/CAM. Tal 

interação fisiológica foi confirmada com ensaios de levedura, que mostraram 

atividade de repressão transcricional. A calmodulina se liga na região c-terminal de 

CBNAC sugerindo que a primeira exerça uma regulação na atividade da segunda. A 

seleção de clones homólogos a CAM e NAC aliado a estudos que mostram sua 

interação, sugerem que esses clones possam atuar na regulação do 

desenvolvimento da floração. 
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A relação 14-3-3 com o processo de floração mostrado na literatura e sua 

interação com a calmodulina, sugere que essa possa estar regulando de forma 

direta ou indireta a proteína 14-3-3. Paul, Folta; Ferl (2006) mostraram por meio de 

ensaios de dois híbridos em leveduras que a proteína 14-3-3 modula FT e CO 

ativando a floração. A transcrição de CO é regulada pelo relógio circadiano, onde a 

qualidade da luz regula os níveis da proteína CO. A via autônoma negativamente 

regula a abundância de RNAm do repressor floral FLC. Essa abundância de RNAm 

de FLC também é reprimida pela vernalização, independentemente da via 

autônoma. FT integra os estímulos endógenos, do fotoperíodo e da vernalização e, 

juntamente com o fator de transcrição FD (FLOWERING LOCUS D) promove a 

expressão de AP1 (APETALA 1) e LFY (LEAFY). AP1 e LFY são genes que atuam 

na identidade meristemática e, portanto, conferem a identidade floral no meristema 

apical e desenvolvimento dos primórdios florais (CORBESIER; COUPLAND, 2005; 

CORBESIER; COUPLAND, 2006; BLÁZQUEZ et al., 2000; BLÁZQUEZ et al.,2006). 

Taoka et al. (2011) mostraram em arroz, um modelo no qual um complexo de 

proteínas composto por Hd3a - Heading date 3a – (um homólogo de FT em arroz), 

14-3-3 e o fator de transcrição OsFD, homólogo a FD,  induz a expressão de 

OsMADS15, homológa a AP1 (apétala 1), levando ao florescimento. Outros estudos 

apontaram a relação de 14-3-3 com o desenvolvimento reprodutivo, mostrando que 

mutantes 14-3-3 exibem atraso na floração de A. thalina (MAYEFIELD et al., 2007).  

Deédhiou et al. (2008) sugerem que o fator de iniciação da tradução eIF-1, 

homólogo de SUI1, tem um papel central na adaptação ao estresse salino em arroz 

pois regula o acúmulo de íons no estado redox intracelular. A relação estresse 

salino/floração pode ser exemplificada pelo fator de transcrição NAC associado à 

membrana, que regula a floração em resposta ao estresse salino via FT em 

Arabidopsis thaliana (Kim et al., 2007). As interações entre o homólogo do fator de 

iniciação da tradução SUI1 entre calmodulina e SEC14, apresentadas na tabela, e 

os achados dos clones homólogos nas bibliotecas reforçam a hipótese de que, 

juntos, esse clones possam atuar na via de indução floral. 

As funções atribuídas à proteína WD40, mais especificamente aquela 

relacionada à floração, e sua interação com calmodulina e SEC14 também reforça a 

hipótese de que esses clones atuam no processo de desenvolvimento floral. Em 

plantas, as proteínas WD40 estão sendo reconhecidas como reguladores chave de 

nos eventos do desenvolvimento específicos de plantas, tais como floração, 
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organização meristemática, desenvolvimento do pólen e gametogênese (HOLM et 

al., 2001; SHI et al., 2005; LEE et al., 2006; BIEDERMANN; HELLMANN, 2011). 

WD40 também parece atuar no estresse salino em O. sativa (HUANG et al., 2008).  

Também foi mostrado que CAM interage com DWARF1, uma proteína que 

catalisa o passo limitante da biossíntese de brassinosteróides (DU; POOVAIAH, 

2005). Portanto, sua interação com calmodulina tanto em arroz quanto em 

Arabidospsis sugere que calmodulina atua na via de sinalização do processo de 

florescimento. Brassinosteróides são fitormônios que inibem a elongação de raiz, e 

promovem a elongação do caule, crescimento do tubo polínico, florescimento 

precoce e diferenciação do xilema, através da regulação da expansão e divisão 

celular e diferenciação celular (HAUBRICK; ASSMANN, 2006). Jianming; Kyoung 

(2002) demonstraram a regulação da sinalização de brassinosteróides por uma 

proteína SHAGGY-Like e esse hormônio tem sido mostrado como um importante 

ator na rede de regulação floral (Li et al., 2010). 

 As interações de calmodulina com AGAMOUS também reforçam a hipótese 

de seu papel na via, pois AGAMOUS (AG) codifica um fator de transcrição MADS-

Box e promove o desenvolvimento do meristema floral por limitar a proliferação de 

células nos ápices meristemáticos (BOWMAN et al., 1989; YANOFSKY et al., 1990; 

IRISH et al., 2010). 

As interações das proteínas em estudo com proteínas descritas na literatura 

como tendo um papel do desenvolvimento reprodutivo, sustentam a hipótese do seu 

papel de regulação na via da floração para os clones em estudo.  
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Tabela 4. Interações Arabidopsis thaliana e Oryza sativa segundo o The Bio-Array Resource for 

Plant Biology BAR. 

 

N° 
Proteína 1 

N° de Acesso 
Proteína 2 

N° de Acesso 
Proteína 1 
Anotação  

Proteína 2 
Anotação  

1 At3g43810 At1g78300 CAM7__calmodulina 7  
Fator de regulação geral 2-14-3-
3OMEGA_GF14 OMEGA_GRF2 

2 At3g43810 At4g18905 CAM7__calmodulina 7  
Superfamília de proteínaTransducin/WD40 
repeat-like  

3 At3g43810 At5g12480 CAM7__calmodulina 7  
CPK7__calmodulina - domínio proteína 
quinase 7 

4 At3g43810 At2g30980 CAM7__calmodulina 7  

Proteínas quinases relacionadas a 
ASKdZeta_ATSK2-
2_ATSK23_BIL1_SKdZeta__SHAGGY- 
dZeta 

5 At5g37780 At5g46590 
ACAM-
1_CAM1_TCH1__calmodulina 1  

Anac096_NAC096__NAC domain 
containing protein 96 

6 At5g37780 At1g09840 
ACAM-
1_CAM1_TCH1__calmodulina 1  

Proteína quinase 
41ATSK41_SK41__shaggy-like  

7 At3g43810 At2g24840 CAM7__calmodulina 7  AGL61_DIA__AGAMOUS-like 61 

8 At1g55690 At1g54290 
Sec14p-like família de proteína de 
transferência de fosfatidilonositol 

Família de proteína fator de iniciação da 
traduçãoSUI1  

9 At1g55690 At3g21540 
Sec14p-like família de proteína de 
transferência de fosfatidilonositol 

Família de proteína transducin / WD-40 
repeat  

10 At1g55690 At4g35310 
Sec14p-like família de proteína de 
transferência de fosfatidilonositol 

ATCPK5_CPK5__proteína de domínio 
calmodulina kinase 5 

11 At5g47510 At2g26420 

Sec14p-like  família de proteína 
de transferência de 
fosfatidilonositol 

PIP5K3__1-fosfatidilinositol-4-fosfato 5-
quinase 3 

12 At5g46590 At5g37780 
Anac096_NAC096__NAC domain 
containing protein 96  ACAM-1_CAM1_TCH1__calmodulina 1 

13 At5g22290 At1g71090 
Anac089_NAC089__NAC domain 
containing protein 89  

Família de proteína transportadora do 
efluxo de auxina 

14 At5g22290 At2g45660 
Anac089_NAC089__NAC domain 
containing protein 89  

AGL20_ATSOC1_SOC1__AGAMOUS-like 
20 

15 Os04g38870 Os05g46720 
Proteína 14-3-3, putativo, 
expressa 

Proteína de transferência de 
fosfatidilinositol, putativo, expressa 

16 Os03g20370 Os09g02830 
Proteína OsCAM1-1 - 
Calmodulina, expressa 

Proteína OsMADS78 - MADS-família box 
com M-alpha type-box 

17 Os03g50320 Os05g41210 
Proteína fosfatidilinositol l 4-
kinase PI4K, putativo , expressa 

Proteína OsCAM2 - Calmodulina, 
expressa 

18 Os05g41210 Os07g34589 
Proteína OsCAM2 - Calmodulina, 
expressa 

Família de proteína fator de iniciação da 
traduçãoSUI1, putative, expressa 

19 Os04g38870 Os07g42660 
Proteína 14-3-3 protein, putativo, 
expressa 

Proteína OsCML13 – proteína sensora de 
cálcio relacionada a calmodulina, expressa 

20 Os01g18360 Os03g20370 

Proteína OsIAA4 – Membro da 
família gênica Aux/IAA de 
resposta a auxina, expressa 

Proteína OsCAM1-1 - Calmodulina, 
expressa 

21 Os06g49430 Os01g16240 

Proteína CGMC_MAPKCMGC_21 
- CGMC inclui CDA, MAPK, 
GSK3, e CLKC quinases, 
expressa 

Proteína OsCAM1-3 - Calmodulina, 
expressa 
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4.4 – ANÁLISE IN SILICO DE CALMODULINA 

 

 A calmodulina (CAM) possui diferentes isoformas estando envolvida em 

diversos processos biológicos nos diferentes estágios do desenvolvimento, incluindo 

o processo de floração (PEROCHON et al., 2011). A sequência CAM submetida nos 

bancos de dados apresentou homologia para Calmodulina e Calmodulina-like, sendo 

que em Arabidopsis thaliana, os maiores E-values (expectation value) e similaridade 

foram apresentados para CAM1, CAM2, CAM3, CAM4, CAM5 CAM6 e CAM7 

seguidos de CAM 8 e CAM9. (tabela 5).  

 

Tabela 5. Sequências Homólogas a calmodulina encontradas em Arabidopsis thaliana e Oriza 

sativa. 

N° de Acesso Descrição E-value 
          A. thaliana 

AT3G43810 CAM7 1e-63 

AT3G56800 CAM3 2e-63 

AT2G27030 CAM5 2e-63 

AT2G41110 CAM2 2e-63 

AT5G37780 CAM1 2e-63 

AT1G66410 CAM4 2e-63 

AT5G21274 CAM6 2e-63 

AT4G14640 CAM8 8e-49 

AT3G51920 CAM9 3e-25 

 O. sativa  
LOC_Os01g16240 OsCam1-3 7.5e-63 

LOC_Os03g20370 OsCam1-1 7.5e-63 

LOC_Os07g48780 OsCam1-2 7.5e-63 

LOC_Os01g17190 OsCam2 1.6e-62 
LOC_Os05g41210 OsCam3 1.6e-62 
LOC_Os01g59530 OsCML1 8.5e-54 

 

Esse grau de similaridade encontrado nessa espécie corrobora com dados de 

Kohler; Neuhaus (2000) que mostraram que as isoformas CAM1 a CAM7 são mais 

conservadas e diferem em poucos resíduos de aminoácidos; já CAM8 e CAM9 são 

mais divergentes, compartilhando cerca de 73% e 53% de identidade, 

respectivamente, com as sequências mais conservadas (CAM1 e CAM7). Bouche et 

al. (2005) também citam que muitas isoformas de calmodulinas em plantas diferem 

uma das outras em poucas substituições de aminoácidos. Em arroz, os maiores e-

values foram apresentados para OsCAM1-1, OsCAM1-2, OsCAM1-3, OsCAM2 e 
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OsCAM3 e e-values menores foram encontrados para as proteínas Calmodulina-like 

(CML). Segundo Boonburapong; Buaboocha (2007) existem cinco isoformas para 

calmodulina e 32 isoformas para proteínas Calmodulina-like em arroz (tabela 4). 

A sequência de cana-de-açúcar CAM, obtida na biblioteca apresentou 149 

aminoácidos e os domínios funcionais característicos, assim como os homólogos de 

A. thaliana e arroz, mostrando-se, portanto, completa. Foi encontrado para essas 

sequências o domínio EF-hand. A presença desse domínio no clone CAM obtido na 

biblioteca subtrativa, reforça a hipótese de que seja um membro ativo desta família. 

Tal domínio, cuja funcionalidade envolve a ligação da calmodulina ao cálcio, é 

conservado nas proteínas sensores de cálcio e foi encontrado em todas as espécies 

pesquisadas. Nelas observou-se a presença de dois domínios EF-hands canônicos 

ativos que se estendem do resíduo de aminoácido 12 ao 74 e do 85 ao 147, bem 

como os sítios de ligação ao íon cálcio, altamente conservados nas espécies. Cada 

íon Ca2+ se liga a quatro resíduos. Na figura 10, as posições dos sítios de ligação ao 

Ca2+ estão representadas através de triângulos e na sequência primária do domínio, 

os resíduos de aminoácidos estão destacados em vermelho.  

Com as sequências identificadas nos bancos de dados foi gerado um 

dendograma com o intuito de verificar a relação destas nos diferentes organismos. É 

possível observar que não houve evolução independente após separação de 

monocotiledôneas e dicotiledôneas e sim uma conservação das diferentes isoformas 

entre as espécies, visto nas várias duplicações apresentadas (figura 11).  

 

 

 
Saccharum oficinarum 

 

 

12 EFKEAFSLFDKDGDGCITTKELGTVM.  .EAELQDIINEVDADGNGTIDFPEFLNLMA 74 

 

Figura 10. Domínios funcionais conservados presentes em ORFs calmodulinas de 
Saccharum oficinarum segundo o CDD- Batch do NCBI. Na sequência primária está 
representado o primeiro domínio Ef-hand na calmodulina; em vermelho estão destacados os 
resíduos onde se ligam os Ca2+. 
 
 



51 

 

 

A
T

3G
43

81
0

Lj
69

62
2

12

M
t1

75
81

6

4

So1
15

66
2

Os01.1811
11

18

CaM.Cana 25AT5G21274 34

AT2G27030

AT2G41110

52

Zm483323

Nt147449

1517
58

AT5G
37780

A
T1G

66410

83

86

H
s001734

69

O
s01.6328

S
b2456511

O
s11.0342

S
b2450213

99
41
2975

A
T3G

22930
A

T
4G

14640
98

Lj59499

90

O
s03.5808

O
s12.4285

S
b2442484

98

58 3
8

22

Sb2463938

41

A
T2G

41090

34

O
s11.3675

37

AT3G
51920

M
t7251625

67

33

O
s05.4369

A
T1G

12310

AT1G62820

98

Lj57902 Mt175391

99

99

23

40

AT4G37010

Os10.2102

AT3G50360

Lj57371

Os07.446667

90

64
99

62

AT1G32250

Os01.323846

AT3G03000
99

AT1G18530

AT3G25600

99

Os05.5381Os01.4310

74

9899

AT3G10190
AT1G05990AT4G03290

67

AT2G43290

AT3G59440

98

24

AT3G
07490

M
t7258700

71

51

A
T4G

12860

94

O
s04.4077

O
s02.4353

99
99

O
s01.7906

O
s11. 0049

99
28

A
T

1G
24620

M
t7266922

99

O
s01.7855

O
s05.3246

99

35

A
T

1G
66400

AT5G
37770

99

O
s01.0392

O
s05.1424

71

Lj77856

Lj68796

AT1G18210

AT1G73630

99

91

362
1

57
31

41 90

5  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Dendograma mostrando as relações de distancia entre sequências calmodulina. 
O dendograma foi construído usando o algorítmo de distancia Neighbor-joining do programa 
MEGA 5.0. Os números nas linhas mostram os valores de bootstraps com 1.000 replicatas. 
No zoom estão destacados os ramos agrupados no retângulo. CAM= calmodulina; Zm= Zea 
mays; Nt= Nicotiana tabacco; Mt= Medicago truncatula; At= Arabidopsis thaliana; Os = Oriza 
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sativa; Lj= Lotus japonica; Sb: Sorghum bicolor; Hs: Homo sapiens; So = Saccharum 
oficinarum. CaM.Cana corresponde à sequência obtida do sequênciamento do clone 
homólogo a CAM na biblioteca; AT3G43810, AT3G56800, AT2G27030, AT2G41110, 
AT5G37780, AT1G66410, AT5G21274, AT3G22930, AT4G14640, AT2G41090, 
AT3G51920, AT1G12310, AT1G62820, AT3G50360, AT1G32250, AT3G03000, 
AT1G24620, AT1G05990, AT4G37010, AT4G03290, AT3G07490, AT2G43290, 
AT4G12860, AT1G18210, AT1G18530,  AT3G59440, AT1G66400, AT3G25600, 
AT1G73630, AT5G37770 e AT3G10190 correspondem às sequências de A. thaliana; 
Lj69622, Lj59499, Lj57902, Lj57371, Lj77856 e Lj68796 correspondem à sequências de 
Lotus japonicus; Zm483323 corresponde à sequência de Zea mays; Mt175816, Mt7251625, 
Mt175391, Mt7266922 e Mt7258700 correspondem à sequências de Medicago truncatula; 
Os01.1811, Os01.6328, s11.0342, Os03.5808, Os12.4285, Os11.3675, Os10.2102, 
Os01.3238, Os07.4466,  Os01.7855, Os05.4369, Os05.5381, Os01.4310, Os05.3246, 
Os01.0392, Os05.1424, Os04.4077, Os02.4353, Os01.7906 e Os11.0049 correspondem às 
sequências de Oriza sativa; So115662 corresponde à sequência de Saccharum oficcinarum; 
Nt147449 corresponde à sequência de Nicotiana tabacum; Sb2456511, Sb2463938, 
Sb2450213 e Sb2442484 correspondem às sequências de Sorghum bicolor; e Hs001734 
corresponde à sequência de Homo sapiens e foi utilizado como grupo externo. 
 

4.5 – ANÁLISE DE SUPEREXPRESSÃO DE CALMODULINA 

 

Para análise funcional dos genes CAM, plantas de tabaco foram 

transformadas com as construções pZP211::35S::CAM (orientação senso), 

pZP211::35S::CAM/AS (orientação antisenso) e com o plasmídeo pZP211 vazio. A 

figura 12 mostra os géis das digestões realizadas nas construções. O cDNA 

correspondente à calmodulina apresenta uma banda de 500 pares de bases 

aproximadamente. O promotor 35S apresenta 800 pares de bases, e o plasmídeo 

pBC apresenta 3400 pares de bases. A linha pBC::35S::CAM corresponde à 

construção não digerida, a linha pBC::35S::CAMd corresponde à construção digerida 

e, portanto, linearizada. As linha CAMp e pBC::35Sp correspondem aos fragmentos 

CAM e pBC::35S purificados, respectivamente. 

 Foram obtidas e crescidas em solo nove plantas transformadas 

independentemente contendo o cassete pZP211::32S:CAM/AS, quatro plantas 

transformadas com o cassete pZP211:35S::CAM, e cinco plantas transformadas com 

pZP211 vazio.  

 Das plantas antissenso, cinco não apresentaram desenvolvimento floral, três 

apresentaram botões florais abortivos e uma desenvolveu os órgãos florais. Para as 

plantas transformadas com pZP211 vazio, duas apresentaram botões florais 

abortivos (figura 13), duas não apresentaram desenvolvimento reprodutivo e uma 

desenvolveu flores abortivas. 
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Figura 12. Construção de cassetes de superexpressão. Perfil eletroforético de digestão e 
purificação.  Em A são apresentadas as purificações de calmodulina após digestão no 
pGEMT-Easy, onde M representa o Marcador de peso molecular 1Kb (fermentas); CAMp: 
banda (em torno de 500pb) correspondente a Calmodulina após digestão com a 
endonuclease de restrição NotI e purificação.. Em B são apresentadas as purificações de 
calmodulina e da construção pBC::35S, onde M corresponde ao Marcador de peso 
molecular 1Kb (fermentas); CAMp: banda (em torno de 500pb) correspondente a 
Calmodulina após digestão com as endonulceases de restrição SpeI e NotI e purificação; 
pBC::35Sp: banda correspondente à pBC::35S (4200pb) após digestão com SpeI e NotI e 
purificação. Em C são apresentadas as digestões testes para confirmação da integridade 
das construções pBC::35S::CAM e pBC::35S::CAM, onde M representa o Marcador de peso 
molecular 1Kb (fermentas); pBC::35S::CAM corresponde à construção no plasmídeo 
fechado. Já o poço pBC::35S::CAMd mostra o padrão de bandas resultantes da digestão 
com HindIII e SacI. As bandas representam o plasmídeo pBC (3.400pb) e CAM::35S 
(1300pb). 
 

 Considerando o início do desenvolvimento dos órgãos florais para as plantas 

que apresentaram botões florais abortivos, as plantas antissenso apresentaram o 

fenótipo de floração precoce em relação às plantas contendo somente o vetor 

pZP211 vazio (controle). Contudo o desenvolvimento do órgão floral completo tanto 

das plantas antissenso quanto das plantas contendo o vetor pZP211 que 

floresceram, se deu cinco meses após a transferência para solo.  

 Essas plantas, geração T0, são consideradas hemizigotas e, por isso, plantas 

transformadas com o mesmo cassete apresentam fenótipos diferenciados. Por isso, 

suas sementes serão cultivadas para a obtenção da geração T1 e análise da 

segregação segundo as leis de Mendel (1:2:1). 
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 Nenhuma das plantas senso apresentou desenvolvimento reprodutivo, 

sugerindo um papel repressor para a isoforma da calmodilina usada nesse estudo. A 

inserção da sequência de interesse na orientação senso resulta no aumento dos 

níveis de transcritos. Já a inserção na orientação antissenso resulta na diminuição 

dos níveis de transcritos, uma vez que esse transcrito invertido hibridiza com os 

transcritos naturais da planta, e essa hibridização gera sequência de RNA dupla fita, 

que pode ser reconhecido e degradado pela maquinaria celular.  As observações de 

que as plantas senso, que têm os níveis dos transcritos aumentados, não terem 

apresentado a conversão do ápice meristemático vegetativo para o reprodutivo, 

corrobora com dados anteriores, os quais sugerem um papel inibitório da 

calmodulina para o processo de floração. Essa função de regulação negativa 

também foi proposto por Hua et al. (2004), os quais mostraram que altos níveis de 

uma proteína CAM resultou no atraso do desenvolvimento reprodutivo em tabaco. 

 

         A                       B                           C                        D 

  
 
 
                           

  

 

 

 

 

Figura 13. Planta de tabaco transgênica evidenciando os órgãos florais. a. estágio inicial do 
desenvolvimento floral. b botões abortivos. Esse mesmo fenótipo foi observado para planta 
antissenso e pZP211. c. planta senso com ausência de desenvolvimento reprodutivo. d. 
formação de flores – planta antissenso (também observado para plantas pZP211). 

 

4.6 – ANÁLISE IN SILICO DA SEQUÊNCIA NAC2 

 

A família de fatores de transcrição NAC está presente somente em plantas e, 

assim como a calmodulina, participa de diversos processos metabólicos, como 

aqueles envolvidos nos mecanismos de defesa, e florescimento. 

As sequências codificantes para NAC2 apresentaram o domínio funcional 

pertencente à família de domínios no apical meristem (NAM) e tamanhos 

diversificados. Todas as sequências que apresentaram domínios funcionais 
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completos foram selecionadas e usadas para a construção do dendograma. Na 

figura 14 são apresentados os domínios NAM conservados encontrados nas 

espécies analisadas. Os domínios NAM apresentam o mesmo tamanho e, na 

sequência com maior homologia encontrada no banco de cana-de-açúcar, o domínio 

se estende do resíduo de aminoácido na posição 10 ao resíduo de aminoácido da 

posição 135. Diferentemente do domínio EF-hand de calmodulina, NAM apresentou-

se único por sequência. Com isto, foi importante analisar as relações de distancia 

das sequências NAC entre as diferentes espécies estudadas. O dendograma obtido 

mostrou duplicações em oito grandes grupos (enumerados de 1 a 8 na figura 15) 

encontrados em espécies monocotiledôneas e dicotiledôneas e permitiu observar 

uma divergência independente da separação desses grupos, o que indica a 

diversidade de funções nos dois grupos (figura 15 e anexo 1). Tais dados 

corroboram com os estudo de Shen et al. (2009) os quais demonstraram a 

existência de oito clados representados por espécies de monocotiledôneas e 

dicotiledôneas e que essas duplicações refletiam a diversidade de funções 

encontrada para essa proteína. 

 
Saccharum oficinarum 

 
 
10LPPGFRFHPTDEELVMHYLCRRCASLPIIAEIDLYKFDPWQLPKEWYFFSPRDRKYPNGSRPNRAGSGYWKAT

GADKVTKPLAIKKALVFYGKAPKGKTNWIMHEYRL 135 

 
Figura 14. Domínios funcionais conservados completos do fator de transcrição NAC2 
obtidos pelo programa Batch Web CD-Search Tool, NCBI. A sequência primária referente ao 
domínio conservado apresenta 125 aminoácidos e se estende do resíduo 10 ao 135. 
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Figura 15. Dendograma mostrando as relações de distancia entre sequências NAC. 
Observam-se duplicações em oito clados, enumerados de um a oito. O dendograma foi 
construído usando o algoritmo de distancia Neighbor-joining do programa MEGA 5.0. Os 
números nas linhas mostram os valores de bootstraps com 1.000 replicatas (anexo 1). As 
sequências nomeadas; CAM= calmodulina; Zm= Zea mays; Nt= Nicotiana tabacco; Mt= 
Medicago truncatula; At= Arabidopsis thaliana; Os = Oriza sativa ; Lj= Lotus japonica; So = 
Saccharum oficinarum; Dm= Drosophyla melanogaster. NAC.cana corresponde à sequência 
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homóloga a NAC em cana-de-açúcar; Lj66428, Lj71374, Lj73653, Lj68841, Lj68089, 
Lj73491, Lj82697, Lj57557 e Lj77628 correspondem às sequências em Lotus japonicus; 
Zm46082, Zm467350, Zm482464, Zm470852, Zm494450, Zm461802, Zm461000, 
Zm458938, Zm464602 e Zm465652 correspondem às sequências em Zea mays; Mt173991, 
Mt179831, Mt174583, Mt184565, Mt180798, Mt193636, Mt186495, Mt194003 e Mt182750 
correspondem às sequências em Medicago truncatula; So129675, So117300, So119070 e 
So125403 correspondem às sequências em Saccharum oficinarum; Nt129168, Nt130259, 
Nt126770, Nt134524, Nt126944, Nt146963 e Nt129336 correspondem às sequências em 
Nicotiana tabacum; Os07.1274, Os03.6594, Os01.7154, Os05.3629, Os01.6384, 
Os11.0864, Os03.2525, Os07.5187, Os11.0269, Os12.0254, Os07.3911, Os05.3567, 
Os12.4355, Os08.4277, Os09.3778, Os05.3601, Os01.0068, Os08.0152, Os01.3094, 
Os03.0343, Os09.3777, Os07.5202, Os04.3726, Os03.0414, Os03.0255, Os03.2520, 
Os02.6505, Os05.3669, Os03.4582, Os06.2541, Os08.3543, Os02.4765, Os06.4885, 
Os10.3537, Os13.0212, Os10.3952, Os01.0063, Os09.3207, Os06.0357, Os08.0048, 
Os06.0023, Os03.6174, Os03.0122, Os06.5496, Os06.0051, Os11.0275, Os02.1713, 
Os10.2983, Os01.1732, Os08.1069, Os12.0255, Os01.7197, Os06.3506, Os09.2331, 
Os08.0167, Os02.4030, Os08.0614, Os07.0396, Os05.3848, Os04.6268, Os02.0780, 
Os11.3033, Os04.4328, Os08.4876, Os12.2977, Os08.3513, Os02.6664, Os09.3179, 
Os02.3789, Os02.1332, Os12.4587, Os04.3483, Os01.6922, Os11.0547, Os01.7608, 
Os09.3328, Os12.0608, Os11.3034 e Os01.6341 correspondem às sequências em Orysa 
sativa; AT1G77450, AT5G63790, AT5G08790, AT1G01720, AT3G15500, AT1G52880, 
AT3G15510, AT1G52890, AT1G61110, AT1G69490, AT3G04070, AT3G03200, 
AT3G18400, AT5G17260, AT5G39610, AT1G76420, AT1G54330, AT1G26870, 
AT1G65910, AT3G17730, AT5G07680, AT2G24430, AT5G61430, AT4G10350, 
AT4G36160, AT5G18270, AT3G29035, AT1G33280, AT5G13180, AT5G62380, 
AT3G04060, AT3G12977, AT2G43000, AT1G79580, AT5G39820, AT2G18060, 
AT4G28530, AT2G33480, AT2G02450, AT1G12260, AT1G71930, AT5G66300, 
AT5G53950, AT1G62700, AT3G15170, AT1G33060, AT2G46770, AT3G10480, 
AT5G04410, AT4G35580, AT4G17980, AT3G10490, AT1G32770, AT5G46590, 
AT3G12910, AT1G34190, AT2G17040, AT3G10500, AT1G32510, AT1G34180, 
AT3G61910, AT5G64060, AT5G09330, AT2G27300, AT1G32870, AT3G49530, 
AT3G44290, AT5G22290, AT1G56010, AT5G64530, AT5G04400, AT5G22380, 
AT3G44350, AT3G04420, AT4G01520, AT4G01540, AT1G02230, AT4G01550, AT1G02220 
e AT1G02250 correspondem às sequências em Arabidospsis thaliana; e Dm1137688 
corresponde à sequência de Drosophila melanogaster e foi usada como grupo externo. 
 
 
4.7 – ANÁLISE IN SILICO SEC14 

 

As sequências SEC14 (da biblioteca e das homologias encontradas nos 

bancos de dados) submetidas à busca de domínios funcionais apresentaram 

tamanhos diversificados, mas o domínio funcional característico da sequência 

SEC14 está conservado entre todas as espécies analisadas (figura 16). Na 

sequência com maior homologia ao clone SEC14 encontrado no banco de cana-de-

açúcar, esse domínio se estende do resíduo de aminoácido da posição 124 ao 

resíduo da posição 230 e sua sequência primária está representada na figura 16. O 

alfa-domínio CRAL_TRIO está presente na porção N-terminal. Tal domínio forma 

uma bolsa hidrofóbica onde se ligam pequenos ligantes hidrofóbicos e compreende, 
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portanto, a região onde ocorre a ligação ao fosfolipídio (BANKAITIS et al., 2010; 

PANAGBKO et al., 2003); o domínio CRAL_TRIO esteve presente em todos os 

organismos. Os resíduos que compõem a ponte salina favorecem a ligação de 

hidrogênio, e sua interação eletrostática é crítica para ligação de SEC14 ao 

fosfatidilinositol. Esses resíduos são conservados em todos os homólogos a SEC14 

que exibem atividade de transferência de fosfatidilinositol (SHA et al., 1998). Na 

figura 16 estão demonstrados os domínios, bem como a posição dos resíduos de 

aminoácidos necessários para a atividade de transferência do fosfolipídio e ponte 

salina (representados pelos triângulos). No dendograma gerado para SEC14 

observa-se a divisão em dois grandes ramos, nos quais há a presença de isoformas 

de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso demonstra que as duplicações 

ocorreram independentes da separação evolutiva desses dois grupos. Sequências 

homólogas em cana e sorgo estão agrupadas próximas uma da outra, 

demonstrando a proximidade dessas espécies (figura 17).  

 
 
Saccharum oficinarum 

 
 
Sequência Primária dos Domínios 

 
Domínio CRAL_TRIO_N 

47 EDAVKQLSLLMEETLVRFLKAREWNVSKAHKMIVDS 101 

 
Domínio SEC14 

124IRDLIGLSGKEGLPVFGIDKASHYYVQSHIQINEYRDRIILPCIKVLDMTGLKLTSISTVDDLNYPEKTETY

YVVNVPIFSACWKVVKPLLQERTKKKVKVLLKIMDYSSLPHF 286 

 

Figura 16 Domínios funcionais conservados completos de SEC14 obtidos pelo programa 
Batch Web CD-Search Tool e sequência primária referente ao domínio CRAL_TRIO 
(aminoácidos 47 ao 101) e SEC14 (aminoácidos 124 ao 286), NCBI. 
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Figura 17. Dendograma mostrando as relações de distancia entre sequências SEC14. O 
dendograma foi construído usando o algoritmo de distancia Neighbor-joining do programa 
MEGA 5.0. Os números nas linhas mostram os valores de bootstraps com 1.000 replicatas. 
As sequências nomeadas; CAM= calmodulin; Zm= Zea mays; Nt= Nicotiana tabacco; Mt= 
Medicago truncatula; At= Arabidopsis thaliana; Os = Oriza sativa ; Lj= Lotus japonica; So = 
Saccharum oficinarum; Dm= Drosophyla melanogaster. Sec.cana corresponde à sequência 
homóloga a SEC em cana-de-açúcar. AT1G55840, AT5G47730, AT3G24840, AT4G39180, 
AT2G21540, AT4G34580, AT4G36490, AT2G18180, AT4G39170, AT5G47510, 
AT2G16380, AT2G21520, AT1G19650, AT1G75370, AT1G55690 e AT5G56160 
correspondem às sequências em Arabidopsis thaliana; 109.00697, 102.01187, 106.04213, 
107.02721, 105.04993, 102.00402, 102.00401, 108.04125, 102.02646, 110.00250, 
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102.05544, 109.03029 e 108.02598 correspondem às sequências em Orysa sativa; Lj80752, 
Lj57903, Lj57228 e Lj57144 correspondem às sequências em Lotus japonicus; Zm513190, 
Zm461687 e Zm459515 correspondem às sequências em Zea mays; Mt182979, Mt176180, 
Mt182048, Mt191502, Mt180211, Mt199536 e Mt202820 correspondem às sequências em 
Medicago truncatula; So13382 e So121001 correspondem às sequências em Sorghum 
bicolor; Nt127755 e Nt140152 correspondem às sequências em Nicotiana tabacun; 
Sb2459926, Sb2438659, Sb2451733, Sb2451489, Sb2453900, Sb2468412, Sb2453266, 
Sb2452636, Sb2445947 e Sb2458369 correspondem às sequências em Sorghum bicolor; e 
Hs1137470 corresponde à sequência em Homo sapiens e foi usada como grupo externo. 

 

Juntos, os resultados das análises in silico (busca de domínios conservados; 

análise de agrupamento com bases nas homologias, representada pelos 

dendogramas; análise de expressão espaço-temporal; e dados do interatoma), 

estudo de expressão através da metodologia de PCR em tempo real e os dados 

resultantes da análise de fenótipos das plantas de tabaco transgênicas, sugerem 

que os clones selecionados para esse estudo possam exercer alguma função no 

processo de desenvolvimento floral em cana-de-açúcar, seja numa fase mais inicial 

ou em fase tardia desse processo. 
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5 – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 
 
 Os dados obtidos nesse trabalho apontam para o possível papel de CAM, 

NAC e SEC14 na via de indução/desenvolvimento floral em cana-de-açúcar, sendo 

um dos primeiros trabalhos a estudar esses genes no processo de floração nesse 

organismo. Será importante obter um maior número de plantas transformadas 

contendo os cassetes de superexpressão e analisá-las fenotipicamente. Questões 

em relação à natureza das interações e como elas fazem parte da via, além dos 

fatores que promovem ou inibem essas interações precisam ainda ser respondidas. 

Os dados apresentados aqui ajudarão a compreender melhor o desenvolvimento 

reprodutivo em cana-de-açúcar, processo esse tão importante tanto do ponto de 

vista sócio-econômico, quanto do ponto de vista evolutivo, uma vez que plantas 

incapazes de sincronizar os eventos internos com as mudanças externas diárias 

sofrem uma grave perda de aptidão ambiental. 
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Anexo 1. Dendograma mostrando as relações de distancia entre sequências NAC.  
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