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RESUMO 

 
Estresses ambientais abióticos são fatores que causam respostas ao nível molecular, 

fisiológico e morfológico em plantas. É conhecido que algumas espécies apresentam 

resistência a condições estressantes, e aliado a essa característica ainda mostram-se como 

fontes naturais de matéria prima em processos industriais. Nesse contexto encontra-se a 

mamoneira (Ricinus comunnis L.) principal fonte de óleo de rícino, que suas sementes 

chegam a armazenar até 90% e sua produção é valorizada devido a ampla variedade de 

aplicações farmacêuticas e industriais do óleo. Esta planta vem sendo utilizada ainda como 

cultura em regiões onde a disponibilidade de água é reduzida, a exemplo da região nordeste 

brasileira, gerando alternativamente fonte de renda para agricultura familiar, e ainda no 

particularmente no âmbito brasileiro, as pesquisas avançam no uso do óleo para produção de 

biocombustíveis. Considerando que pouco se sabe sobre as respostas moleculares que 

permitem essa planta resistir a regiões secas, este trabalho teve como alvo as respostas 

moleculares geradas em sementes de plantas em condição de estresse hídrico e condição 

controle. Desta forma, duas bibliotecas subtrativas de cDNAs foram construídas utilizando 

sementes. Nesta abordagem subtrativa uma das bibliotecas continha RNAms diferencialmente 

expressos em sementes de plantas de mamona submetidas ao estresse hídrico durante 5 dias 

(biblioteca L7), e a outra continha RNAms diferencialmente expressos em sementes controle 

(biblioteca L5). A biblioteca L7 apresentou a maior variedade de transcritos com um total de 

182. A maior parte das funções estabelecidas pelo sistema Gene Ontology – GO, foram 

direcionadas aos “Processos Metabólicos” (526), em segundo “Respostas a estímulos” (57), o 

terceiro termo mais abundante foram referentes a “Desenvolvimento”(26). Já na biblioteca 

L5, foram encontrados 91 transcritos, com maior parte de suas funções referentes a 

“Processos Metabólicos”(413), em segundo “Respostas a estímulos” (8) e em terceiro 

Regulação (6). Desta forma, três dos transcritos da biblioteca L7 foram escolhidos para 

análises in silico por repetirem-se mais de 3x e não aparecerem na biblioteca L5, o que indica 

uma possível regulação positiva sobre o estresse hídrico. As análises sobre a proteína 

METALOTIONEÍNA (repetida 4x) mostraram que suas cisteínas altamente conservadas 

podem estar ligadas a função de ligação a metais pesados, correlacionados com a atividade de 

eliminação de espécies reativas de oxigênio (EROs), e uma provável defesa contra o estresse 

oxidativo. Além disso, a sequência do gene mostrou-se similar à sequência da planta 

Bruguiera gymnorhiza, uma espécie de mangue adaptada a ambientes salinos. Neste trabalho 

foi também foi analisada a PROTEÍNA REPRIMIDA POR AUXINA DE 12.5 kDa 
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(transcrito repetido 3x) sendo esta associada ao processo de dormência da semente, e descrita 

como integrante de uma família gênica, onde vários membros atuam em vias de sinalização de 

resposta ao estresse, e estão correlacionados com a atividade do hormônio ABA. Por último, 

analisamos a proteína GLUTELINA TIPO-A 3 (transcrito repetido 5x), uma importante 

proteína de armazenamento com caráter hidrofílico, possivelmente direcionada para o 

vacúolo. Os dados obtidos com a análise da região promotora permitem propor uma regulação 

por ABA devido a presença de regiões cis-regulatórias ligadas a essas atividades. Neste 

trabalho, foi possível observar um aumento de transcritos na biblioteca referente ao estresse 

quando comparada a biblioteca controle, possivelmente reflexo do aumento do metabolismo 

da semente para a resposta de resistência ao estresse hídrico e amadurecimento da semente. 

As três proteínas analisadas apresentaram fortes indícios de que respondem positivamente ao 

estresse, e podem estar ligadas a resistência à seca encontrada na mamona, o que as tornam 

potenciais alvos biotecnológicos de futuros trabalhos como produção de transgênicos mais 

tolerantes ou melhoramento, nesta e em outras culturas importantes para agricultura.           

 

Palavras-chaves: Ricinus comunnis L.; Estresse hídrico; bibliotecas subtrativas, análise in 

silico. 
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ABSTRACT 

 

Plants are sessile organisms that are affected by biotic and abiotic stress. However, some 

species are tolerant and others are sensible to these conditions. Considering the importance of 

castor bean to Brazil, thus that this specie is considered to have a tolerance to drought stress 

the aim of this work was to submit plants with fruits to drought stress by five days. Then, 

collect its seeds in order to analyze the drought effects on seed and development. Total RNA 

was extract from seeds and two subtractive cDNA libraries were done. The clones obtained 

were sequenced. The library having the mRNA related to stress conditions (5 days- drought 

stress) was named as L7 library and the library having the control sequences was named as 

L5. After that, these sequences were analyzed using Gene Ontology – GO and it was observed 

526 metabolic pathways, followed by 57 stress response, 26 related to plant development for 

L7 library. On the other hand, for the library it was obtained 91 transcripts that were divided 

into: Metabolic pathways -413, stress response -8 and regulation -6. Comparing the transcripts 

observed, it was chosen three transcripts to be analyzed further. These transcripts were 

specific to stress library – L7. One of these had homology to METALOTINEIN protein. This 

sequence was repeated by three. The sequence observed in Castor bean was the type IIA, 

which had cystein rich domains. This class of protein has been related to proteins that reduce 

ROS. The phylogenetic relationship sowed that castor bean sequence was grouped to 

Bruguiera gymnorhiza, a plant which is found in saline water. The other sequence that was 

identified at L7 library had homology to AUXIN-REPRESSED 12.5 KDA. This protein is 

related to dormancy seed and it corresponds to a protein family that usually appears on stress 

response signal pathways and in response to ABA treatment. The third sequence that was 

analyzed on this work had homology to GLUTELIN TYPE-A 3. This protein has been 

showed important to seed metabolism and drought stress response. In conclusion, the proteins 

that were analyzed in this work maybe related to stress response and they maybe a future 

target for a biotechnological work. 

 

Keywords: Ricinus comunnis L.; drought stress, subtractive cDNA libraries, in silico 

analysis. 
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1 - Introdução 

O quadro global de rápido crescimento populacional vem desencadeando o aumento das 

produções industriais e de alimentos, exigindo cada vez mais dos recursos naturais 

disponíveis. Durante séculos, as plantas vêm sendo usadas para suprir as necessidades vitais 

de alimentação da população humana e animal, bem como são utilizadas como fonte de 

matéria prima industrial, exercendo assim um papel de extrema importância no processo de 

desenvolvimento mundial (KRAUSMANN et al., 2013). Para tanto, a agricultura necessita da 

disponibilidade de terras cultiváveis, onde o volume da produção possa atender esse crescente 

número, suprindo assim as demandas.  

Entretanto, fatores como mudanças climáticas globais e as pressões sobre recursos 

(principalmente terras não cultivadas e a disponibilidade de água) são eminentes em diversos 

continentes e sendo esperadas reduções de até 21% das terras cultiváveis da América do Sul 

para os próximos anos, podendo assim afetar diretamente a produção e rendimento na 

agricultura levando a perdas (ARAUS et al., 2008; ZHANG e CAI, 2011). Sob estas 

perspectivas, as pesquisas básicas e aplicadas vêm buscando aprimorar os principais 

cultivares de modo que haja aumento da produção ou adaptem-se a limitação de recursos e 

variações ambientais.  

Dentro desta conjuntura, diversas culturas estão suscetíveis a consideráveis reduções na 

produção, dentre elas as de plantas oleaginosas, fontes de óleos importantes para alimentação, 

e devido a grande variedade estrutural, também são utilizados em diversos processos 

industriais, justificando assim o aumento do consumo em larga escala (LU et al., 2011). Com 

relação a essas plantas, somente na última década houve um aumento no consumo em mais de 

50%, impulsionados em grande parte pelo setor alimentício, que mostrava desde 1999 seu 

consumo elevado de 80 milhões de toneladas em comparação ao consumo de óleo para o setor 

industrial referentes ao mesmo período, que não chegava a 1 milhão de toneladas (visualizado 

através dos eixos Y dos gráficos A e B na figura 1). Durante o período de 1999 a 2009, essa 

diferença entre o consumo não apresentou variações, mostrando os óleos para o setor 

alimentício como líderes, demonstrados em seu aumento de 60 milhões de toneladas contra 6 

milhões do consumo industrial durante uma década. Apesar disso, o setor industrial continua 

em crescimento, e a valorização dos óleos voltados principalmente para produção de biodiesel 

tende a uma projeção de aumento nos anos subsequentes (figura 1-B). 
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Figura 1: Gráfico do consumo dos principais óleos consumidos em escala mundial. a) Consumo de óleo para fins 

alimentícios. b) Consumo de óleos para fins industriais, principalmente produção de biodiesel. Adaptado de LU et al, 

(2011) 

 

A mamoneira (Ricinus Communis L., 2n=20) (figura 2) pertence a família Euphorbiaceae 

e apresenta um porte arbustivo com uma grande diversidade de cultivares e variações 

fenotípicas. Agronomicamente, o maior interesse sobre esta planta encontra-se na produção 

das sementes que são fontes naturais de óleo (SUJATHA et al., 2008). Além disso, a 

mamoneira mostra-se tolerante à seca, utilizando diversos mecanismos como profundo e 

ramificado sistema radicular, acumulação de metabólitos nas raízes, em especial o amido, 

regulação osmótica e outros (BELTRÃO, 2007). Seu tamanho varia de 1-4 m de altura, com 

folhas verdes ou avermelhadas e produz frutos que são revestidos por espinhos carnosos e 

apresentam três sementes de revestimento liso e brilhante geralmente manchado de preto, 

marrom, cinza e branco (figura 2) (COOPMAN et al., 2009).  

Estudos históricos indicam que os antigos povos Egípcios já utilizavam a mamona há 

4.000 anos, de onde houve uma distribuição para diversos regiões do mundo, visando seu uso 

terapêutico (SCARPA e GUERCI, 1982). Trabalhos recentes começaram a desvendar suas 
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propriedades bioquímicas com relação ao uso medicinal como mostrou ZARAI et al. (2012) 

em testes com o óleo essencial extraído das folhas, que apresentou forte atividade 

antimicrobiana bem como alto poder citotóxico para células cancerígenas (potencial 

anticarcinogênico), mostrando sua utilidade também nas indústrias farmacológicas. Em 

adição, trabalhos anteriores indicam sua atividade laxativa do óleo presente nas sementes 

(CAPASSO et al., 1994). 

No Brasil, essa planta ganhou extrema importância devido sua flexível produção em 

praticamente todas as regiões do país e graças a capacidade de algumas variedades suportarem 

o plantio em climas seco que apresentam baixa disponibilidade de água, estabeleceu vantagem 

competitiva sobre outros tipos de culturas sensíveis, levando-a a ser implementada como 

cultivo principal ou alternativo nas regiões semiáridas (nordeste do país), viabilizado também 

por apresentar um baixo custo de produção e fácil manejo, o que gerou opção de plantio para 

a agricultura familiar (SANTOS et al., 2007).  

 

 
  Figura 2: Mamona (Ricinus Communis L.). Figura mostra em detalhe um típico cacho com frutos de Mamona. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Para o Brasil, a mamoneira apresenta elevada importância por que atualmente ocupa o 

terceiro lugar no ranking dos maiores produtores mundiais, no qual apenas quatro países são 

relevantes nesta produção, sendo eles Índia, China, Brasil e Moçambique (Figura 3)  

(SUJATHA et al., 2008).  

Não somente como produtor, o Brasil é um dos países que mais avançam nas pesquisas 

sobre o uso do óleo de mamona, como é visto no trabalho de SILVA et al. (2006), propondo a 

aplicação do óleo como componente do biodiesel e aditivo em lubrificantes, substituindo 

compostos a base de enxofre, o que propõem seu uso uma fonte de energia renovável com 

baixa agressão ao ambiente. 

 

Produção de Sementes de Mamona entre 2010 - 2012

A
ng

ol
a

B
ra

si
l

C
hi

na

Et
ió

pi
a

In
di

a

K
en

ya

M
ad

ag
as

ca
r

M
oz

am
bi

qu
e

Pa
ra

gu
ay

A
fr

ic
a 

do
 S

ul

Su
da

n 
(fo

rm
er

)

Ta
nz

an
ia

Vi
et

nã

0

5000

10000

15000

2010
2011
2012

Produtores

To
ne

la
da

s

 
Figura 3: Representação gráfica dos produtores de mamona. No eixo X é representado os países produtores e no eixo 

Y a quantidade produzida de sementes em tonelada nos anos de 2010/2011/2012. (FAO, 2013) 

 

Observa-se então que, o que impulsionou o aumento da produção da mamoneira com 

relação a produção e pesquisa mundial, está ligado a valorização de seu óleo como matéria-

prima industrial, fato que motivou a elucidação dos mecanismos moleculares da formação do 

seu óleo e a busca por maiores rendimentos, disponibilizando uma ampla bibliografia 

científica, mas apesar disso, pesquisadores consideram que pouco se conhece sobre a base e 

diversidade genética que conferem a resistência à seca vista na mamona (QIU et al., 2010).  
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1.1 – Características do óleo de Rícino  

 

Diante das propriedades farmacológicas, e apesar em não ser um óleo consumível na 

culinária, o óleo extraído das sementes de mamona (chamado de óleo de rícino) possui o 

grande potencial de substituir o petróleo em vários processos industriais, pois apresenta o 

mais alto índice de viscosidade dentre os óleos vegetais combinado com a alta lubricidade, 

especialmente sobre baixa temperatura, o que possibilita o seu uso em óleos para aviação, 

lubrificantes, nylon, corantes, tintas, sabões, adesivo e biodiesel (LU et al., 2007; 

OGUNNIYI, 2006; QIU et al., 2010). 

O óleo de rícino é considerado dentre os óleos vegetais como sendo “incomum”, 

produzido por essa planta graças a uma divergência evolutiva entre as angiospermas, o que a 

levou a produzir um ácido graxo estruturalmente diferente. Comumente, a maioria das plantas 

produzem ácidos graxos estruturalmente semelhantes e são vistos em maior número na 

natureza. Essas estruturas mais abundantes apresentam variação de 16-18 átomos de carbono 

em sua cadeia (figura 4) e aparecem como principais componentes nos óleos de diversas 

culturas como soja, dendê, canola e girassol (TOPFER et al., 1995).   

Entretanto, a exemplo do óleo de mamona, existem óleos compostos de ácidos graxos que 

são menos abundantes na natureza, que podem apresentar de 8 a 24 carbonos em sua cadeia e 

mudanças posicionais das ligações duplas, o que permite o surgimento de novos grupos 

funcionais (exemplificados por grupamentos hidroxi, epóxi, cíclico, halogênio e acetilênico), 

o que confere propriedades facilitadoras para a plastificação e adesão de óleos ésteres, bem 

como potencial para produção de biocombustíveis (CAGLIARI et al., 2011; GOODRUM e 

GELLER, 2005; MILLAR et al., 2000).  

A semente de mamona é a única na natureza a ter seu óleo composto em até 90% de ácido 

ricinoléico (12-hidroxi-octadeca-cis-9-enóico: 18:1-OH), que diferentemente dos ácidos 

graxos abundantes, apresenta uma ligação dupla e um grupamento hidroxila no décimo 

segundo carbono (figura 5-A), conferindo-lhe uma estrutura química que permite o uso nas 

aplicações citadas anteriormente. Por esse motivo, as sementes de mamona são a principal 

fonte de extração desse recurso.  
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Figura 4: Variedade de ácidos graxos comumente produzidos pelas plantas. Ácido palmítico que não apresenta 

ligação dupla entre seus 16 carbonos, Ácido palmitoléico com presença de uma ligação dupla entre o nono e décimo 

carbono, Ácido esteárico com 18 carbonos na cadeia e Ácido oleico, com 18 carbonos na cadeia e ligação dupla entre o 

nono e décimo carbono. 

 

 

 

 

 
Figura 5: Estruturas da molécula do Ácido Ricinoléico. a) Estrutura linear da cadeia do ácido ricinoléico, 

mostrando posição da ligação dupla e presença do grupamento hidroxila. b) Triacilglicerol formado por 3 moléculas 

de ácido ricinoléico. 
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É no endosperma das sementes onde ocorre a maior síntese e armazenamento de óleos e 

proteínas, constituindo sua principal fonte de energia para germinação e estabelecimento das 

novas plântulas (CHEN et al., 2007). Em mamoneira, os óleos estão armazenados na forma de 

Triacilgliceróis (TAGs) (figura 5-B) podendo representar em até 60% do peso da semente, 

com grande poder de compactação e liberação de energia (THEODOULOU e EASTMOND, 

2012). Os Triacilgliceróis consistem em três ácidos graxos ligados a um esqueleto de glicerol, 

onde duas vias metabólicas para sua formação têm sido propostas, sendo uma dependente de 

Acetil-Coenzima-A (Via Kennedy) e outra independente de Acetil-Coenzima-A (CAGLIARI 

et al., 2011).  

A via dependente de Acetil-Coenzima-A, inicialmente descrita por KENNEDY (1961), 

mostra o processo de sucessivas acilações de uma molécula de glicerol usando como substrato 

moléculas de Acetil-Coenzima-A, gerando moléculas de diacilglicerol (DAG) e finaliza com 

mais uma acilação utilizando enzimas DAG aciltrasferases (DGATs) para geração de TAG. 

Alternativamente, na via independente, esta última acilação é feita através de enzimas 

Fosfolipídios: diacilglicerol aciltransferase (PDATs), que transferem diretamente o grupo acil 

a partir de Fosfatidilcolina (PC) para DAG formando TAG (DAHLQVIST et al., 2000). O 

esquema da figura 6 detalha os dois processos através das vias. 

A via de biossíntese de triacilgliceróis não é encontrada apenas em sementes de mamona, 

estando então presente no desenvolvimento da semente de diversas plantas como descrito por 

SHARMA e CHAUHAN (2012). Estes autores comparam a presença no genoma das plantas 

de 261 genes envolvidos na biossíntese de ácidos graxos, síntese de TAGs e armazenamento 

em corpos oleaginosos nas plantas Arabidopsis thaliana, Brassica rapa, Mamona e Soja. 

Nesta análise foi verificado que grande parte dos genes apresentam similaridade estrutural, 

principalmente entre genes encontrados nas plantas de mamona e soja. Entretanto, esses 

autores observaram também que algumas diferenças na composição de éxons e íntrons dos 

genes de proteínas com mesma função relatada podem ser cruciais para cada uma dessas 

espécies, sugerindo a especialização no acúmulo superior de um tipo de ácido graxo.  
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Figura 6: Via de biossíntese de Triacilgliceróis. Nos plastídios, citoplasma e R.E. acontecem diversas modificações 

nas cadeias dos ácidos graxos, como formação de ligações duplas ou formação de grupos anexos. Após as 

modificações, os ácidos graxos seguem através da Via Kennedy (setas vermelhas), e ao final, a formação de TAG pode 

ser alternativamente por uma via independente (setas verdes). As tabelas correspondem a expressão relativa de cada 

gene com a mesma função na via de acordo com o estágio de crescimento da semente (S1/S2/S3/S4/S5). Adaptado de 

(CAGLIARI et al., 2010).  
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Portanto, para compreender como cada mudança pontual nessas proteínas pode diferenciar 

sua função de espécie para espécie, é necessário um conhecimento sobre suas expressões e 

momento em que atuam nesta via. Na figura 6, é possível observar que a expressão relativa 

dos 26 genes analisados que variam de acordo com momentos específicos do estágio de 

desenvolvimento da semente e apesar das proteínas provenientes desses genes apresentarem 

domínios funcionais semelhantes (sendo agrupadas na mesma família) (CAGLIARI et al. 

(2010), suas atuações estão ligadas diretamente a expressão gênica de acordo com o programa 

de desenvolvimento da semente, o que fornece um controle refinado da relação espaço-

temporal da ação de cada enzima. Esses autores acrescentam ainda que alguns desses genes 

podem apresentar uma origem em comum e ao longo da evolução diferenciaram-se 

funcionalmente na mamona, produzindo isoformas especializadas no acúmulo de TAGs com 

ácido ricinoléico. 

Considerando ainda essa via de biossíntese, é de grande importância entender também 

como acontece a atividade enzimática que controla a formação dos ácidos graxos incomuns 

em si, bem como são modificados para seu agrupamento em TAGs. Ainda na figura 6, é 

possível perceber que há uma transferência de ácidos graxos entre três locais diferentes 

(plastídio, citoplasma e retículo endoplasmático-RE) e que estas produzem alterações 

estruturais em suas moléculas. É observado que o ácido oleico (18:1) é sintetizado nos 

plastídios e transportado para o citoplasma onde pode ser levado tanto para o interior do 

retículo endoplasmático (RE) ou prosseguir na via de formação de TAGs, ambos os processos 

com o auxílio da molécula Coenzima A. No interior do RE é o local onde o ácido oleico é 

convertido em ácido ricinoléico por meio do processo de hidroxilação realizado pela enzima 

ÁCIDO GRAXO HIDROXILASE-12 (FAH12) e posteriormente agregado a síntese de 

TAGs.  

Nesse âmbito, a síntese do ácido ricinoléico parece apresentar enzimas centrais para sua 

conversão antes de serem acumulados em TAGs, que poderiam ser usados no aprimoramento 

da mamona e de outras culturas. Entretanto, um conjunto de outros fatores regulatórios parece 

atuar sobre a formação do óleo, como verificado em trabalhos utilizando sementes de 

Arabidopsis thaliana transgênicas expressando a enzima RcFAH12. Os resultados mostraram 

que estas sementes armazenaram apenas 17% do conteúdo final formado por ácido ricinoléico 

ou 25% quando as sementes expressaram a enzima RcPDAT1-2 (outra enzima específica da 

via encontrada em mamona, responsável por essa conversão). Estes valores foram 

considerados bem abaixo do que normalmente é encontrado em mamoneira (90%) (BROUN e 

SOMERVILLE, 1997; KIM et al., 2011). 
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 BURGAL et al. (2008) utilizando plantas transgênicas expressando o gene RcDGAT2 de 

mamona obteve um aumento deste percentual de 17% para 30% na produção do ácido graxo 

hidroxilado assimilados em TAG, revelando a preferência dessa enzima por acil-CoenzimaA 

e diacilglicerol que contenham ácidos graxos hidroxilado, portanto sendo proposto que 

RcDGAT2 determina a composição de TAGs em óleo de mamona, visto que retêm a 

capacidade de enriquecer seletivamente o número de TAGs portando ácidos graxos 

hidroxilados. 

Apesar da tentativa de caracterizar a função de cada proteína envolvida na síntese e 

acúmulo do ácido ricinoléico, é possível que a total compreensão esteja longe de ser 

alcançada, observado que a expressão de um único gene relacionado a essa biossíntese em 

transgênicos, não leva as concentrações observadas na mamona e novos trabalhos têm 

mostrado que até mesmo genes antes relacionados ao desenvolvimento do embrião estão 

regulando diretamente a produção de óleo (KIM et al., 2013a).    

Aliado ao enfoque da produção de óleo, as sementes ainda são uma rica fonte de 

proteínas. Como subproduto da extração do óleo de mamona, é gerada a “torta” de mamona, 

utilizada como fertilizante, o qual é usado também para restauração de terras esgotadas, dado 

a presença principalmente de proteínas fontes de nitrogênio (SANTOS et al., 2007). 

Entretanto, a torta de mamona apresenta a proteína RICINA que é tóxica, e seu conteúdo 

relatado na mamona varia entre 1% e 5% (COOPMAN et al., 2009). Devido a esta toxicidade, 

a torta de mamona não pode ser utilizada para alimentação animal, mas as pesquisas avançam 

para reduzi-la ou elimina-la. 

 São relatados ainda que o conteúdo de transcritos presentes em sementes engloba uma 

gama de informações referentes a proteínas que exercem funções variadas. Na planta modelo 

Arabidopsis thaliana, dos 22,810 genes identificados, mais de 19.000 produzem RNAm 

relacionados com desenvolvimento da semente e muitos deles estão envolvidos com o 

metabolismo primário, regulação, empacotamento de proteínas e maquinaria de resposta ao 

estresse, sendo a função de muitas outras desconhecida (SREENIVASULU e WOBUS, 

2013).  

Por isso, deve-se observar que a transcrição gênica em diversos tecidos como o de 

sementes pode estar relacionada com a resposta a diversos fatores, em sincronia com os 

estímulos externos e internos. Fatores de transcrição são grandes exemplos dessa variação, e 

são regulados de acordo com o momento e estado da planta como floração, desenvolvimento, 

maturação de sementes e sinalização ao estresse dependendo também da fase de crescimento 

(BASNET et al., 2013).  
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Dependendo das condições em que as plantas são expostas, diferentes transcritos podem 

surgir e suas quantidades oscilarem. Os estudos sobre expressão gênica mostram avanços na 

medida em que a regulação gênica é desvendada, fornecendo o conhecimento que propicia a 

melhoria das plantas sob diversos aspectos, porém, o aspecto ambiental também deve ser 

considerado.    

  As plantas estão suscetíveis a mudanças ambientais que exigem refinadas regulações, 

interferindo sobre os processos essenciais como a reprodução, crescimento e rendimento. 

Deste modo, essas mudanças oscilam de acordo com fatores como a temperatura, seca e 

salinidade e modulam a expressão de determinados genes possivelmente relacionados à 

capacidade de sobreviver em condições variáveis, e podem ser a chave desta característica 

encontrada na mamona (O’BRIEN e BENKOVÁ, 2013).    

 

1.2 - Estresses Ambientais 

  

Mudanças ambientais podem desencadear variações nos fatores abióticos essenciais para 

as plantas, como disponibilidade de água, temperatura e luminosidade. Os vegetais podem 

ainda sofrer com ataques de variados patógenos e herbívoros, constituindo ameaças bióticas 

do meio. Variações nos recursos abióticos podem trazer consequências danosas às plantas não 

adaptadas, e por tanto, estas devem apresentar mecanismos de escape que permitam resistir às 

modificações. Esses mecanismos são parte da resposta desencadeada no momento de estresse 

e baseiam-se em modificações anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e genéticas (ATKINSON 

e URWIN, 2012; MITTLER e BLUMWALD, 2010). 

Com relação as repostas moleculares, as plantas podem passar por períodos de 

aclimatização com estresses graduais, com posterior adaptação ou, estresses repentinos, 

exigindo respostas mais rápidas, em que ambos os tipos requerem uma reorganização 

metabólica como mudanças no perfil energético, hormonal, epigenético, transcricional 

(modificações pós-traducionais e pós-transcricionais), de crescimento e sinalização 

(BALDERAS-HERNÁNDEZ et al., 2013; HIRAYAMA e SHINOZAKI, 2010). Como 

reflexo dessa reorganização molecular, são observadas algumas modificações fisiológicas nas 

plantas, e essas envolvem a produção de energia. É visto que muitas moléculas são 

mobilizadas na reprogramação de resistência, onde a planta passa a redirecionar macro e 

micro moléculas como proteínas, lipídios, carboidratos e clorofilas para sua catabolização, a 

fim de suprir os gastos com a expressão gênica, tradução e biossíntese de moléculas 
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protetores. O exemplo disso está no acúmulo de metabólitos específicos como açúcares e 

Prolina (PRO), que executam a função de osmoprotetores e aprimoram o uso eficiente da 

água, dependendo para isto, do direcionamento de recursos a fim de metabolizar estes 

compostos (JIMÉNEZ et al., 2013; MUNNS e TESTER, 2008). 

Diante disso, observa-se nesta fase de transição, que a planta tem redução em suas taxas 

de crescimento ou inibição, parte derivada do desvio metabólico para resistir o estresse, parte 

graças à redução da fotossíntese causada pela diminuição da absorção de CO2 e eventualmente 

reduzida quantidade de H2O ou por danos no sistema fotossintético, que desencadeiam uma 

redução na assimilação de carbono e formação de novos fotoassimilados como carboidratos, 

destacando-se também a significativa redução de moléculas energéticas como ATP e 

NADPH. Devido à diferentes estratégias e mecanismos de resistência selecionados ao longo 

da evolução em diferentes plantas, esses organismos poderam contornar condições 

estressantes e sobreviver. (ARAÚJO et al., 2011).   
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   Figura 7: Resposta molecular a uma condição de estresse.  A partir de sensores (1), o estresse é percebido e 

sinalizado através da célula (2), provendo a transcrição de diversos genes (4-5), sejam eles fatores transcricionais que 

desencadearam respostas em outras vias, sejam eles Proteínas funcionais (6) que proveram diretamente a resposta ao 

estresse ou ainda modulam respostas epigenéticas (7). Adaptado de (HIRAYAMA e SHINOZAKI, 2010) 

 

Levando em conta a resposta a condições de estresse, podemos observar na figura 7 que 

parte do metabolismo é direcionado ao âmbito molecular com a percepção do estresse por 

meio das proteínas sensoriais (na região 1 da figura 7) e que desencadearam a sinalização por 

meio de transdutores de sinais e moléculas como hormônios.  

Assim, os hormônios desempenham importante papel na continuação do sinal, pois 

apresentam um refinado controle da expressão gênica, principalmente sobre fatores de 

transcrição (FTs) que exercem papel central nas respostas adaptativas de todas as plantas, 

onde ainda são vistos atuando sobre outros fatores de transcrição que desempenharam uma 
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resposta regulatória secundária (CUTLER et al., 2010). É necessário acrescentar que muitos 

fatores de transcrição possuem regiões regulatórias, onde mais de um sinalizador pode 

promover sua transcrição, o que torna a resposta à diferentes tipos de estresses comum no 

decorrer da via. Vários hormônios são relatados trabalhando conjuntamente em resposta a um 

estresse específico ou variados estresses. Entretanto, muitos estão vinculados as atividades do 

Ácido Abscísico (ABA) e agregados por uma sinalização cruzada como, por exemplo, com 

outros hormônios como as auxinas, citocianinas, etileno, brassinosteróides, jasmonato e ácido 

salicílico (O’BRIEN e BENKOVÁ, 2013).  

Diferentes pesquisadores têm mostrado que grande parte das respostas a fatores 

estressores deve ser coordenadas por diferentes vias que se comunicam. Com isso,  o Ácido 

Abscísico (ABA) teria um papel central como coordenador e devido a isto este hormônio tem 

sido denominado como o “Hormônio do Estresse”. A este hormônio então foram atribuídas 

diversas repostas fisiológicas como diminuição da atividade fotossintética, alteração da 

elasticidade da parede celular, redução do crescimento, estiolamento (processo de 

alongamento do caule devido a ausência de luz) e uma série de modificações que acontecem 

concomitantemente com uma extensiva reprogramação molecular e mudanças na expressão 

gênica (AHUJA et al., 2010; BRAY, 1997; FINKELSTEIN, 2013; XU et al., 2010). Deste 

modo, a sua atuação não se restringe a controlar a sinalização mediante o estresse, mas 

também na manutenção da dormência da semente (FINKELSTEIN et al., 2008), inibição da 

germinação, formação de raízes laterais (XIONG et al., 2006a) e na redução da transpiração 

evitando assim a perda de água (HETHERINGTON, 2001). Este processo tem sido provido 

pelo fechamento dos estômatos, uma importante modificação para evitar a perda de água. 

 Considerando ainda essa cascata transcricional, os processos pós-traducionais são 

apontados regulando a resposta ao estresse, onde fatores de transcrição aparecem como 

sujeitos aos processos de ubiquitinação e sumoilação (observados no ponto 3 da figura 7). 

Estas modificações estão associadas com a ação de degradação, refinando ainda mais esse 

controle (QIN et al., 2008). Em complemento, os estresses mostraram atuar também sobre a 

organização dos pré-RNAs mensageiros, alterando o processo de splicing, gerando novas 

conformações e surgimento de proteínas com domínios modificados. Este processo é 

considerado ao longo do tempo evolutivo como promotor de novas funções às isoformas 

proteicas (observados no ponto 4 da figura 7)  (PALUSA et al., 2007).  

Outras abordagens vêm mostrando que a resposta ao estresse promove a uma regulação 

transcricional durante o estresse, mas também em longo prazo. Foi verificado que a influência 

do ambiente externo e interno pode modular o silenciamento de genes de gerações por meio 
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de modificações no grau de metilação do DNA nuclear (processo envolvendo compactação de 

regiões no genoma através de proteínas histonas, observado na região 7 da figura 7). Estes 

dados mostram a importância de se diferenciar genótipos resistentes dos sensíveis 

(GAYACHARAN e JOEL, 2013). 

Ao final da figura 7 temos o ponto 6 da via que se refere a expressão de proteínas 

funcionais que estão atuando efetivamente na resistência, executando assim funções que 

permitem a planta resistir aos possíveis danos gerados. Dentro destas proteínas podemos citar 

as proteínas chaperonas que mantém a conformação das proteínas e as proteínas Deidrinas 

que mantém o turgor celular com a manutenção da água na célula. Observa-se então, que no 

âmbito molecular, a resposta baseia-se grande parte no controle, visto que os mecanismos 

regulatórios que permitem chegar a uma resposta efetiva são mais abundantes. Apesar de este 

sistema ser descrito como o centro das respostas, cada tipo de estresse tem sua 

particularidade, e em cada um é observado uma mudança no padrão de resposta tanto 

molecular, fisiológica e morfológica.   

Exemplificando estas mudanças podemos citar o estresse luminoso que pode acarretar em 

grandes disfunções, haja vista a grande facilidade em que elétrons podem ser liberados de 

uma cadeia de membrana seja de cloroplastos ou mitocôndrias, e fatalmente interagir com o 

oxigênio molecular, altamente disponível nessas organelas (SABATER e MARTÍN, 2013). 

Em consequência desta interação são geradas as espécies reativas de oxigênio (EROs) (O2, 

H2O2, O2
•- e OH-), com grande poder de dano quando sua dispersão pela célula pode levar a 

destruição de macro e micromoléculas, causando a perda de proteínas que sofrem 

desnaturação e de lipídios, principalmente porque causariam destruição das membranas 

celulares, sendo desencadeado a partir do estresse luminoso um estresse oxidativo (CHEN et 

al., 2012; MILLER et al., 2010).  

No entanto, recentemente tem sido observado que as EROs podem também apresentar um 

papel de sinalizador. Em condições normais, as plantas produzem quantidades equilibradas de 

EROs, que estão ligadas diretamente ao controle da entrada de cálcio nas células relacionadas  

com o fechamento dos estômatos, e ainda compreendendo uma atividade regulatória, até 

mesmo em defesa contra os estresse (KRESLAVSKI et al., 2012). Outras funções 

importantes são destaques para essas moléculas, que se mostraram diretamente ligadas a 

formação de microtúbulos no citoesqueleto, acrescido que a variação nas quantidades de 

EROs na célula modula o controle redox, atuante portanto, no crescimento e desenvolvimento 

das plantas (KOCSY et al., 2013; LIVANOS et al., 2014).    
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Com a alteração do balanço nos valores intracelulares das EROs, seja ocasionada pelo 

desenvolvimento ou resultante de estresse, os organismos desenvolveram alguns sistemas de 

eliminação ou controle, que baseiam-se em enzimas antioxidantes como SUPERÓXIDO 

DISMUTASE (SOD), CATALASE (CAT), PEROXIDASES e diversas outras. Essas enzimas 

podem garantir a eliminação do excesso e reestabelecer a homeostase  (KAR, 2011). Na falha 

deste sistema, as plantas ainda contam com compostos antioxidantes como os carotenoides 

que podem captar elétrons livres e evitar a formação de novas espécies reativas, o que ressalta 

ainda mais a necessidade de evitar o dano oxidativo (JAHNS e HOLZWARTH, 2012).  

Em outra abordagem de modo a compreender melhor as condições de resposta a estresse, 

encontramos as plantas sujeitas a variação de temperatura, onde ocorre uma série de 

modulações nos sistemas vegetais e em diferentes estágios de seu crescimento, podendo 

responder de diferentes maneiras. O arroz é um exemplo que quando submetido ao aumento 

de temperatura tem sua fertilidade prejudicada por causar infertilidade no pólen reduzindo 

assim sua viabilidade (GROVER et al., 2013). Para o aumento de temperatura, há dois 

grandes grupos de genes responsivos: o primeiro é composto por componentes de sinalização 

como as proteínas KINASE e os fatores de transcrição, e o segundo é composto por proteínas 

funcionais como HEAT SHOCK PROTEINS (HSPs) (QU et al., 2013).  

A acumulação de proteínas HEAT SHOCK são controladas por fatores de transcrição 

associado a estresse específicos para o calor denominados de FATORES HEAT SHOCK 

(FHSs), e apresentam grande diversidade biológica principalmente no controle de qualidade 

das proteínas, pertencendo assim a classe das chaperonas (KOTAK et al., 2007). Sob aumento 

de temperatura, os parâmetros químicos do meio tendem a modificar-se (variações no pH, por 

exemplo), o que podem causar perda na estrutura e funcionalidade em determinadas proteínas, 

intensificado pela agregação das mesmas, um processo irreversível (FU et al., 2008; 

MESSION et al., 2013). Deste modo, para evitar esse tipo de perda, as HSPs atuam 

prevenindo essa agregação e insolubilização das proteínas durante a desnaturação, mantendo a 

funcionalidade das proteínas (BASHA et al., 2006).   

Já o estresse hídrico, tem mostrado uma regulação diferenciada visto que múltiplos fatores 

podem desencadeá-lo, sendo eles a seca, a salinidade e a baixa temperatura  (ASHRAF, 2010; 

KAR, 2011). Todos esses fatores compartilham uma série de similaridades na resposta ao 

estresse, que intercomunicam suas redes de sinalização e obtém respostas 

bioquímicas/metabólicas/estruturais de resistência (KRASENSKY e JONAK, 2012). 

Portanto, as plantas que apresentam adaptações ou resistência a condições de seca são 

amplamente pesquisadas, visando estabelecer as bases moleculares que conferem este 
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diferencial, que poderia ser usado para aprimorar seu cultivo ou de outras espécies de 

interesse. 

As primeiras mudanças observadas em plantas com a privação de água são a parada no 

crescimento e o redirecionamento metabólico para a síntese de compostos e moléculas que 

realizem o ajustamento osmótico. É observada então uma inibição do crescimento lateral de 

raízes o que consequentemente estimula o crescimento da raiz principal, adentrando em 

camadas profundas do solo em busca de água (LUO et al., 2013; XIONG et al., 2006b). As 

plantas quando submetidas a falta de água apresentam um controle para o rápido fechamento 

dos estômatos, evitando assim a perda de água por transpiração e declínio do turgor celular, 

mantendo-a no interior de seu organismo (PANTIN et al., 2013). 

Apesar do processo de fechamento dos estômatos ser necessário, este  promove baixas na 

disponibilidade de água e nutrientes nas partes aéreas das plantas causadas pela redução da 

condutividade hidráulica nos vasos condutores, sendo também este um dos motivos para 

redução no ritmo de crescimento da planta. Embora a redução na condutividade reduza a 

chegada de nutrientes nas partes aéreas, esse processo pode trazer vantagens evitando a 

formação de bolhas de ar nos vasos do xilema (embolia) e mantendo a maioria dos recursos 

nas raízes, promovendo o crescimento desta região (BHARGAVA e SAWANT, 2013).  

Outro problema é acarretado com o fechamento dos estômatos. Este fechamento promove 

a redução da disponibilidade de CO2, o que causaria um bloqueio nas fases bioquímicas da 

fotossíntese, tanto na fixação do carbono como na cadeia de transferência de elétrons, 

forçando os elétrons captados interagirem como o oxigênio molecular, induzindo assim um 

aumento na formação das EROs, o que pode promover decorrente o seu acúmulo danos 

irreversíveis aos complexos fotossintéticos (NATH et al., 2013). Entretanto, essa estratégia de 

fechamento parece não ser adotada por todas as plantas, havendo então preferência pela 

manutenção do fluxo de CO2, permanecendo com os estômatos abertos e provendo formação 

de novos compostos a partir de fotoassimilados, ao custo de uma arriscada perda de água 

(BHARGAVA e SAWANT, 2013). 

Na abordagem molecular, o fechamento dos estômatos está associado com a síntese e 

transporte do hormônio ABA por meio dos tecidos vasculares da planta (figura 8), havendo 

uma importação por meio de proteínas transportadoras como a ABCG40, que internaliza ABA 

na célula guarda o que permite o seu contato com proteínas receptoras PYR/PYL. Essas 

proteínas formaram um complexo que atuará sobre PP2Cs, liberando a atividade quinase do 

complexo SRK2E/OST1 (figura 8). O complexo SRK2E/OST1 ativo, pode inibir a atividade 

de KAT1 e com isso fosforilar a proteína NADPH oxidase, tornando-a ativa e produzindo 
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H2O2, que servirá de mensageiro secundário para a liberação dos canais de potássio 

(OSAKABE et al., 2013). O H2O2 produzido ainda pode atuar no crescimento secundário da 

planta, bem como na produção de ceras e suberinas. Esse influxo de íons propicia o aumento 

do turgor das células guarda, fazendo com que se fechem. O mecanismo de fechamento dos 

estômatos depende parcialmente da atividade de NADPH oxidase, momento em que é 

produzido H2O2, que apesar de ser um tipo de EROs, executa uma função fundamental para o 

fechamento dos estômatos, o que fortalece seu papel de sinalizador intracelular (TORRES e 

DANGL, 2005).  

 

 
Figura 8: Cascata de sinalização em células guarda. A partir da percepção do estresse, a abertura e fechamento 

dos estômatos são regulados através de potenciais iônicos, conferindo ajuste na perda de água e consequentemente 

resistência ao estresse (OSAKABE et al., 2013). 

 

Outro grupo de proteínas responsivas ao estresse hídrico que vem sendo amplamente 

caracterizadas é o grupo denominado como AQUAPORINAS. Estas proteínas apresentam 

uma grande diversidade e foram mostradas atuantes como mediadores na atividade de 

manutenção hídrica da célula e controle osmótico sobre condições de estresse. Devido a isto, 

estas proteínas têm sido consideradas como chaves regulatórias para tolerância a perda de 
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água para várias espécies vegetais (KALDENHOFF e FISCHER, 2006; LIU et al., 2013). Em 

complemento, outras vias ativadas para o controle osmótico baseiam-se na produção e 

acúmulo de compostos que conferem osmoproteção (osmólitos compatíveis), reestabelecendo 

assim a homeostase dos íons, principalmente porque o déficit hídrico desregula o equilíbrio 

entre K+/Na+ citoplasmático podendo chegar a concentrações tóxicas para a célula e afetando 

os potenciais de membrana (CONDE et al., 2011; WANI et al., 2013).  

As proteínas HEAT SHOCK e enzimas antioxidantes são constantemente encontradas 

com expressão elevada em tecidos de plantas sobre condições de estresse hídrico, permitindo 

assim ser proposto que os diferentes tipos de estresse abióticos tenham respostas integradas e 

o seu diferencial para cada tipo de estresse estaria no modo único de resposta de uma 

determinada espécie vegetal ao ambiente permitindo assim a sua adaptação (WANG et al., 

2003). Nosso conhecimento e compreensão da resposta sobre estresses abióticos deu um 

grande salto nas últimas décadas, principalmente em decorrência aos diferentes projetos de 

sequenciamento dos genomas vegetais, e os vastos dados obtidos para transcriptomas 

(HIRAYAMA e SHINOZAKI, 2010). Estes resultados comparativos têm permitindo observar 

que existem muitas semelhanças nos mecanismos de resposta e os genes expressos, mas ao 

mesmo tempo, apresentam variações essenciais na expressão gênica, o que provavelmente 

exerce um papel chave na resistência a uma determinada condição (KUMAR et al., 2012; 

JHA et al., 2012). 

Observados que os perfis de expressão de vários genes são modificados de acordo com 

variados fatores como ambientais, desenvolvimentais e teciduais, e mediante a obtenção das 

informações sobre estes perfis de expressão em uma condição específica, será dado um passo 

na compreensão das diferentes respostas das plantas a diferentes condições de estresse, e 

como mostrado em diversos trabalhos científicos, genes que apresentaram sua expressão 

positivamente ou negativamente regulados em condição de estresse, experimentalmente 

mostraram-se atuando na tolerância seja por meios regulatórios ou afetivos.  

Desta mesma maneira, obter essas informações sobre a expressão gênica em sementes de 

mamona, advindas de plantas submetidas a uma condição estressante como o estresse hídrico, 

que naturalmente resistem em parte essa condição, trará novas informações sobre potenciais 

genes identificados e relacionados a essa resistência, bem como poderão apresentar enorme 

potencial biotecnológico no aperfeiçoamento da mamona, e em adição, através de 

transgênicos ou ao clássico melhoramento genético, tornar resistentes outras plantas de 

importância para a agricultura, possibilitando seu plantio em locais com baixa disponibilidade 

de água como acontece na região nordeste brasileira.   
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2.0 – Objetivos 

Objetivo geral: 

O presente trabalho objetivou a busca por genes que apresentam sua expressão 

diferenciada nos tecidos de sementes de mamona submetida à condição de estresse hídrico. 

 

Objetivos específicos: 

Submeter plantas de mamona em estágio de desenvolvimento dos frutos ao estresse 

hídrico por cinco dias. 

Construir uma biblioteca subtrativa com sementes de plantas submetidas ao estresse 

hídrico por cinco dias. 

Sequenciar os clones obtidos e comparar suas sequências com outras sequências 

disponíveis dos bancos de dados gênicos. 

 Estabelecer relações filogenéticas com os potenciais genes encontrados.  
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3.0 - Material e Métodos 

3.1 – Plantio, Cultivo a aplicação do estresse 

Foram utilizados baldes com capacidade de 5L contendo a mistura de solo nas proporções 

2 húmus: 1 Areia Grossa : 1 Areia Fina, onde foram plantadas sementes da variedade BRS 

Energia do Programa de melhoramento Genético de Mamona da Embrapa Algodão. As 

figuras 9-A, B e C mostram o período de germinação e crescimento vegetativo das plantas. 

Todos os baldes continham furos para o escoamento da água e permaneceram sobre suportes a 

fim de evitar contato com o solo (figura 9-F) e a passagem da raiz para o solo. Diariamente 

eram fornecidos 500 mL de água para cada balde. Após o período de 90 dias, as plantas 

entraram no período reprodutivo exibindo a inflorescência característica, como mostra a 

figura 9-D e iniciado o aparecimento dos frutos (figuras 9-E e F), foi aplicado o tratamento de 

estresse hídrico onde 10 plantas escolhidas casualmente foram privadas de água durante 5 dias 

(estabelecidas como plantas teste) e 10 outras escolhidas casualmente permaneceram com 

rega normal (estabelecidas para controle), sendo as controles e tratadas colocadas sob 

proteção, evitando eventuais chuvas com mostrado na figura 10. Não houve período de 

aclimatação para o início do estresse. Ao final do período de 5 dias, folhas, raízes e frutos 

foram coletados das plantas tratadas e controles, congelados em nitrogênio líquido e 

posteriormente armazenados à temperatura de -80 ºC (figura 11-1). 
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Figura 9: Desenvolvimento da Mamona. (A) Germinação da Semente. (B) Desenvolvimento da Plântula. (C) Fase 

de Crescimento Vegetativo. (D) Período Reprodutivo e inicio do desenvolvolvimento dos frutos. (E) Frutos presentes 

no cacho típico de mamona (F) Esquema das plantas prontas para o tratamento, sobre o suporte. 
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Figura 10: Crescimento de mamonas sob estresse. Mamonas ficaram abrigadas sob a lona, evitando contato com 

possíveis chuvas e seus baldes sobre tijolos, evitando o contato com o solo. 
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3.2 - Construção da Biblioteca Subtrativa de Sequências Diferencialmente Expressas 

(SSH) 

De modo a identificarmos genes que estariam associados a resposta de expressão 

diferencial em resposta ao estresse hídrico de 5 dias foram construídas bibliotecas subtrativas. 

 

3.2.1 – Extração de RNAs totais 

Dos frutos coletados que estavam armazenados no freezer -80 0C, foram retirados as 

sementes com o auxilio de pinça e então maceradas com almofariz e pistilo com nitrogênio 

líquido para obtenção de aproximadamente 100 mg do tecido (figura 11-2). Para todo o 

procedimento de extração de RNA total foi utilizado o RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). O pó 

formado foi transferido para tubos de 2 mL com a imediata adição de 450 µL do tampão de 

lise LRT suplementado com β-mercaptoetanol (10 µL de β-ME para cada 1 mL de tampão), 

seguido de agitação em vortex (Vortex-Genie 2 - Scientific Industries, Inc) do tubo. Em 

seguida, o tubo foi incubado por 3 min a 56 ºC. O material lisado foi então transferido para 

colunas de filtro QIAshredder e encaixadas em tubo coletor de 2 mL, posteriormente 

centrifugado a 8.000 x g durante 2 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo de 2 mL e foi acrescentado 0,5 volume de etanol 100% e transferido agora todo o 

conteúdo para um novo tubo de 2 mL com coluna RNeasy. Este tubo foi centrifugado por 15 

segundos a 8.000 x g a 4 ºC, com posterior descarte do líquido. Para limpeza da membrana da 

coluna RNeasy foram adicionados 700 µL de tampão RW1 e este foi centrifugado por 15 

segundos a 8.000 x g a 4 ºC, descartando sobrenadante,  então foram adicionados 500 µL de 

tampão RPE à coluna e novamente centrifugado por 15 segundos a 8.000 x g a 4 ºC. 

Decorrido esse tempo, o sobrenadante foi descartado e novamente foram adicionados 500 µL 

de tampão RPE a coluna, centrifugado por 2 minutos a 8.000 x g a 4 ºC. A coluna foi agora 

transferida para um novo tubo de 1,5 mL e foram adicionados 40 µL de Milli-Q H2O para 

eluição do RNA total, este tubo mais coluna foram centrifugados a 8.000 x g durante 1 minuto 

a 4 ºC. Esta etapa foi repetida para obtenção de 80 µL de volume final. A qualidade do RNA 

total obtido foi verificada em gel de agarose 2% e no espectofotometro NanoVue (GE 

Healthcare Life Sciences). 
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3.2.2 – Síntese da primeira fita de cDNA  

A primeira etapa da construção da biblioteca subtrativa utilizou-se o Super SMART ™ 

PCR cDNA Synthesis Kit (Clontech). A partir da extração de RNA total, a primeira fita molde 

de cDNA foi produzida reunindo primeiramente em um tubo de 0.5 mL, 40 µL de RNA total 

extraído (500 ng – 750 ng), 7 µL de  3' SMART CDS Primer IIA (12 µM - 5’- 

AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGT▼ACTTTTTTTTTTTTG- 3’), e 10 µL de água ultra 

pura Milli-Q, totalizando 64 µL de volume total. O tubo foi colocado em termo-ciclador 

Eppendorf Mastercycler® 5341 para incubação durante 3 minutos a 72 ºC e posterior redução 

para 42 ºC por 2 minutos (figura 11-3).  

Na próxima etapa, adicionou-se ao tubo 20 µL do tampão 5X First-Strand (250 mM de 

Tris-HCl pH 8,3, 30 mM de MgCl2 e 375 mM de KCl), 2 µL de DTT (100 mM), 10 µL de 

dNTP Mix (10 mM), 5 µL de  inibidor de RNase (Invitrogen, 20 U/µL), 5 µL de enzima 

SMARTScribe Reverse Transcriptase (100 U) e 7 µL de SMART II A Oligonucleotide (12 

µM), sendo então o tubo incubado por 30 minutos a  42 ºC em termociclador (Eppendorf 

Mastercycler® 5341) e após o período, elevado a temperatura para 70 ºC por 10 minutos. 

Decorrido este tempo, foi então adicionado ao tubo 2 µL de EDTA (0.5 M) (figura 11-3). 

3.2.3 – Purificação de cDNA  

Para todo o procedimento de purificação apresentado abaixo foi utilizado o illustra GFX 

PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare Life Sciences). Assim, para 

purificação da síntese da fita única de cDNA, foram utilizados 100 µL da solução de cDNA 

fita única e foram adicionados 500 µL do Tampão de Captura Tipo 3, esta mistura foi 

transferida para a coluna mais tubo coletor. Esta foi centrifugada a 16.000 x g por 30 

segundos (centrífuga MiniSpin - Eppendorf). Descartou-se então a solução no tubo coletor. 

Foi acrescentada à coluna 500 µL de Tampão de Lavagem Tipo 1 e centrifugada  novamente à 

16.000 x g por 30 segundos com posterior descarte da solução no tubo coletor. A coluna foi 

então acoplada em um novo tubo cônico de 1,5 mL e foram acrescentados 50 µL de água 

Milli-Q tratada com 0,1% DEPC, sendo incubado o tubo por 1 minuto em temperatura  

ambiente. Decorrido este período foi centrifugado a 16.000 x g por 1 minuto para coleta final 

do cDNA purificado, sendo diluído em H2O Milli-Q tratada com 0,1% DEPC para ajuste no 

volume final de 100 µL.  
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3.2.4 – Síntese da segunda fita de cDNA por Reação em Cadeia da Polimerase de longa 

distancia (LD PCR).  

Para o processo de LD PCR, foram utilizados 80 µL de cDNA purificado somados a 

mistura de reação contendo 172 µL de H2O Milli-Q, 30 µL de 10X Advantage 2 PCR Buffer, 6 

µL de 50X dNTP Mix (10 mM), 6 µL de 5' PCR Primer II A (12 µM- 5’- 

AGCAGTGGCAACGCAGACT- 3’) e 6 µL de 50X Advantage 2 Polymerase Mix totalizando 

300 µL de volume final. Esse volume final foi dividido em alíquotas de 100 µL para três 

tubos, nomeados “A”, “B” e “C” (figura 11-4).  

Na sequência, do tubo “C” foram aliquotados 30 µL e usados na amplificação 

experimental onde foram testados diferentes ciclos de PCR a fim de se obter um valor que não 

saturasse a amostra de cDNA. Para tanto, os ciclos de PCR 18, 21, 24, 27 e 30 foram testados, 

sendo para cada ciclo três fases: 95 ºC por 5 seg ; 65 ºC por 5 seg ; 68 ºC por 3 mim. Em cada 

um desses ciclos teste foram retirados 5 µL da amostra e corridos em gel de Agarose/EtBr. 

Foram estabelecidos então 24 ciclos como ideal para a quantidade de amostra inicial, sendo 

então as amostras dos tubos A, B e C amplificados nesse padrão de vezes (figura 11-4 e 11-5). 

Ao final das reações foram acrescentados a cada tubo 2 µL de EDTA 0.5 M e purificados 

seguindo os procedimentos da sessão 3.2.3. Em todos os processos de PCR utilizou-se o 

termo-ciclador Eppendorf Mastercycler®.   
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Figura 11: Metodologia para obtenção de cDNAs. 1) Após as passarem pela condição de estresse hídrico, das 

plantas tratadas e controle foram extraídos dos frutos e obtido as sementes, das quais foram extraídos os RNAs totais 

(2). A partir das amostras de RNAs totais foram então sintetizadas as fitas de DNA complementar através de 

transcrição reversa (RT), onde ao final são adicionados nucleotídeos que possibilitaram o anelamento de SMARTER II 

A Oligonucleotide, e complemento da sequência com a região referente ao oligo (3). Parte dos cDNAs fita única foram 

então amplificados para o estabelecimento de ciclos ideais da amostra (4) e com isso todas as demais amostra foram 

amplificadas de forma que as moléculas finais fossem dupla fita e apresentasse quantia suficiente para construção das 

bibliotecas realizadas posteriormente (5). 
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3.2.5- Digestão Enzimática            

Para ligação dos adaptadores para a hibridização subtrativa às extremidades das fitas 

duplas geradas foi realizada a digestão enzimática com a endonuclease de restrição RsaI 30U 

(Biolabs), que produz extremidades cegas (5´...GT▼AC...3´). Para tanto, foram utilizados 87 

µL da amostra para digestão. Após o período de 3 horas incubado a 37 ºC, a amostra digerida 

foi analisada em gel de Agarose/EtBr 2%, juntamente com o controle  para confirmação da 

fragmentação. A reação foi novamente submetida à purificação com o Kit GFX (GE 

Healthcare Life Sciences) descrita na sessão 2.2.3. O material digerido foi submetido à 

precipitação com acetato de amônia (4 M) acrescido de Etanol gelado 95%, incubando-se 

durante 1 hora sob temperatura de -80 ºC. Centrifugou-se o tubo a 19.000 x g por 10 minutos 

e descartou-se o sobrenadante. Adicionou-se etanol 70% ao precipitado no tubo que foi 

centrifugado a 19.000 x g por 10 minutos a 4 ºC, descartando o sobrenadante. Os tubos 

ficaram abertos secando durante 10 minutos e o material foi ressuspendido em 7,5 µL de H2O 

Milli-Q tratada com 0,1% DEPC.  

 

3.2.6 - Ligação dos Adaptadores  

A biblioteca montada a partir de hibridização subtrativa utilizou os cDNAs representantes 

da extração do tecido de sementes retirados de plantas com 5 dias sobre estresse (tratadas) 

contra os de plantas não tratadas (controle). Para tanto, no procedimento de hibridização, os 

cDNAs das tratadas foram tester (cDNA que ligou-se aos adaptadores) e os do controle driver 

(cDNAs de referência) caracterizando a subtração forward (mostrados na figura 12).  

Para a subtração reverse, o  cDNAs obtidos das plantas controle foram utilizados como 

tester e os do tratado como driver. Para ligação com os adaptadores, foram aliquotados 2 µL 

do cDNA (item 2.2.4.) diluídos em 4 µL de H2O Milli-Q para um volume final de 6 µL. 

Desses 6 µL, 2 µL foram utilizados na reação ligação ao adaptador 1  (2 µL do adaptador 1 à 

10 µM 5’- CTAATACGACTCACTATAGGGCTCGAGCGGCCGCCCGGGCAGGT- 3’, 2 

µL  Tampão de Ligação 5X, 1 µL T4 DNA Ligase 400 U/µL e 3 µL H2O Milli-Q) para o 

volume final de 10 µL e outros 2 µL foram misturados a reação de ligação ao adaptador  2R   

(2 µL do adaptador 2R à 10 µM 5’- 

CTAATACGACTCACTATAGGGCAGCGTGGTCGCGGCCGAGGT- 3’, 2 µL  Tampão de 

Ligação 5X, 1 µL T4 DNA Ligase 400 U/µL e  3 µL H2O Milli-Q) (Valores resumidos na 

tabela 1). Foram retirados 2 µL de cada volume final e utilizados para o controle não 

subtraído, ligados com os dois tipos de adaptadores para cada amostra. Para tanto, em um 
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novo tubo foram adicionados 2 µL da mistura tester + adaptador 1, 2 µL da mistura tester 

adaptador 2R, 2 µL  Tampão de Ligação 5X, 1 µL T4 DNA Ligase 400 U/µL e 3 µL H2O 

Milli-Q. Os tubos permaneceram por 20 horas à 16 ºC para reação de ligação e após o período 

adicionados 1 µL EDTA/Glicogênio e submetidos a temperatura 72 ºC por 5 minutos para 

inativação da ligase. Da reação de controle não subtraída foi utilizado 1 µL e diluído em 1 mL 

de  H2O Milli-Q. Todas as amostras foram armazenadas a -20 ºC. 

Para avaliar a eficiência da ligação dos cDNAs com os adaptadores (mostrado no topo da 

figura 12), foi realizada a amplificação por PCR e analizado seu rendimento por eletroforese 

de uma amostra correspondente a um gene constitutivo (Fator de Elongação) por meio da 

utilização de primers específicos de sua sequência (Forward e Reverse) e comparados a sua 

amplificação na presença do seus primers específicos e/ou o primer específico dos 

adaptadores 1 e R2 (PCR Primer 1, comum para ambos). Para cada uma das amostras 

(estresse hídrico de 5 dias e não estressadas) foram totalizadas seis reações contendo a ligação 

aos diferentes adaptadores, cada uma contendo 1 µL da ligação, PCR Mix (0,4 µL de  50X 

Advantage cDNA Polymerase Mix, 0,5 de Tampão para reação de PCR 10X, 0,5 µL 10 mM 

de dNTP e 18,1 de H2O Milli-Q) e os primers específicos.  Para as reações foram 

estabelecidos as seguintes etapas: 75 ºC por 5 minutos, 94 ºC por 30 segundos e 20 ciclos de 

94 ºC por 10 segundos, 65 ºC por 30 segundos e 68 ºC por 2 minutos e 30 segundos (Termo-

Ciclador Eppendorf Mastercycler® 5341) (Valores resumidos da tabela 1).   

(Nested PCR Primer 1 (5’- 

CTAATACGACTCACTATAGGGCTCGAGCGGCCGCCCGGGCAGGT- 3’)  e 2R (5’- 

CTAATACGACTCACTATAGGGCAGCGTGGTCGCGGCCGAGGT- 3’). 
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3.2.7 - Hibridizações Subtrativas de cDNAs diferenciados e PCR de supressão 

Com o resultado obtido no item acima a alta eficiência de ligação do cDNA aos 

adaptadores, foi passado para o próximo passo da construção da biblioteca subtrativa (figura 

12). Assim, com os adaptadores ligados foram realizadas duas hibridizações subtrativas 

consecutivas para posterior amplificação de cDNAs diferencialmente presentes nas amostra. 

Para as hibridizações forward foram utilizados os cDNAs provenientes de plantas tratadas 

como tester e cDNAs provenientes de plantas não tratadas como driver, sendo as 

hibridizações reverse foi o contrário da forward (cDNAs provenientes de plantas tratadas 

como driver e cDNAs provenientes de plantas não tratadas como tester) (figura 12). Para 

tanto, cada uma das amostras driver (sem adaptadores e digeridas com RsaI) foram divididas 

em dois tubos, cada um com 1,5 µL da solução e cada deles recebeu 1,5 µL da solução 

adaptador-tester e 1 µL de Tampão de hibridização 4X conforme a tabela 2. 

  

Tabela 1: Componentes e Volumes utilizados para verificar por PCR a eficiência da ligação 
dos adaptadores ao cDNA. 

Componentes 

Reações 

1 2 3 4 5 6 

Tester ligado ao Adaptador 1 1,0 µL 1,0 µL 1,0 µL - - - 

Tester ligado ao Adaptador 2R                                            - -  1,0 µL 1,0 µL 1,0 
µL 

Primer específico para Fator de elongação – Forward 
(10 pmol) 

1,0 µL - 1,0 µL 1,0 µL - 1,0µL 

Primer específico para Fator de elongação – Reverse 
(10 pmol) 

- 1,0 µL 1,0 µL - 1,0 µL 1,0 
µL 

PCR Primer 1 (10 pmol) 1,0 µL 1,0 µL - 1,0 µL 1,0 µL - 

PCR Mix 22 µL 22 µL 22 µL 22 µL 22 µL 22 µL 

Volume Final 25 µL 25 µL 25 µL 25 µL 25 µL 25 µL 
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Tabela 2: Componentes e volumes utilizados na primeira hibridização dos cDNAs, tanto para 
reações forward quanto para reverse. 

Componentes 

Amostra 1 
Estresse 5 dias 

Amostra 2 
Não estressadas 

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 1 Tubo 2 

cDNA Driver digerido com Rsa I 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 

Tester ligado a Adaptador 1 1,5 µL - 1,5 µL - 

Tester ligado a Adaptador 2R - 1,5 µL - 1,5 µL 

Tampão de Hibridização 4X 1,0 µL 1,0 µL 1,0 µL 1,0 µL 

Volume Final 4,0 µL 4,0 µL 4,0 µL 4,0 µL 

 

Cada tubo foi submetido a um ciclo de temperatura de 98 ºC por 1,5 minutos e 68 ºC por 8 

horas em termociclador para a primeira hibridização subtrativa (TermoCiclador Eppendorf 

Mastercycler® 5341) (figura 12). Após esse período, as amostras foram submetidas a uma 

segunda hibridização subtrativa, sendo para tanto transferidos o conteúdo do tubo 2 para o 

tubo 1 (cDNAs com adaptador 1 + cDNAs com adptador 2R) e adicionados 1,5 µL de cDNA 

tester desnaturado (Reação de desnaturação: 1,5 µL de cDNA tester 1 µL de tampão de 

hibridização e 2 µL H2O Milli-Q, desnaturados à 98 ºC por 1,5 minutos), os quais foram 

incubados à 68 ºC por 16 horas. Após o período, foram adicionados 200 µL de tampão de 

diluição em cada tubo, os quais foram novamente incubados agora por 7 minutos à 68 ºC e 

estocados à -20 ºC (figura 12). 

Com a realização da segunda hibridização, prosseguiu-se com o procedimento de 

amplificação de supressão por PCR (figura 12). Para tanto, foi preparado um PCR Mix para 2 

reações (subtração forward e reverse) contendo 1,0 µL de PCR primer 1 (comum para os dois 

tipos de adaptadores), 2,5 µL de Tampão de Reação de PCR 10x, 1,0 µL de Solução de 

dNTPs (10mM), 0,5 µL de Taq Polimerase Advantage (Clonetch) e 19,5 µL de H2O Milli-Q 

(resumidos na tabela 3). Os tubos incubados à 75°C por 5 minutos, com posterior inicio de 27 

ciclos de PCR: 94°C por 30 segundos, 66°C por 30 segundos e 72 ºC por 1,5 minutos. Uma 

alíquota de 8 µL foi retirada de cada tubo para analise da amplificação em gel de 
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BrEt/Agarose 2,0 %. De cada tubo da primeira PCR, uma alíquota de 3 µL foi diluída em 27 

µL de H2O Milli-Q, onde 1 µL dessa diluição foi utilizado para o procedimento da segunda 

fase de PCR (Ponto 9 da figura 12).  

Para o segundo procedimento de PCR, foram preparadas dois PCRs Mix, cada um 

contendo 2,5 µL Tampão de Reação de PCR 10x, 0,5 Solução de dNTPs (10mM), 1 µL 

Nested PCR primer 1 (10 µM 5’- 

CTAATACGACTCACTATAGGGCTCGAGCGGCCGCCCGGGCAGGT- 3’), 1 µL 

Nested PCR primer 2R (10 µM 5’- 

CTAATACGACTCACTATAGGGCAGCGTGGTCGCGGCCGAGGT- 3’), 0,5 µL Taq 

Polimerase Advantage (Clonetch) e 18,5 µL  H2O Milli-Q (resumidos na tabela 4). Cada 

reação foi incubada em termo-ciclador e submetidas a 15 ciclos de: 94 ºC por 30 segundos, 68 

ºC por 30 segundos e 72 ºC por 1,5 minutos. Uma alíquota de 8 µL foi retirada de cada tubo 

para analise da amplificação em gel de BrEt/Agarose 2,0 %. O volume restante foi submetido 

a purificação (item 3.2.3) e estocados à -20 ºC. O modelo esquemático dos procedimentos 

para hibridização está detalhado na figura 12. 
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Tabela 3: Componentes utilizados para realização da primeira fase de PCRs de supressão. 

Componentes Reações 

1 2 

cDNAs forward após segunda hibridização  1,0 µL - 

cDNAs reverse após segunda hibridização - 1,0 µL 

Tampão de Reação de PCR 10x 2,5 µL 2,5 µL 

Solução de dNTPs (10mM) 1,0 µL 1,0 µL 

PCR primer 1 1,0 µL 1,0 µL 

Taq Polimerase Advantage (Clonetch) 0,5  µL 0,5  µL 

H2O Milli-Q 19,5  µL 19,5  µL 

Tabela 4: Componentes utilizados para realização da segunda fase de PCRs de supressão. 

Componentes Reações 

1 2 

cDNAs forward após 1ª PCR  1,0 µL - 

cDNAs reverse após 1ª PCR - 1,0 µL 

Tampão de Reação de PCR 10x 2,5 µL 2,5 µL 

Solução de dNTPs (10mM) 0,5 µL 0,5 µL 

Nested PCR primer 1 (10 µM) 1,0 µL 1,0 µL 

Nested PCR primer 2R (10 µM) 1,0 µL 1,0 µL 

Taq Polimerase Advantage (Clonetch) 0,5  µL 0,5  µL 

H2O  Milli-Q 18,5  µL 18,5  µL 
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Figura 12: Esquema detalhado dos passos da hibridização subtrativa forward. No topo da figura são demonstradas a 

divisão das populações que foram ligada aos diferentes adaptadores 1 e 2R. Em cada população foi acrescentada 

quantidades de cDNA referentes as plantas controles, que não possuíam adaptadores, levando assim a primeira 

hibridização. Com a formação dos híbridos, as duas populações antes separadas foram novamente misturadas, com o 

acréscimo de mais cDNAs controle. Os híbridos 1-9 são possíveis de serem formados, mas apenas a hibridização 9 

garante que os cDNAs selecionados sejam unicamente da população tester. As conformações 7 e 8 não podem ser 

amplificadas pois formam uma alça complementar quando desnaturada, fazendo com que a conformação nova seja a 

única a amplificar exponencialmente. 
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3.3 - Ligação dos clones obtidos após subtração 

Para a reação de ligação, foram utilizados 50-100 ng do cDNA subtraído (item 3.2.7), 

Enzima Ligase 20U, Tampão de ligação 1X, 12,5 ng do Vetor pGEM-T easy (Promega) 

(figura 13) e completados com H2O Milli-Q tratada com 0,1% DEPC para um volume final de 

20 µL. As ligações foram incubadas por 16 horas em temperatura ambiente. Após o período 

procedeu-se com a precipitação do material ligado. Para isso, foram adicionados 1/10 

volumes de glicogênio (20mg/mL), 1/10 volumes de Acetato de Sódio (3M pH 5,2) e dois 

volumes de Etanol absoluto, com posterior incubação em freezer a -20 ºC por 30 minutos. 

Após o período, as amostras foram centrifugadas por 20 minutos, a 14.000 x g sob 4 °C. Em 

seguida, o sobrenadante foi descartado e adicionados 200 µL de Etanol 70% ao precipitado, 

centrifugando os tubos por 5 minutos a 14.000 x g sob 4 °C. Deixou-se secar os tubos a 

temperatura ambiente e o material foi ressuspenso em 12 µL de H2O Milli-Q e mantido em -

20 ºC. O material da ligação foi posteriormente introduzido em células bacterianas 

competentes. 

 

 
Figura 13: Detalhamento dos sítios de clonagem do Plasmídio pGEM. cDNAs obtidos a partir da subtração 

foram clonados nos sítios específicos para restrição de EcoRI. Constituintes dos plasmídeo pGEM-Teasy possibilitam 

seleção e sequenciamento dos insertos. 
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3.4 – Competência Bacteriana 

Para tornar as células da cepa E. coli DH10B eletrocompetente, uma colônia previamente 

selecionada foi isolada e transferida para 5 mL de LB líquido onde ficou em fase de 

crescimento em incubadora com agitação (TECNAL TE421) a 37 ºC em 200 rpm por 20 

horas. Após o período, esse volume total foi transferido para um erlenmeyer com capacidade 

de 2 L, já contendo 250 mL de LB líquido. O erlenmeyer foi colocado em agitador a 37 ºC em 

200 rpm, sendo a cada 1 hora retirados 1 mL da amostra, e analisado em espectrofotômetro 

ajustado no comprimento de onda de 600 nanômetros. Ao atingir ~0,8 de densidade ótica 

(DO), o volume total foi dividido e transferido para 5 tubos de 50 mL, previamente resfriados 

no gelo, onde permaneceram por 15 minutos no gelo. Decorrido o período, os tubos foram 

centrifugados (Centrifuga Eppendorf 5804R) a 2880 x g por 15 minutos a 4 ºC. O 

sobrenadante formado foi descartado e os pellets formados foram ressuspensos em 45 mL de 

H2O Milli-Q gelada. Os tubos foram novamente centrifugados a 2.880 x g por 15 minutos a 4 

ºC. O sobrenadante formado foi descartado e os pellets formados foram ressuspensos agora 

em 25 mL de H2O Milli-Q gelada, sendo novamente centrifugados a 2.880 x g por 15 minutos 

a 4 ºC. O sobrenadante formado foi descartado e agora os pellets foram ressuspensos com 5 

mL de Glicerol 10% gelado com posterior centrifugação a 2.880 x g por 15 minutos a 4 ºC. 

No final foram adicionados 150 µL de Glicerol 10% gelado em cada tubo, onde todos os 

volumes de cada tubo foram transferidos para apenas um com volume final de 750 µL e 

distribuído em tubos de 1,5 mL em alíquotas de 55 µL em cada, sendo armazenados 

rapidamente a -80 ºC. 

3.5 – Transformação, Isolamento dos Clones e Mini-Prep de Sequênciamento  

Para o isolamento de cDNAs únicos e estocagem, foram transformados via 

eletroporação   55 µL de cepas DH10B  (Escherichia coli) eletrocompetentes (item 3.4) com 4 

µL de ligação pGEM+cDNA (item 3.3) utilizando Eppendorf Multiporator® (Voltagem= 

1900 volts, Tempo constante= 5 milissegundos / em cubetas resfriadas de 0,1 cm) e 

posteriormente transferidos para tubos de 15 mL contendo 1 mL de meio LB para 

multiplicação em incubadora (TECNAL TE421) a 200 rpm e 37 ºC por 1 hora . Todo volume 

foi plaqueado em meio seletivo LB sólido suplementado com o antibiótico Ampicilina e X-

gal (ambos na concentração final de 100 µg/mL). As placas permaneceram em estufas 

bacteriológicas (TECNAL TE 392/2) a 37 ºC por 20 horas, permitindo o crescimento de 

colônias transformadas e posteriormente armazenadas em geladeira a 4 ºC. As colônias 

positivas brancas foram então isoladas e replaqueadas em meio seletivo LB sólido 
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suplementado com o antibiótico Ampicilina e X-gal (ambos na concentração final 100 

µg/mL) para eliminação de colônias falso-positivas. As colônias foram então transferidas para 

placas Deep-Well 96 poços que foram preenchidos com 1 mL de meio Circle Grow acrescido 

de Ampicilina (100 µg/mL) e colocadas em incubadora a  200 rpm e 37 ºC por 24 horas. Após 

o período procedeu-se com extração plasmidial por Mini-preps de sequenciamento. Para a 

mini-prep, todas as placas foram centrifugadas por 6 minutos a 2880 x g e após o período 

descartado o sobrenadante. Foram adicionados em cada poço 240 µL de GTE (50 mM  de 

Glucose–  25 mM tris HCL e pH 8,0 – 10 mM  de EDTA com pH 8,0) e agitadas em Vortex 

para ressuspender as células e todas as placas foram centrifugadas por 4 minutos a 2880 x g. 

Após o período, o sobrenadante formado foi descartado e as placas foram invertidas sobre 

papel absorvente por 5 minutos. Na sequencia, foram adicionados a cada poço 80 µL de GTE 

e agitadas em Vortex (Vortex-Genie 2 - Scientific Industries, Inc) para ressuspender as 

células. Todo conteúdo ressuspenso foi então transferido para novas placas (microplacas rasas 

com fundo redondo tipo Elisa) onde todo os poços já continham previamente 2,5 µL de 

RNAse (10 µg/mL). A cada poço da nova placa foram adicionados 80 µL da solução NaOH 

0,2N / SDS 1%, sendo misturados através da inversão das placas. Todas as microplacas foram 

incubadas por 10 minutos em temperatura ambiente. Após o período foram adicionados 80 µL 

de KOAc 3 M novamente invertidas as placas para mistura. As microplacas foram incubadas 

em estufa a 90 ºC por 30 minutos e decorrido esse tempo foram imediatamente transferidas 

para o gelo onde ficaram por mais 10 minutos. Decorrido esse tempo, as microplacas foram 

centrifugadas por 8 minutos a 20 ºC e 2.880 x g. Todo o sobrenadante gerado de cada poço foi 

transferido para novas microplacas filtro (TIPO MAGV Millipore), previamente acopladas em 

outra microplaca nova tipo Elisa (fundo V) para a coleta. O conjunto acoplado foi então 

centrifugado por 5 minutos e 30 segundos a 20 ºC e 2.880 x g. Após a centrifugação a 

microplaca filtro foi descartada e na microplaca coletora foram adicionados 100 µL de 

Isopropanol 100% e misturado por inversão. A microplaca foi centrifugada por 45 minutos a 

20 ºC em 2.880 x g. Decorrido o tempo, o sobrenadante foi descartado e a cada poço foram 

adicionados 200 µL de etanol 70% (gelado). As placas foram centrifugadas por 5 minutos a 

20 ºC em 2.880 x g. Ao final do tempo, as placas foram invertidas sobre papel absorvente e 

receberam um leve pulso na centrifuga (146 x g, 20 ºC). As placas foram incubadas a 

temperatura ambiente por 1 hora. Após o período, o material extraído foi ressuspenso, 

adicionando-se 60 µL de H2O Milli-Q a cada poço, deixando as microplacas por 20 horas em 

temperatura ambiente, e posteriormente armazenando-as a -20 ºC. De cada poço foram 
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retirados 6 µL e submetidos a eletroforese em gel de agarose concentrado a 0,7 % com 

Brometo de Etídeo para separação e visualização de padrões das bandas. 

 

3.6 - Eletroforese 

O géis produzidos para verificar a qualidade das amplificações de PCR, o tamanho dos 

fragmentos gerados após digestões enzimáticas, referentes a DNA, foram realizados com 

eletroforese em gel de agarose concentrado a 0,7 % e as amostras de RNA a uma 

concentração de 1%, ambos utilizando tampão TAE e 0,5 µg/mL de brometo de etídio. Os 

géis foram visualizados sob luz ultravioleta utilizando o sistema de foto documentação L-Pix 

Chemi (Loccus Biotenologia). 

 

3.7 - Sequenciamento dos cDNAs 

Para reação de sequenciamento, em cada poço da placa de 96 poços resultantes da mini-

prep de sequenciamento (item 3.5), foram adicionados 4  µL de EtMix (GE Healthcare Life 

Science), 3,2 pmol de primer T7 e H2O Milli-Q para completar o volume final de 10 µL. As 

reações de PCR seguiram o programa em termo-ciclador (Eppendorf Mastercycler® 5341): 

95 °C durante 2 segundos e 30 ciclos de 95 °C por 20 segundos, 45 °C por 15 segundos, 60 

°C durante 1 minuto. Após esse período, cada poço recebeu 1/10 do volume de acetato de 

amônia (7,5M) e 2 volumes de etanol absoluto, sendo incubadas por 15 minutos em 

temperatura ambiente e protegidos contra luz. Transcorrido esse tempo, as placas foram 

centrifugadas à 4 ºC por 10 minutos à 2.544 x g, com posterior descarte do sobrenadante. As 

amostras foram ressuspendidas em 10 µL Loading Buffer (1 mM EDTA, 70% formamida - 

GE Healthcare Life Science). As placas foram analisadas pelo sequenciador MegaBACE 

1000 com as seguintes configurações: voltagem de injeção 2 KV, injeção de 120 segundos, 

tempo de corrida 100 minutos e voltagem 9 KV, que gerou os eletroferogramas 

correspondentes a reação. 

   

3.8 – Análise de similaridade a partir de banco de dados 

As sequências obtidas após o sequenciamento foram triadas através da ferramenta 

VecScreen do National Center for Biotechnology Information (NCBI - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/vecscreen/) para eliminação de contaminações e para 

estabelecer a identidade das sequências, os dados foram comparados ao banco de dados 
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disponibilizado pelo  NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), utilizando-se o Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST) 2.2.26 (ALTSCHUL et al., 1997).  

  

Os parâmetros do algoritmo usado para buscas no BLASTn  foram os seguintes: 

• Coleção de Nucleotídos (nr/nt) 

• Programa de otimização: Sequêcias altamente similares (megablast). 

• Parâmetros Gerais: Corte esperado: 10 ; Tamanho das palavras: 28 ; Máximo 

de resultados encontrados por consulta: 0.  

• Parâmetros de pontuação: Pontuações compatíveis/Não compatíveis: 1,-2 ; 

Custo por GAP: Linear 

• Filtro e Mascaramento: Filtro: Regiões de Baixa complexidade ; Mascara: 

Máscara somente em tabelas de pesquisa. 

 

Os parâmetros do algoritmo usado para buscas no BLASTx (Busca de Proteínas 

utilizando Sequências de nucleotídeos) foram os seguintes: 

• Sequências de proteínas não-redundantes. 

• Parâmetros Gerais: Corte experado: 10 ; Tamanho da palavra: 3 ; Máximo de 

resultados encontrados por consulta: 0.  

• Parâmetros de pontuação: Matriz: BLOSUM62 ; Custo por GAP: Existência 11 

Extenção: 1 ; Ajustes na composição; Condição da composição dependente da 

pontuação da matriz de ajuste. 

• Filtro e Mascaramento: Filtro: Regiões de Baixa complexidade 

 

3.9 – Análise estrutural, química e interações   

As análises das sequências selecionadas foram estabelecidas para suas características de 

hidrofobicidade dos aminoácidos de suas sequências, usando para isso o programa DAMBE5 

(XIA, 2013) de acordo com o método de KYTE e DOOLITTLE (1982). Para predição de 

regiões sinalizadoras, como peptídeos sinais, as sequências foram analisadas programa 

SignalP 4.1 (PETERSEN et al., 2011) e Para predição do endereçamento de proteínas, foi 

utilizado o WoLF PSORT (HORTON et al., 2007). A localização de domínios funcionais na 

proteínas foi realizado através de buscas no CDD (Conserved Domain Database) do NCBI.  

Para buscar interações com outras proteínas (Interactoma) foi utilizado no STRING 9.1 

(Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins) (FRANCESCHINI et al., 2013) 
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proteínas homólogas as de Ricinus comunnis em Arabidopsis thaliana, buscadas através do 

TAIR (The Arabidopsis Information Resource).  

Para categorização funcional de acordo com o Gene Ontology, foram pesquisados os 

termos referentes as funções na ferramenta QuickGo do servidor on-line disponibilizado pelo 

European Molecular Biology Laboratory (EMBL-EBI). Para buscar e organizar as funções 

biológicas dos dados obtidos, foi utilizado a ferramenta Blast2go, que permitiu a anotação das 

sequências. Neste programa foram inseridas todas as sequências obtidas e verificadas suas 

similaridades com o banco de dados do NCBI, com a ferramenta BLAST. Posteriormente, os 

resultados foram mapeados com o programa e anotados o que gerou as informações sobre a 

ontologia gênica de cada sequência, a nível molecular, biológica e atuação em componente 

celular. 

As análises referentes a regiões cis-regulatórias dos genes foram feitas através de buscas 

no servidor do PlantCare (LESCOT et al., 2002).  

 

3.10 – Construção das filogenias 

Para construção das arvores filogenéticas, foram utilizadas as sequências dos genes 

depositados no banco de dados do NCBI que apresentaram maiores e-value na busca por 

homologia e que apresentavam a região completa do gene. Apenas a região correspondente ao 

quadro de leitura aberto dos genes foram utilizados para realizar o múltiplo alinhamento no 

servidor on-line do MAFFT versão 7 (KATOH e STANDLEY, 2013) 

(http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/), com ajustes avançados padrões do servidor. As taxas 

de transversão e transição no conjunto de sequências nucleotídicas alinhadas foram inferidas 

pelo programa DAMBE (XIA, 2013), assim como os gráficos plotados, essas análises foram 

realizadas para verificar essas taxas mutacionais nos genes das proteínas, para que pudessem 

ser escolhidos os melhores modelos nas construções de relações filogenéticas. 

Para estabelecer qual modelo de substituição evolutiva que melhor se encaixava no padrão 

das sequências foi utilizado o programa Modeltest3.7 (POSADA e CRANDALL, 1998) para 

nucleotídeos e o programa PROTTEST3 (ABASCAL et al., 2005) para proteínas. 

As sequências alinhadas foram então transferidas para o programa PAUP* (SWOFFORD, 

2003) onde os dendogramas foram desenhados de acordo com as relações filogenéticas 

inferidas pelos métodos de agrupamento Máxima Parcimônia e Neighbor Joining, utilizando 

o teste de confiança bootstrap com 1000 replicatas. As árvores geradas foram então 

observadas com o programa TreeView 1.6.6. 
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Tabela 5: Número de acessos GI de todas as sequências dos genes 
de Metalotioneína utilizados para construção do dendograma.	  
Espécie Identificador da Sequência - GI 
Ricinus comunnis gi|255583124 
Jatropha curcas gi|479258763 
Bruguiera gymnorhiza gi|95070670 
Arachis hypogaea gi|71040682 
Cicer microphyllum  gi|306415482 
Glycine max gi|255627800 
Vigna radiata gi|47076849 
Pringle antiscorbutica gi|33090366 
Arabdopsis thaliana gi|42563879 
Capsella rubella gi|565482515 
Brassica rapa gi|270054995 
Hirschfeldia incana gi|380751382 
Capsicum chinense gi|60542788 
Nicotiana tabacum gi|74229673 
Solanum tuberosum gi|418731525 
Solanum nigrum  gi|193085059 
Avicennia marina gi|12247888 
Posidonia oceânica gi|88492099 
Elaeis guineenses gi387940887 
Cynodon dactylon  gi|46358912 
Zea mays  gi|226492117 
Saccharum hybrid gi|386872541 
Sorghum bicolor gi|242052102 
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Tabela 6: Números de acesso das sequências de genes utilizados 
para construção das relações filogenéticas com o gene da Proteína 
reprimida por Auxina de 12.5 kDa. 

Espécie 
Identificador da Sequência 
Gi/Phytozome 

Ricinus comunis gi|255536758 
Jatropha curcas gi|282848243 
Manihot esculenta gi|62526582 
Physcomitrella patens gi|168005919 
Selaginella moellendorffii gi|302767913 
Linum usitatissimum gi|290760330 
Phaseolus vulgaris gi|543176501 
Medicago trunculata gi|388500773 
Glycine max gi|359806443 
Robinia pseudoacacia  gi|11386110 
Nicotiana tabacum gi|45758710 
Solanum tuberosum gi|413968569 
Solanum virginianum gi|45738251 
Arabidopsis thaliana  gi|145336200 
Capsella rubella  gi|565491549 
Arabidopsis lyrata gi|297851285 
Cucumis sativus gi|449511668 
Thellungiella halophila Thhalv10003427m 
Brassica rapa Bra036020 
Pyrus pyrifolia gi|452891292 
Malus x domestica gi|13430202 
Zea mays 1  gi|293337130 
Brachypodium distachyon Bradi3g37500 
Zea mays 2 gi|195618989 
Sorghum bicolor Sb07g022240 
Setaria italica gi|514796651 
Panicum virgatum Pavirv00064141m 
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4.0 – Resultados 

4.1 – Extração de RNA Total 

Com o intuito de identificar genes diferencialmente expressos em sementes de 

mamoneira, foi realizado primeiramente um estresse de cinco dias em plantas de mamoneira 

que estavam produzindo sementes. Depois da suspensão da rega, as sementes foram coletadas 

e foi iniciado o processo para a produção das bibliotecas subtrativas. Assim, na figura 14 é 

apresentado o padrão do RNA total obtido. Este  apresentou as bandas características dos 

RNAs ribossômicos 28S e 18S, e a banda correspondente ao DNA genômico na parte 

superior. Os resultados mostraram que a razão nos comprimentos A260/280 foi de 1,9-2,1 

deste RNA total considerada como boa com um rendimento final em torno de 500 ng – 750 

ng por µL de RNA total. Este RNA total foi tratado com a enzima DNAse para a eliminação 

do DNA genômico antes de seguir para a próxima etapa da construção de bibliotecas 

subtrativas. 

 
 

 
Figura 14: Eletroforese em Gel de EtBr/Agarose com separação de bandas de RNA. Como bandas definidas, foi 

possível visualizar os RNAs ribossômicos 28 e 18s, e acima observou-se alinhadas bandas que representavam DNA 

genômico (gel de agarose a 2%). 
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4.2- Biblioteca Subtrativa  

 

Com o RNA total obtido e tratado com DNAse foi possível partir para o próximo passo 

correspondente a construção da biblioteca subtrativa, onde todos os passos foram seguidos 

como  sugerido pelo kit utilizado da Clontech.  

Os cDNAs obtidos com a subtração forward constituíam cDNAs com expressões 

diferenciais em relação as plantas controles e compuseram a chamada biblioteca L7. Isto é, 

esta biblioteca continha as informações únicas da condição de estresse. Já os cDNAs obtidos 

com a subtração reverse, estes representam as expressões únicas das plantas controle e foram 

agrupados na chamada biblioteca L5.  

 Os insertos obtidos a partir da subtração foram clonados no vetor pGEM T-easy 

(Promega) (figura 13). Todas as placas transformadas apresentaram colônias com coloração 

azul e outras com coloração branca (indicador da presença do inserto) mostrando que o 

sistema de clonagem em LacZ funcionou para os plasmídeos não transformados, o que 

possibilitando o isolamento apenas das colônias brancas. Para garantir a presença das colônias 

brancas, foi realizado um novo replaqueamento somente destas colônias brancas selecionadas. 

Esta etapa reconfirmou que a maior parte destas recebeu teoricamente o inserto, havendo 

apenas em média cinco a dez num total de 120 colônias por placa que chegaram a apresentar 

coloração azulada e foram então descartadas. 

Ao total, 4-5 placas para cada biblioteca contendo 96 colônias diferentes foram montadas 

e todas foram submetidas a extração plasmidial para posterior sequenciamento. Na Figura 15-

A podemos observar a extração de uma das placas obtidas. Nesta figura observamos que na 

maioria das amostras encontram-se duas bandas correspondentes a presença do plasmídeo 

bem como uma baixa concentração correspondendo a presença de RNA bacteriano.  

A digestão enzimática foi realizada em algumas amostras escolhidas aleatoriamente de 

cada placa obtida como mostra a Figura 15-C. Nesta figura pode ser observado o perfil 

eletroforético após a separação em gel de agarose indicando a presença do inserto liberado 

após a digestão com tamanhos variados (250 a 1000~ pb de acordo com régua molecular 1Kb 

da Figura 15-B). Esta variação de tamanho pode refletir uma variabilidade nos cDNAs 

clonados. Esta variabilidade de insertos foi confirmada então pelo sequenciamento dos clones. 
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Figura 15: Eletroforese em gel de Agarose/ETBr da extração plasmidial e restrição dos insertos. A) Amostras de 

DNA plasmidial extraidas por Mini-prep para confirmação da transformação. Marcador molecular (B) presente no 

primeiro poço de (C) confirmando a variação de tamanhos dos cDNAs obtidos, indicados por setas amarelas, após 

digestão enzimática com EcoRI de pGEM::cDNA (concentração do gel de agarose 0,7%).  
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 Após o sequenciamento foram obtidas um total 610 sequências, onde 340 delas 

representavam cDNAs subtraídos no procedimento forward com fragmentos que variaram de 

11 a 729 nucleotídeos (Figura 16), sendo esta nossa biblioteca L7. Para a biblioteca formada 

pelo procedimento reverse, foram obtidos 270 sequências no total, que representaram cDNAs 

subtraídos com fragmentos que variaram de 11 a 707 nucleotídeos pertencentes a biblioteca 

L5.  

 
Figura 16: Gráfico da quantidade de sequências por números de bases nucleotídicas sequenciadas. Neste gráfico 

são apresentados como as sequências variaram em tamanho e quantidade nas duas bibliotecas. O eixo Y representa o 

número de sequências e o eixo X representa o intervalo de 150 nucleotídeos para as sequências. 

 

4.3 – Busca por similaridade dos cDNAs sequenciados   

Após a triagem e eliminação das sequências contaminantes (eliminação de vetor, 

promotor, etc.) a biblioteca L7 permaneceu com 182 sequências e a biblioteca L5 com 91. 

Estas sequências foram submetidas à ferramenta BLAST e o resultado obtido mostrou que 

estas sequências apresentaram similaridade com sequências de Ricinus communis L.  

A biblioteca L7 demonstrou uma grande variedade de cDNAs similares aos bancos de 

dados, sendo 95 delas corresponderam a genes funcionais não ribossomais e 87 a genes 

referentes a atuação ribossomal. Dentro deste total de funcionais não ribossomais 12 

sequências apresentaram função desconhecida ou hipotética por não apresentarem domínios 

funcionais caracterizados ou descritos.   
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No sistema Gene Ontology (GO) que classifica os genes em três categorias primárias, as 

funções que foram atribuídas neste trabalho dentro de “Processo Biológico” foi subdividida 

até funções mais específicas da atuação da proteína correspondente ao transcrito, observados 

que cada proteína pode apresentar mais de uma função no metabolismo. Assim, a biblioteca 

L7 que correspondente a cDNAs diferencialmente expressos na situação estressante 

apresentou uma classificação com um total de 696 termos dentro de processos biológicos. 

Estes processos foram agrupados em 49 funções diferentes conforme apresentado na figura 

18. Essas 49 funções podem ser subdivididas em 13 classificações mais basais como 

apresentado na figura 17-A. As atividades que envolvem “Processos Metabólicos” ficaram em 

destaque com 526 termos agrupados seguidos por “Respostas a estímulos” com 57 termos e 

em terceiro “Desenvolvimento”, com 26 termos.  

A maioria dos cDNAs subtraídos apareceram apenas uma vez em nossa biblioteca L7, 

com grande variação em suas funções em diferentes vias, mas 13 genes do total aparecem 

duas ou mais vezes (dados não mostrados).  

Na tabela final gerada com todos os cDNAs foi possível observar que alguns destes 

encontrados na biblioteca L7, apesar de registrados apenas um vez, executam funções 

importantes do metabolismo de lipídios das sementes (dados não mostrados). Não foram 

registradas presenças de enzimas ligadas ao metabolismo de lipídios na biblioteca L5.    

Na biblioteca L5 (reverse) que correspondente aos cDNAs diferencialmente subtraídos em 

plantas controle foram obtidos 21 termos diferentes estabelecidos ao terceiro nível do Gene 

Ontology de acordo com o gráfico apresentado na figura 19. O número de genes referentes à 

atividade ribossomal correspondeu a 78 sequências. Esta contagem foi similar com a 

observada na biblioteca L7. O número de proteínas hipotéticas ou conservadas foi equivalente 

a 3, das quais uma repete-se também na L7, entretanto, nenhuma delas apresentou um 

domínio conservado na provável proteína.  

Com o agrupamento dos termos no sistema GO foram estabelecidos 6 termos primários 

dos quais “Processos metabólicos” também foi predominante com em L7, com o total de 413 

termos, sendo a segunda categoria mais abundante correspondente a “Respostas a estímulos” 

com 8 termos e a terceira “Regulação” com 6 termos (figura 17-B). Nesta biblioteca apenas 4 

genes repetiram-se 2 vezes. Apenas o cDNA correspondente a proteína LEGUMIN B 

(retirando-se proteínas hipotéticas) repetiu em ambas as bibliotecas. 
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Figura 17: Agrupamento dos termos do Sistema Gene Ontology (GO) de classificação segundo suas funções 

primárias e valores equivalentes a cada um. A) Gráfico equivalente com as informações obtidas na biblioteca L7 

(cDNAs da subtração forward) – Sementes de plantas sob estresse) com 14 termos diferentes. B) Gráfico equivalente 

com as informações obtidas na biblioteca L5 (cDNAs da subtração reverse- Sementes de plantas sem estresse) com 6 

termos diferentes. 
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Figura 18: Classificação do sistema GO para biblioteca L7 (forward). 526 termos foram agrupados dentro de 49 

categorias do terceiro nível de "Processos Biológicos”. 
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Figura 19: Classificações no sistema GO para a biblioteca L5. Os termos foram categorizados em 21 termos 

diferentes de acordo com suas funções. 
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Por meio da análise desses resultados podemos observar que três proteínas chamam 

atenção por sua repetição na biblioteca L7 (informações referente a condição de estresse na 

semente) e não sendo observada na biblioteca L5 sendo, portanto, consideradas como 

diferencialmente expressas no momento de estresse hídrico por cinco dias nas sementes de 

mamona. São elas METALOTIONEÍNA, PROTEÍNA REPRIMIDA POR AUXINA DE 12.5 

kDa e GLUTELINA TIPO-A 3.  

Na pesquisa por homologia de nossa sequência de cDNA de mamona referente a proteína 

METALOTIONEÍNA contra o banco de dados do NCBI. Os maiores valores de e-value 

obtidos foram para uma Proteína Hipotética Conservada, com 80 aminoácidos que possui um 

motivo funcional denominado “Metallothio_2”, estando assim agrupada na super família de 

METALOTIONEÍNAS (Figura 20). Esta família é dividida em duas classes que variam na 

posição aonde os metais pesados (cobre, zinco e cádmio) se ligam na proteína na região rica 

em cisteína (apresentado na figura 20 em retângulos vermelhos). Na pesquisa por peptídeos 

sinais, essa proteína não obteve resultados. De acordo com o banco de dados do CDD 

(Domínios conservados - NCBI), a partir do aminoácido 25, a sequência apresentou 

homologia com a família representada pelo domínio Pfam01439 sendo denominada do tipo 2 

com conservação de todas as cisteínas na região final da sequência, conforme o alinhamento 

apresentado na figura 20. Observou-se ainda que essa proteína possui uma outra região rica no 

aminoácido cisteína, mas não foi considerada no alinhamento com a família Pfam01439 pois 

não era região predominante em todas as proteínas METALOTIONEÍNAS tipo 2. Nenhuma 

região sinalizadora foi identificada ao longo da sequência, mas esta mostrou grande oscilação 

nas características hidrofóbicas de seus aminoácidos, esta característica foi observada 

principalmente entre o 32º e 64º aminoácido (figura 21). 

 

 
Figura 20: Domínios funcionais presentes nas Metalotioneínas. Imagem mostra em azul a região correspondente 

ao domínio conservado que lhe insere na família das Metalotioneínas. O alinhamento confirma a alta similaridade dos 

aminoácidos com o consenso de alinhamento entre sequências de Metalotioneína tipo 2 entre variadas espécies de 

plantas e suas regiões conservadas ricas em cisteína (Destacadas com quadrados vermelhos no alinhamento). 
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Figura 21: Análise de hidrofobicidade nos resíduos de aminoácidos da proteína METALOTIONEÍNA.  Proteína 

demonstra resíduos altamente variáveis ao longo da sequência (Eixo X). De acordo com o índice de hidrofobicidade no 

eixo Y, região entre os dois domínios ricos em cisteína têm maior variação desse parâmetro,  visualizado através dos 

quadrados amarelos e rosa na figura. Quadrado azul representa domínio conservado  Pfam01439 e quadrados 

vermelhos representam cisteínas da sequência.  

 

A proteína METALOTIONEÍNA tipo II de Ricinus comunis apresentou também 

homologia a METALOTIONEÍNA de Arabidopsis thaliana (AtMT2A), observado no 

alinhamento da figura 22. Por meio dessa sequência de Arabidopsis foi gerado um 

Interactoma onde foram observadas as interações conhecidas e preditas entre essa e outras 

proteína. Na figura 22, mostra ao centro a proteína MT2A sob diversas interações com outras 

proteínas de Arabidopsis, entretanto o número maior de interações (observados na cor verde 

clara) representa a citação das duas no mesmo artigo, sendo MT1A em ZHIGANG et al., 

(2006), MT3 em HASSINEN et al., (2009), AT2G23990, AT4G32110 e AT4G32490 

(HUANG et al., 2009) e AT2G17190 (PATI et al., 2006). As relações apontadas na cor rosa 

representam a interação proteína-proteína comprovada por experimentos. Dessas relações, a 

mais próxima foi relatava a interação com CELL DIVISION CONTROL 2 (CDC), uma 

proteína KINASE reguladora do ciclo celular, indicando sua atividade enzima substrato em 

MT2A. As outras duas ligações em rosa referentes a AT3G11630 (2-Cysteine peroxiredoxin 

B) e At5g06290 (2-Cys peroxiredoxin PrxA) são reflexo da interação que acontece em 
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Drosophila melanogaster já caracterizada entre METALOTIONEÍNAs e Prx 

(PEROXIREDOXIN), sendo suposta em plantas. O tipo de relação de co-expressão foi 

traçada com a proteína ZINC-BINDING DEHYDROGENASE (AT3G45770, ligada por uma 

conexão de cor preta), entretanto esta relação não foi comprovada em Arabidopsis, mas 

prováveis homólogos destas proteínas em um espécies de fungo mostraram essa expressão em 

conjunto. MT1A e MT3, dois outros tipos de METALOTIONEÍNA apresentam essa co-

expressão comprovada em A. thaliana.      

 

    

 

 
   Figura 22: Interactoma gerado para proteína MT2A de Arabidopsis thaliana. Os círculos mostram diferentes 

proteínas com que MT2A interage, e cada cor da ligação representa um tipo relação. A cor roxa representa interação 

proteína-proteína comprovada experimentalmente, a cor preta representa co-expressão e a verde clara representa 

citação no mesmo trabalho. Abaixo, alinhamento entre MT2A de Arabidopsis thaliana e Ricinus comunnis. 
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Com relação à PROTEÍNA REPRIMIDA POR AUXINA DE 12.5 kDa (ARP) que 

apresentou-se quantitativamente maior na biblioteca subtrativa L7, foi observado que sua 

sequência apresentou domínios funcionais característicos de proteínas com atuação na 

dormência das sementes e repressão de auxina, (incluindo-se então na super família 

“Dormancy/auxin associated proteins”. Esta proteína não apresentou regiões referentes a 

peptídeos sinais e nenhuma cisteína em sua composição, entretanto demonstrou a maior parte 

dos aminoácidos são de caráter hidrofílico. 

 

A terceira sequência diferencialmente expressa na condição de estresse hídrico por cinco 

dias apresentou homologia com a proteína GLUTELINA TIPO-A 3. Esta provável proteína 

em mamona apresentou 497 aminoácidos. Nesta sequência foram encontradas duas regiões 

conservadas denominadas Cupin que são conhecidas como “domínios barris”. Esses dois 

domínios juntos presentes nessa proteína formam uma região multi-domínio chamado de 

domínio Glutelin. 

 

O inicio desta proteína apresentou ainda uma região de peptídeo sinal marcado entre o 

primeiro aminoácido e o vigésimo segundo, apresentando similaridade de 37% com o de outra 

proteína de armazenamento chamada de GLYCININ, encontrada em Soja, que têm a região 

sinalizadora para a membrana do vacúolo, e o alinhamento entre as proteínas GLYCININ 

(proteína armazenamento em soja) e GLUTEINA mostrou que ambas possuem a região 

sinalizadora semelhante, bem como regiões em toda proteína.  
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4.5 – Filogenia de genes diferencialmente expressos 

 

A fim de confirmar uma possível homologia entre as informações gênicas recuperadas dos  

variados táxons de plantas, e averiguar como os grupos formados poderiam diferir da história 

evolutiva observada no sistema de taxonomia vegetal, mediante diferentes pressões evolutivas 

sobre o gene,  foram produzidas árvores filogenéticas.  

A partir das sequências recuperadas no banco de dados referentes a sequências de 

aminoácidos das proteínas foi realizado o alinhamento para estabelecer a similaridade entre as 

regiões. Com relação a proteína METALOTIONEÍNA essa busca mostrou que os domínios 

conservados referentes às duas regiões ricas em cisteína (a primeira próxima a região N 

terminal e a outra próxima a região C terminal) se conservam em todas as sequências 

recuperadas, entretanto a região central mostrou-se variável na composição dos aminoácidos, 

o que fez com que os ramos não agrupassem de forma confiável segundo as 1000 replicatas 

do método Bootstrap. 

Com isso, foram utilizadas as regiões codificadoras de cada gene, a partir do quadro de 

leitura aberto estabelecido para transcrição das proteínas dos genes de diferentes táxons 

selecionados, de forma que o conjunto final de sequências não houvesse acumulado mutações 

suficientes fazendo com que perdessem sua relação. Para testar essas taxas de mutações foram 

avaliados os índices de transição (troca de A ↔ G ou C ↔ T ) versus transversão (troca de  

C/T ↔ A/G), onde esses dois processos de mutação ao longo do tempo evolutivo podem 

indicar o padrão de conservação das sequências de nucleotídeos. Caso as taxas desses 

processos tendessem a uma trajetória em curva nos gráficos gerados, as sequências 

selecionadas apresentariam um padrão de saturação para essas mutações, o que acarretaria na 

perda dos caracteres ancestrais, o dificultaria tanto a inferência da ancestralidade quanto das 

homologias, com propensão a erros nas relações filogenéticas, observados também que as 

árvores geradas abrangeram níveis taxonômicos maiores. Para os gráficos gerados com essa 

finalidade, presentes nas figuras 23 e 25, do gene da METALOTIONEÍNA e PROTEÍNA 

REPRIMIDA POR AUXINA DE 12.5 kDa respectivamente. 

Foram observadas que os dois genes possuem taxas de transversão maiores que as de 

transição, entretanto, para o gene da METALOTIONEÍNA a trajetória dos dados plotados na 

transição demonstrou uma leve curva e da transversão manteve-se linear (livre de saturação), 

o que possibilitou o uso de inferência por Neighbor-Joining com o uso da matriz de distância 

ajustada para diferenças nas taxas de evolução de cada táxon, enquanto que  para o gene da 
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PROTEÍNA REPRIMIDA POR AUXINA DE 12.5 kDa, ambas curvas tenderam a trajetória 

curva, indicando saturação, onde foi utilizada Máxima Parcimônia.   

Os gráficos ainda mostraram que as taxas dessas variações foram altas, o que pode ser 

observado no eixo Y da figura 23, chegando a 27% e no eixo Y da figura 25, chegando a 

42%, indicando consequentemente uma alta taxa de mutação para as duas sequências. 

 

 
Figura 23: Gráfico da taxa de transversões e transições (para gene da METALOTIONEÍNA) ao longo da 

distancia (k80 =Kimura 2-parametros). Taxa de transversões longo da distancia se mante linear, e a de transições 

apresenta leve inclinação que tende a curva. A sequência gênica apresentava 244 nucleotídeos. 

 

Na árvore inferida para as relações filogenéticas entre as proteínas METALOTIONEÍNAS 

foram agrupadas sequências de Monocotiledôneas e as demais pertenciam ao “Core” das 

eudicotiledônias. A partir do alinhamento gerado foi estabelecida as relações filogenéticas 

apresentada na figura 24. Nesta figura podemos observar que a sequência de mamona se 

agrupou junto com a sequência de Jatropha curcas (Pinhão manso), ambas da ordem 

Malpighiales e família Euphorbiaceae, estando extremamente correlacionadas. Estas duas  

foram agrupadas com a sequência de Bruguiera gymnorhiza, também pertencente a ordem 

Malpighiales. Entretanto, esta planta é integrante da família Rhizophoraceae, representada por 
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várias espécies de mangue, o que mostra sua divergência adaptativa, mas similaridades no 

genoma.  

As espécies dentro de Rosideas agruparam-se de acordo com a ordem que pertencem, 

como as Fabales, sendo o grupo mais próximas das Malpighiales, agruparam-se todas da 

família Fabaceae, sendo elas Arachis hypogaea, seguida de Cicer microphyllum, Glycine max, 

Vigna radiata e Lablab purpureus. Em outro ramo, pode ser observado que encontram-se 

agrupadas as espécies da ordem Brassicales, todas elas da família Brassicaceae, com os 

representantes Pringle antiscorbutica, Arabidopsis thaliana e Capsella rubella, Brassica rapa 

e Hirschfeldia incana. 

Nas Asterideas, grupo irmão das Rosideas, agruparam-se dentro da ordem Solanales e 

mesma família Solanaceae, havendo divergido essa sequência primeiro em Capsicum 

chinense e Nicotiana tabacum, mostradas nos primeiros ramos e posteriormente  em Solanum 

tuberosum e Solanum nigrum, ao final do ramo. 

Podemos observar um ramo contendo as sequências das plantas monocotiledôneas. 

Entretanto, na base deste ramo foi agrupada a sequência encontrada em Avicennia marina, 

uma planta de mangue da família das Acanthaceae (dentro das Asterideas), sendo a partir da 

segunda ramificação encontrada Posidonia oceânica, considerada como umas das primeiras 

monocotiledôneas a divergirem (ordem Alismatales), formando então um ramo único com as 

espécies: Elaeis guineenses, Cynodon dactylon, Zea mays, Saccharum hybrid e Sorghum 

bicolor, todas Commelinids.  
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Figura 24: Dendograma gerado para o gene da METALOTIONEÍNA. Teste para Modelo evolutivo escolhido a 

partir da pontuação gerada pelo Modeltest3.7. Para reconstrução filogenética foi utilizado o método Neighbor-Joining 

(agrupamento de vizinhos), com suporte estatístico de Bootstrap com 1000 replicatas no PAUP e visualizada pelo 

TreeView. As sequências gênicas utilizadas apresentavam 244 nucleotídeos em média, com a utilização apenas da 

região codificadora. 

 

A outra sequência analisada em mamoneira teve homologia para a PROTEÍNA 

REPRIMIDA POR AUXINA DE 12.5 kDa (ARP). A fim de estabelecer quais espécies 

estavam mais relacionadas com a sequência de mamoneira, foi gerada uma árvore que 

representa a relação filogenética deste gene com outros genes de plantas, representado na 

figura 26. Nesta figura podemos observar que a sequência de Ricinus comunis novamente 

aparece agrupada com a sequência de Jatropha curcas, entretanto, a espécie Manihot 

esculenta apresenta maior relação com ela, deixando a mamona como relacionada ao ramo 

com as duas em 92% das 1000 replicatas geradas. As três espécies agrupam-se dentro da 

família Euphorbiaceae, assim como foi observado no ramo gerado. 

Como grupo mais ancestral da arvore tivemos as sequências de Physcomitrella patens, 

uma briófita, e uma sequência de Selaginella moellendorffii, a exemplo de plantas 

vascularizadas primitivas. Essas duas espécies foram utilizadas como grupo externo para 
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inter-relacionar a divergência entre monocotiledôneas e dicotiledônias, observado no centro 

da árvore. A espécie Linum usitatissimum que apesar de pertencer a ordem Malpighiales 

(mesma que mamona), apareceu mais próxima ao ramo das monocotiledôneas. 

As espécies da família Fabaceae agruparam-se em um ramo, visto acima do ramo da 

mamona. Dentro dele estão as sequências encontradas em Phaseolus vulgaris, Medicago 

trunculata, Glycine max e Robinia pseudoacacia. Abaixo do ramo em que se localiza a 

mamona, estão sequências encontradas em Nicotiana tabacum, Solanum tuberosum e 

Solanum virginianum. Todas estas agrupadas como Asterídeas da ordem Solanales. As 

sequências encontradas em Arabidopsis thaliana, Capsella rubella e Arabidopsis lyrata, 

formaram um único ramo que representou a ordem Brassicales. As plantas da ordem 

Cucurbitales, que é um grupo próximo das Malpighiales, apresentaram um ramo com as 

espécies Cucumis sativus, Thellungiella halophila e Brassica rapa. As sequências 

encontradas em Pyrus pyrifolia e Malus x domestica agruparam-se como Rosales, também 

próximo de Malpighiales. 

Em outro ramo oposto aos ramos descritos acima, foram observadas as sequências 

encontradas nas monocotiledôneas, como uma das isoformas do gene para ARP em Zea mays, 

divergindo primeiro no ramo, seguindo com Brachypodium distachyon, Zea mays (uma 

segunda isoforma), Sorghum bicolor, Setaria italica e Panicum virgatum. 
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Figura 25: Gráfico da taxa de transversões e transições (para gene da PROTEÍNA REPRIMIDA POR AUXINA 

DE 12.5 kDa) ao longo da distancia (k80 =Kimura 2-parameter). Taxa de transversões são mais lineares ao longo do 

tempo, enquanto que as transições tendem a curva-se, indicando saturação.  
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Figura 26: Dendograma do gene da PROTEÍNA REPRIMIDA POR AUXINA DE 12.5 kDa (ARP) produzida pelo 

TreeView. Modelo de substituição obtido através do programa Modeltest3.7 e Valores de Bootstrap para 1000 

replicatas e pelo programa PAUP. As sequências gênicas utilizadas apresentavam 357 nucleotídeos em média, com a 

utilização apenas da região codificadora. Como grupo externo foram utilizadas Physcomitrella patens e Selaginella 

moellendorffii. 

 

Com isso, foram estabelecidas duas bibliotecas subtrativas de cDNAs, e em cada uma 

dessas bibliotecas foram obtidos transcritos diferencialmente na semente, sendo expressos na 

condição de 5 dias sobre estresse hídrico e em condições controle, que puderam ser 

comparadas quantitativamente e funcionalmente. Os transcritos potencialmente expressos na 

condição de estresse que apresentaram repetições foram analisados e comparados contra o 

banco de dados de proteínas, sendo então identificados e detalhados quanto suas funções e 

algumas características como composição dos aminoácidos, domínios conservados, relações 

filogenéticas e relação com outras proteínas, como foi proposto inicialmente.  
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5.0 – Discussão 

 

A técnica de construção de biblioteca subtrativa é um dos métodos ainda utilizado para se 

obter respostas sobre a atividade de genes diferencialmente expressos (SAHEBI et al., 2014). 

A relação de custo e benefício desse método valoriza ainda mais sua aplicação em trabalho 

comparativos, observando ainda que a hibridização subtrativa fornece informações a cerca da 

oscilação de vários genes expressos em momentos e tecidos específicos (NARNOLIYA et al., 

2014). 

Com relação as bibliotecas obtidas, foi observada que a biblioteca L7, derivada da 

subtração forward – mensagem da condição de estresse, possui uma variedade de genes 

expressiva quando comparada a biblioteca L5 (subtração reverse – condição controle). Essa 

variação pode estar atrelada a mudança metabólica ocorrida em resposta ao estresse hídrico de 

05 dias, o que desencadeou uma expressão diferenciada frente a condição de desenvolvimento 

normal. Quando analisadas detalhadamente as funções das proteínas por meio do sistema GO, 

essa mudança no metabolismo é ainda mais perceptível, visto que a biblioteca L7 apresenta 49 

termos distintos relacionados a diferentes vias, número bem mais expressivo quando 

comparado com a biblioteca L5, onde continha apenas 21 termos. Esses valores elevados em 

Processos biológicos e Processos metabólicos também foram encontrados em bibliotecas 

subtrativas de soja submetidas ao estresse hídrico, tanto de folha como de raízes com funções 

de resposta ao estresse inferior a esses processos, no sistema GO (RODRIGUES et al., 2012). 

Grande parte dos transcritos identificados em nossa biblioteca L7 apresentam função de 

armazenamento em sementes, entretanto, nenhum dos transcritos referentes a enzimas 

descritas comumente para biossíntese de ácidos ricinoléico, como FAH12 ou de formação de 

TAG (Via Kennedy) foram encontrados, mas, foram encontradas três sequências com 

similaridade a oleosins, que são importantes para o armazenamento de óleo na semente e 

estabilização dos corpos oleaginosos formados no períodos de armazenamento. Resultados 

semelhantes foram encontrados por  LU et al. (2007). Estes autores obtiveram 4,720 ESTs (do 

Inglês expressed sequence tag) a partir de uma biblioteca de cDNAs do endosperma de 

semente de mamona em desenvolvimento e observaram que o número mais abundante de 

transcritos referiam-se a proteínas de armazenamento como Legumin B, 2S albumin, Seed 

storage, Agglutinin e Ricin, bem como oleosins. Interessantemente, mesmo com um número 

de transcritos abundante, esses autores colocam ainda que enzimas referentes a biossíntese do 

óleo foram encontradas uma ou poucas vezes, o que trás a hipótese de que a expressão de 
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envolvidos nessa via serão notados apenas em estágios mais tardios do desenvolvimento, e 

isto pode ser observado no trabalho de HE et al. (2004) onde expressão por RT-PCR das 

sequências associadas a biossíntese de óleo apresentam uma expressão diferencial a partir do 

19 DAP (dias após a polinização) em diante. Em adição, o trabalho de CAGLIARI et al. 

(2010) determinou por meio da metodologia de qRT-PCR que as expressões relativas de 

todos esses genes envolvidos são variáveis e estão presentes desde os estágios iniciais da 

semente, mas a maioria deles têm expressão reduzida nessa fase. Esses autores ressaltaram 

ainda que expressão desses genes pode variar de acordo com as condições ambientais como 

na condição de estresse, e comparativamente  com o presente trabalho, apesar de não validado 

por qPCR, mostra mudanças no perfil de expressão quando comparadas as condições de 

estresse hídrico e controle.  

Segundo CHEN et al. (2005) foram detectados transcritos diferencialmente expressos em 

relação a essas proteínas de armazenamento de óleo em sementes de mamona entre o 26º e 

54º dias DAP (fase de expansão do endosperma). Estes pesquisadores observaram que houve 

uma redução no 61º dia quando a semente entra em fase de dissecação. Em nosso trabalho, 

transcritos referentes a essas proteínas foram encontrados em sementes sob estresse hídrico, 

que provavelmente estariam neste período de expansão do endosperma, e também foi visto 

que comparado aos transcritos da biblioteca controle, apresentavam maior variedade, mas 

pontualmente os transcritos para a proteína de armazenamento LEGUMIN B aparecem nas 

duas bibliotecas repetidas por duas vezes. LEGUMIN B é estabelecida no trabalho de LU et 

al. (2007) como o transcrito de maior abundância no endosperma de semente em expansão, 

podendo significar que nossas duas bibliotecas estão equilibradas com relação ao tempo de 

desenvolvimento, mas a presença diferencial de diversas outras proteínas de armazenamento 

na condição de estresse podem indicar um aumento na velocidade com que estão sendo 

expressas e acumuladas. Em KRANNER et al., 2010 é mostrado que os estresses nas 

sementes em maturação induz diversos mecanismos de sobrevivência, e nesses estágio, 

tendem a expressar diversas proteína com essa finalidade como proteínas LEA e Heat Shock. 

A entrada na fase de dormência por si só pode ser considerada um estresse, devido a retirada 

de água da semente, e um estresse desse tipo durante o amadurecimento, pode levar ao inicio 

desse processo precocemente, levando em conta os transcritos característicos de fases tardias 

do desenvolvimento encontrados em nossa biblioteca L7 (estresse). 

É interessante notar no trabalho de NOGUEIRA et al. (2012) que estabeleceu um perfil da 

proteômica encontrada no óvulo e no endosperma da semente de mamona em estágios 

diferentes do desenvolvimento, foram encontraram 553 proteínas, sendo muitas delas 
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equivalentes aos transcritos encontrados em nossa biblioteca, inclusive a proteína 

GLUTELINA TIPO-A 3. Entretanto, observa-se que nenhuma dessas proteínas apresentaram 

homologia com a proteína METALOTIONEÍNA (MT) ou a PROTEÍNA REPRIMIDA POR 

AUXINA DE 12.5 kDa (ARP), indício esse que mostra uma regulação traducional sobre 

estresse, visto que no trabalho de LU et al. (2007), também foram encontrados transcritos 

abundantes para MT em 20 DAP, sob condições normais. Em adição, outro trabalho onde 

foram construídas bibliotecas de cDNA extraídos de sementes em diferentes fases do 

desenvolvimento da planta Bixa orellana L., a proteína MT também foi reportada com 

número abundante de transcritos, não sendo então a expressão exclusiva da condição de 

estresse, mas possivelmente positivamente regulada por ela. 

Os dados in silico da análise por interactoma (figura 22) mostra uma interação da proteína 

MTIIA como substrato para a proteína CDC, caracterizada no controle do ciclo celular, o que 

pode indicar a necessidade das MTs para o crescimento normal das sementes sendo assim 

reguladas conforme a semente desenvolve (PUSCH et al., 2012). Em complemento, no 

Interactoma obtido, foi mostrada também uma relação das proteínas MTs com proteínas Prx 

(PEROXIREDOXIN) em um sistema de oxirredução fornecendo a ligação de MT com zinco, 

supostamente regulando o desequilíbrio quantitativo de íons metálicos e restabelecendo a 

homeostase, evitando assim danos oxidativos (TIO et al., 2009). Na biblioteca L7 foi 

encontrado repetido duas vezes o transcrito referentes a Peroxiredoxin, o que pode indicar 

uma correlação dessas proteínas em sementes de mamona regulando o equilíbrio redox em 

condições estressantes.        

As proteínas MTs vêm sendo mostradas como atuantes no controle de diversos processos 

em sementes, o que pode levar a sua expressão tanto em condições normais como 

estressantes, mas em níveis diferentes. Comumente, elas são caracterizadas como ligantes a 

metais, devido a presença de regiões ricas em cisteínas. Portanto, essa atividade de ligação foi 

testada em condições de estresse em altas concentrações de metais pesados, e de fato foi 

verificado que sua expressão está associada a resistência neste tipo de estresse, como 

observado em variados tipos de mangue como Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza e 

Aegiceras corniculatum (HUANG e WANG, 2009, 2010; HUANG et al., 2011; YUHONG et 

al., 2013), cana-de-açúcar (GUO et al., 2013), inhame (KIM et al., 2013b), plantas halófitas 

como a espécie Salicornia brachiata (CHATURVEDI et al., 2012) e diversas outras espécies. 

Além dessa ligação com metais pesados, diversos trabalhos têm mostrado a atividade na 

eliminação das EROs através das proteínas METALOTIONEÍNAs evitando assim os danos 

oxidativos. Na arvore filogenética obtida podemos observar a relação entre as sequências de 
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mamona e Bruguiera gymnorhiza que foram agrupadas no mesmo ramo, o que pode indicar 

funções semelhantes na proteção ao estresse oxidativo, observados em plantas de mangue 

adaptadas ao ambiente salino, demonstrando um refinado controle de prevenção ao dano 

oxidativo.  

Foi mostrado que a expressão do gene de MT de arroz conferiu múltipla resistência a 

estresses abióticos a planta de tabaco transgênica, e eliminando espécies reativas de oxigênio 

diretamente ou indiretamente, indicado sua interação também com outras vias de resposta anti 

oxidativa (KUMAR et al., 2012a). Resultados semelhantes foram encontrados para as 

sementes de A. thaliana transformadas com MTs de Nelumbo nucifera (lótus) que 

apresentaram maior vigor germinativo em condições de estresse (ZHOU et al., 2012).   

   A partir da análise sobre as proteínas MT foram observadas que todas as repetições 

encontradas na biblioteca L7 eram referentes ao tipo II. É conhecido que as MTs são 

diversificadas e variam entre tipos I(a/b), II(a/b), III(a/b), IV(a/b/c) e EC-3, com cada tipo 

apresentando preferência por cobre, cádmio ou zinco (GRENNAN, 2011). Interessantemente, 

em dicotiledôneas a exemplo de Arabdopsis thaliana ou monocotiledônea como Oryza sativa 

são encontradas todos esses tipos nos bancos de dados proteicos, mas para Ricinus comunnis, 

a pesquisa realizada durante este trabalho não identificou em seu genoma uma região 

correspondente ao gene de todos esses tipos, resultando apenas nos tipos II e EC-3, indicando 

que possivelmente em mamona essas duas MTs têm papeis fundamentais em vários 

processos. Como mencionado, nossos dados para as bibliotecas subtrativas do estresse hídrico 

identificaram apenas transcritos referente ao tipo II onde foram obtidos 4 transcritos. Esses 

dados sugerem que essa proteína esteja associada a uma condição de desenvolvimento normal 

da semente, mas com o estresse oxidativo gerado pelo estresse hídrico sua transcrição pode ter 

sido foi aumentada. ZHU et al. (2009) observaram com a planta modelo Arabidopsis (At) que 

os níveis de expressão de AtMTIIa foram elevados a partir de estresse por baixa temperatura e 

pelo excesso de H2O2, enquanto que nas sementes do mutantes mtIIa para este gene foi 

observado  uma baixa germinação em condições de frio e acúmulo de H2O2. Estes autores 

propõem que essa proteína pode ser associada a um mecanismo alternativo de eliminação de 

EROs. Estes dados corroboram com os resultados obtidos nesse trabalho.  

Foram identificados também, os transcritos referentes a PROTEÍNA REPRIMIDA POR 

AUXINA 12.5 kDa e de acordo com seu domínio funcional, está ligada a dormência das 

sementes. Entretanto, a concentração de transcritos referente a essa proteína sugere uma 

indução precoce da dormência, visto que esse processo torna a semente tolerante a dissecação, 
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e reduz a necessidade de água, provavelmente causado pelo estresse hídrico o qual a planta 

passava (FINKELSTEIN et al., 2008). 

O terceiro transcrito analisado, referente a proteína GLUTELINA TIPO-A 3, foi analisado 

seu índice de hidrofobicidade, onde a região inicial de sua sequência apresentava alta taxa de 

aminoácidos hidrofóbicos, o que caracteriza regiões de ligação com membranas. O proteoma 

de mamona é rico em proteínas com essa função, apresentando sempre homologia entre elas e 

geralmente pertencendo a famílias SEED STORAGE com domínios bem conservados, 

entretanto, especificamente GLUTELINA TIPO-A 3, aparece em destaque na condição de 

estresse. Com base nisso, foram analisadas as regiões cis-regulatórias do gene GLUTELINA 

TIPO-A 3, e observa-se a presença não somente de sítios para atuação de ABA, como 

diversos outros que respondem diretamente a ação do estresse, como o hídrico. Esse dados 

mostram que apesar da fase de expansão do endosperma normalmente expressar diversos 

transcritos referentes a proteínas de armazenamento, o estresse provavelmente está causando 

não só o aumento da expressão destes transcritos, mas também de proteínas de 

armazenamento específicas estresse-reguladas. 

Em resumo, nossos dados trazem novas informações a cerca da expressão gênica em 

sementes de mamona no contexto de estresse hídrico, onde na literatura são encontradas 

apenas sobre a expressão em condições normais. As METALOTIONEÍNAS são comumente 

mostradas em um papel regulatório na concentração de íons metálicos e atuantes no processo 

de desenvolvimento, e executam um papel fundamental na eliminação de EROs. Em sementes 

de mamona, essa proteína foi mostrada diferencialmente expressa na condição de estresse 

hídrico, e pode representar uma possível chave no papel de tolerância nas sementes de 

mamona. A possível elevação na expressão da PROTEÍNA REPRIMIDA POR AUXINA DE 

12.5 kDa relacionada a dormência da semente pode estar ligada a entrada precoce no processo 

de dormência, sendo então uma resposta ao estresse hídrico baseada hormônio ABA. Foi 

mostrado ainda, que sobre as condições de estresse as sementes podem responder com o 

aumento na transcrição referentes a proteínas de armazenamento, e até mesmo algumas 

específicas como GLUTELINA TIPO-A 3, onde é observada sua ligação a fatores 

estressantes. Os processos metabólicos de sementes sobre estresse hídrico é aumentado e 

diversificado como visto em nossa biblioteca L7, mostrando todo o rearranjo molecular para 

tolerar essa condição.  

Por meio da utilização de outras metodologias que quantifiquem as expressões relativas 

desses genes em condição de estresse, haveria assim a validação das atuações propostas neste 
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trabalho, sendo por tanto uma das perspectivas geradas para elucidar como ocorre essa 

resposta diferenciada em mamona.     
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6.0 – Conclusão   

 

No presente trabalho, foi mostrado que existe uma mudança no metabolismo das sementes 

de mamona quando a planta foi submetida ao estresse, provavelmente ligado a resposta de 

tolerância ao déficit hídrico, e que vários genes são diferencialmente expressos nesta condição 

mostram-se potenciais candidatos a colaborarem como parte da resposta de como a mamona 

tolera ambientes secos, e assim sendo, outras pesquisas com abordagem na transgenia podem 

ser realizados para lucidar sua completa atividade, e comprovar seu potencial biotecnológico 

no melhoramento vegetal.  
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