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RESUMO 
 
 

A cana-de-açúcar é uma importante cultura para nosso país, que contribui com 
quase metade de toda a produção mundial. Muitos desafios são enfrentados pelas 
plantas, que muitas vezes não atingem todo o seu potencial genético devido a 
presença de estresses bióticos e abióticos. Como consequência, esses estresses 
podem gerar espécies reativas de oxigênio, que podem danificar o material genético. 
Outra consequência do estresse é a floração precoce, que diminui também a 
produtividade da cana-de-açúcar. Neste contexto, este trabalho apresenta como 
objetivos caracterizar os genes scMUTM1 e scMUTM2, codificantes para duas DNA 
glicosilases pertencentes à via de reparo por excisão de base (BER), além de 
identificar transcritos potencialmente relacionados com estresse e reparo de DNA, 
em duas variedades com fenótipo contrastante para floração. A caracterização das 
DNA glicosilases incluiu a construção de cassetes de expressão de proteínas, para 
posterior purificação; construção de árvore filogenética e análise de promotor deste 
gene. Com a reconstrução filogenética de MUTM foi possível observar que há o 
agrupamento desta sequência em um ramo com monocotiledôneas e outro com 
dicotiledôneas. Isto sugere que a duplicação desta sequência pode ter ocorrido 
depois da divergência desses dois grupos. Com a análise do promotor deste gene, é 
sugerido que, provavelmente, o gene ScMUTM1 pode estar sofrendo 
subfuncionalização, uma vez que a região promotora do gene ScMUTM2 apresenta 
uma maior quantidade de sequências regulatórias relacionadas ao estresse. Por 
meio das análises de expressão gênica utilizando microarranjos, se observou a 
superexpressão de genes relacionados ao estresse de forma marcante em uma das 
condições de análise relacionadas com floração precoce.  

 

 

Palavras-chave: cana-de-açúcar, reparo de DNA, reparo por excisão de base, 

floração, microarranjos 
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ABSTRACT 
 

Sugarcane is an important culture for Brazil that holds almost half of all 
worldwide productivity. Plants face many challenges, because of biotic and abiotic 
stresses presents in the production field, which could prevent plants from reaching 
their genetic potential. As consequence, those stresses can generate Reactive 
Oxygen Species – ROS – that can cause damages on DNA. Another consequence of 
stress is the early-flowering process, which contributes for a reduction on yield. In this 
context, the aim of this work is to characterize ScMUTM1 and ScMUTM2, two DNA 
glycosylases belonging to base excision repair pathway; and identify genes 
potentially related to stress and DNA repair in two sugarcane cultivars with 
contrasting flowering phenotypes. The characterization of the DNA glycosylases 
included the construction of vector to over express the recombinant proteins 
ScMUTM1 and ScMUTM2; they will be used in a near future to purification of these 
proteins and use in enzymatic assays. It was also made a phylogenetic 
reconstruction of this gene in plants and analysis of its promoter. With the 
phylogenetic analysis, it is possible to observe the presence of these genes grouped 
inside a branch with monocots and another one with dicots. This suggests that the 
duplication of this gene probably occurred after the separation of these two groups. 
The analysis of the promotor of MUTM shows of the presence of stress-related 
regulatory motifs at ScMUTM2 promoter, when compared with ScMUTM1. This may 
suggests that ScMUTM1 might be suffering sub functionalization process. After the 
analysis of microarrays data, it is observed an up-regulation from some stress-related 
genes in one of the conditions analyzed, related to early flowering process.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Características da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar, gramínea da família Poaceae, pertencente ao gênero 

Saccharum, teve origem na Nova Guiné e sul do Pacífico (revisado em VERHEYE, 

2010). Esta planta perene apresenta colmos com vários metros de altura e com altas 

concentrações de sacarose (revisado em CHEAVEGATTI-GIANOTTO et al., 2011). 

No século XVI, os portugueses trouxeram esta cultura para o Brasil, a partir das ilhas 

Madeira (revisado em VERHEYE, 2010). As fases de desenvolvimento da cana-de-

açúcar estão representadas na Figura 1. Quando a cana-de-açúcar é cultivada em 

clima tropical, a fase de germinação (fase 1) leva cerca de 21 a 40 dias após o 

plantio. A fase de perfilhamento (fases 2 e 3) é o fenômeno de emissão de folhas 

(perfilhos) pelo mesmo colmo, e começa a ocorrer 20 a 30 dias após emergência do 

colmo primário. Esta fase pode durar 110 a 130 dias. A fase de crescimento 

vegetativo (fases 3 e 4) ocorre cerca de 200 dias após a fase de perfilhamento. A 

fase de início da maturidade da planta (fase 5) ocorre 335 a 395 dias após o plantio. 

É nesta fase que a planta se torna competente para florescer. A cana-de-açúcar é 

cultivada por 12 a 14 meses, até ser coletada (SINGELS; VAN DER LAAN, 2012). 
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Figura 1 - Fases do desenvolvimento da cana-de-açúcar. O ciclo de desenvolvimento pode começar a 
partir três estruturas: semente, secção do colmo ou soca, que seria parte do segmento inferior de 
outra planta, já apresentando raízes (adaptado de BONNETT, 2014). 

 

 

Perto do fim do século XIX, a espécie Saccharum spontaneum, uma espécie 

selvagem que produzia pouco açúcar, começou a ser utilizada no processo de 

melhoramento genético com a finalidade de eliminar a suscetibilidade a doenças 

apresentada pela espécie S. officinarum, também chamada de noble cane, ou cana 

nobre, devido à alta quantidade de açúcar acumulado em seu colmo. A hibridização 
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não apenas resolveu os problemas relacionados às doenças, como também 

aumentou a produtividade da cultura e sua adaptabilidade à vários estresses 

abióticos (D´HONT et al., 2008). Hibridizações utilizando principalmente estas duas 

espécies são a base genética dos cultivares modernos (D´HONT et al., 2008; 

VERHEYE, 2010). A maioria destes cultivares exibem uma constituição 2n + n, 

representando duas cópias do genoma de S. officinarum e uma cópia do genoma de 

S. spontaneum (revisado em CHEAVEGATTI-GIANOTTO et al., 2011). Devido a 

estas hibridizações, o genoma da cana-de-açúcar apresenta-se altamente poliplóide, 

podendo chegar a decaplóide ou dodecaplóide (D´HONT et al., 2008). Com estes 

altos níveis de ploidia, a cana-de-açúcar é provavelmente a cultura atual mais 

complexa de ser estudada (PREMACHANDRAN; PRATHIMA; LEKSHMI, 2011). 

 

 

1.2 Duplicação do genoma em plantas 

Os processos de hibridização e duplicação no genoma em plantas contribuíram 

fortemente para a diversidade vegetal (revisado em RIESENBERG; WILLIS, 2007; 

SOLTIS; SOLTIS, 2009) e episódios de poliploidização ancestral são eventos 

importantes na evolução de angiospermas (JIAO; PATERSON, 2014; JIAO et al., 

2011). A maioria das plantas com flores sofreram pelo menos um evento de 

duplicação ancestral do seu genoma (BOWERS et al., 2003). Na Figura 2, 

encontram-se presentes alguns eventos de duplicação total do genoma (whole 

genome duplication - WGD) ancestrais, como o ζ, em um ancestral das plantas com 

semente e o ε, que ocorreu no ancestral de todas as angiospermas. Nesta figura 

também estão representados os eventos de duplicação mais recentes, como os que 

ocorreram no ramo das monocotiledôneas (σ e ϸ), os que ocorreram no ramo das 

Brassicaceae (β e α), além do evento de triplicação no ancestral comum a todas as 

dicotiledôneas (ɣ). 
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Figura 2 - Eventos de poliploidia em plantas com semente e angiospermas (Adaptado de JIAO et al., 
2011). WGD = duplicação completa do genoma (whole genome duplication). Eudicots = 
eudicotiledôneas. Monocots = monocotiledôneas. Basal angiosperms = angiospermas basais. 
Eventos de duplicação ancestral dos genomas (ζ e ε); eventos de duplicação mais recente: em 
monocotiledôneas (σ e ϸ) e nas Brasicaceae (β e α). Evento de triplicação ocorrido num ancestral a 
todas as monocotiledôneas (ɣ). 

 
 

A duplicação do genoma pode conferir vantagens para o organismo, tais como 

aumento na dosagem gênica e neofuncionalização, evolução de novas funções para 

determinado gene. Organismos poliplóides podem exibir vantagens maiores do que 

seus progenitores, como adaptação a ambientes extremos (JIAO; PATERSON, 

2014). Em cana-de-açúcar, foi observado que os híbridos utilizando S. officinarum e 

S. spontaneum apresentava uma resistência maior à estresses abióticos (D’HONT et 

al., 2008). 

Entretanto, é muito comum que ocorra também o silenciamento de uma das 

cópias, evento denominado não funcionalização. Apesar da duplicação gênica ser 

fortemente associada a formação de novos genes e expansão de famílias gênicas, 

também já foi visto que podem ocorrer perda de cópias, enquanto algumas famílias 

são permanentemente selecionadas para manterem apenas uma cópia de cada 
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gene (JIAO; PATERSON, 2014). Conforme sequências genômicas forem sendo 

disponibilizadas para plantas angiospermas, a investigação acerca dos eventos de 

duplicação poderá ser feita de forma mais robusta, levando a um detalhamento 

maior da história evolutiva deste grupo de plantas. 

 

 

1.3 Importância da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar é uma importante cultura, cultivada em cerca de 26 milhões 

de hectares nas regiões tropical e subtropical do mundo (Fonte: FAO, 2012). Sua 

principal característica atrativa é a capacidade de acumular açúcar em seus colmos, 

além da alta produtividade característica (DAL-BIANCO et al., 2012). Seu cultivo tem 

ganhado maior notoriedade devido à produção de etanol, importante fonte 

energética renovável seja em etanol de primeira ou segunda geração (FERREIRA et 

al., 2013). No Brasil, esta planta é cultivada desde a colonização, ocupando 

atualmente cerca de 9 milhões de hectares, divididos entre todos os estados 

produtores (CONAB, 2015).  Como pode ser observado na Figura 3, o estado de 

São Paulo apresenta a maior área de cultivo de cana-de-açúcar do país 

(KOHLHEPP, 2010). 
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Figura 3 - Área cultivada e potencial para plantio futuro com cana-de-açúcar no Brasil (KOHLHEPP, 
2010). 

 
 
 

O Brasil contribui com mais de 50% da produção de açúcar em todo o mundo e 

estima-se que irá produzir 655 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 

2015/2016. Na região Centro-Sul é esperado uma recuperação na produtividade, 

com um aumento de 2,5%, e na região Norte-Nordeste deve haver um acréscimo de 

1,6% (CONAB, 2015). No estado do Rio Grande do Norte, na safra 2015/2016, 

estima-se uma produtividade 27% menor quando comparada com a obtida em São 

Paulo, estado com maior produtividade do país. Esta diminuição da produtividade 

ocorre principalmente devido ao estresse hídrico sofrido pela cultura e condições 

climáticas características da região Nordeste (CONAB, 2015). 

 
 



22 
 

 
 

1.4 Estudos do genoma da cana-de-açúcar 

Os primeiros avanços no estudo do genoma da cana ocorreram em 2001, com 

a conclusão do Projeto de sequenciamento de ESTs da Cana-de-açúcar (SUCEST - 

Sugarcane Expressed Sequence Tag). Com este projeto, foram geradas 26 

bibliotecas de ESTs e 43.141 clusters, estimando-se mais de 30.000 genes 

(VETTORE et al., 2003). Num trabalho inicial de data-mining associado ao SUCEST, 

foram encontrados 19 grupos de sequências com homologia para os genes de 

reparo da via BER (AGNEZ-LIMA et al., 2001). Destes grupos de sequências, duas 

apresentaram homologia à DNA glicosilase bacteriana mutM/fpg: os cDNAs 

scMUTM1 e scMUTM2. Foram verificadas nestas sequências ortólogas em cana-de-

açúcar, os domínios funcionais característicos a mutM, através de estudos 

comparativos in silico (SCORTECCI et al., 2007). O SUCEST foi o primeiro projeto 

que permitiu o acesso à informação transcricional sobre cana-de-açúcar. Mas um 

trabalho mais recente já aumentou a quantidade de informação genômica a respeito 

desta planta, com o sequenciamento de 317 BACs (SETTA et al., 2014). Com uma 

quantidade ainda maior de informação genética sobre uma cultura tão importante 

para o país, é necessário que pesquisas invistam cada vez mais na caracterização 

dos genes que estão sendo identificados. 

 
 

1.5 Exposição a condições de estresse e produtividade  

Como as plantas são organismos sésseis, elas estão constantemente expostas 

a uma variedade de estresses, bióticos e abióticos. Os estresses bióticos são 

causados por patógenos, como vírus, bactérias e fungos e também a predação por 

herbívoros. Os principais estresses abióticos incluem seca, salinidade do solo, calor, 

frio, congelamento, falta de nutrientes, metais pesados, alta intensidade de luz, 

ozônio e estresses anaeróbicos (revisado em BALESTRAZZI et al., 2011; MAHAJAN 

et al., 2005; SUZUKI et al., 2014; TUTEJA et al., 2009).  

A disponibilidade de água é uma das maiores limitações para a produtividade 

das culturas. Cerca de 35% da superfície terrestre é considerada árida ou semiárida 

e mesmo as regiões que apresentam precipitações adequadas podem ser 

consideradas regiões com limitações na disponibilidade de água, uma vez que as 

chuvas são raramente uniformes (WOOD, 2005). 
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A perda na produtividade de plantas cultiváveis devido ao estresse biótico 

chega a 25%, em todo o mundo, e 6 - 20% em consequência do estresse abiótico 

(KAGE et al., 2015). Várias mudanças ocorrem em consequência do estresse, 

inclusive no contexto da plasticidade da cromatina. Já foi visto que mudanças na 

organização nuclear são pré-requisitos para respostas ao estresse em Arabidopsis 

(revisado em PROBST; SCHEID, 2015).  

Condições de laboratório são muito diferentes de condições de campo de 

produção, onde as plantas geralmente estão expostas a vários estresses 

simultaneamente, como seca e salinidade ou seca e altas temperaturas, o que pode 

causar impactos ainda maiores na produtividade das culturas. Já foi observado que 

a resposta molecular das plantas ao estresse combinado de seca e alta temperatura 

é único e não pode ser extrapolado a partir de estudos individualizados de cada 

estresse. Cada combinação de estresses requer uma resposta específica da planta 

e vias metabólicas e de sinalização envolvendo fatores de transcrição, fotossíntese, 

sinalização hormonal e mecanismos oxidantes estão envolvidos nesta resposta 

(revisado em SUZUKI et al., 2014).  

A região Nordeste do Brasil apresenta algumas características que são 

limitantes para a cultura da cana-de-açúcar, tais como baixa fertilidade dos solos, 

menor volume de chuvas e seu regime irregular e até a topografia inadequada em 

algumas áreas, que dificulta a mecanização (OLIVEIRA; BRAGA, 2011). Há 

evidências, inclusive, que algumas regiões do mundo, incluindo o Nordeste 

brasileiro, terão a seca intensificada nos próximos anos (BACELAR et al., 2012). 

Estas condições ambientais geram estresse na planta, podendo causar seu 

florescimento precoce, processo que promove a isoporização dos colmos (Janoberto 

Batista, técnico agrícola da Usina Biosev Estivas, Arês-RN, comunicação pessoal).  

A menor produtividade de cana-de-açúcar no Nordeste é um fato histórico 

(GOES et al., 2011; OLIVEIRA; BRAGA, 2011) e, além disso, a floração precoce é 

um problema comum desta região, onde as temperaturas são altas e o fotoperíodo é 

de cerca de 12 horas (ARALDI et al., 2010; MOORE; BERDING, 2014). Existem 

vários estudos na literatura que mostram que estresses abióticos podem causar um 

impacto negativo na produtividade de culturas comerciais (LINDEMOSE et al., 2013; 

SAWICKI et al., 2015; SUZUKI et al., 2014). 
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1.6 Reparo de DNA 

A exposição a agentes genotóxicos pode levar a uma série de danos no DNA, 

incluindo quebra de uma ou ambas as fitas (WATERWORTH et al., 2011). Espécies 

reativas de oxigênio (reactive oxygen species, ROS) são produzidos pelo 

metabolismo e, juntamente com erros de replicação, são agressões endógenas que 

podem provocar danos no DNA (CICCIA; ELLEDGE, 2010). A geração de ROS é 

também um mecanismo geral de resposta ao estresse e a atividade antropogênica 

acentua esta resposta. Com o intuito de evitar danos no DNA, as células, incluindo 

as células vegetais, possuem uma rede de vias de reparo de DNA, que são 

essenciais para a transmissão da informação genética de uma geração para outra 

de maneira íntegra (revisado em TUTEJA et al., 2009).  

Apesar de existir uma defesa antioxidante nas células, os ROS são capazes de 

provocar danos em várias moléculas, incluindo a molécula de DNA. Em 

consequência disso, algumas vias de reparo são ativadas. Estas vias compreendem: 

reparo direto ou fotorreativação; reparo de mau pareamento (MMR); reparo por 

excisão de base (BER) e nucleotídeo (NER); síntese translesão (TLS); reparo de 

quebra de dupla fita (DSB), no qual estão envolvidos os mecanismos de junção não 

homóloga (NHEJ) e recombinação homóloga (HR; revisado em BALESTRAZZI et al., 

2011; KIMURA; SAKAGUCHI, 2006; MEDEIROS et al., 2015). Na Figura 4 é 

mostrado um esquema com as principais vias de reparo e a influência do estresse 

abiótico na ativação destas vias.  
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Figura 4 - Representação esquemática dos fatores que causam danos no DNA (adaptado de 
MEDEIROS et al., 2015). Estresse abiótico e ROS podem provocar lesões no DNA. Estas lesões 
podem ser corrigidas por uma das vias de reparo. Caso isto não ocorra e mutações sejam geradas, 
pode levar à morte celular. O estresse abiótico gera o desencadeamento de vias de sinalização que 
podem ativar a produção de ROS e também de hormônios, que podem levar à tolerância ao estresse. 
BER = reparo por excisão de base (base excision repair). NER = reparo por excisão de nucleotídeo 
(nucleotide excision repair). HR = recombinação homóloga (homologous recombination). NHEJ = 
recombinação não homóloga (non-homologous end joining). ABA = ácido absícico. JA = jasmonato. 

 

1.6.1 Fotorreativação 

As plantas estão constantemente submetidas à radiação UV, que pode causar 

danos no DNA; em particular dímeros de pirimidina (cyclobutane pyrimidine dimers - 

CPDs) e fotoprodutos de pirimidinas [pyrimidine (6–4) pyrimidone photoproducts - 

(6–4)PPs] (BRAY; BRAY; WEST, 2005). Para sobreviver, as plantas desenvolveram 

diferentes mecanismos adaptativos, tais como produção de compostos fenólicos, 

que atuam como filtro para a UV e vias de reparo que corrigem os danos causados 

por esta radiação. A via de reparo direto, ou fotorreativação é uma delas, mas temos 

também as vias NER (reparo por excisão de nucleotídeo) e TLS (síntese translesão). 

A fotorreativação é prioritariamente ativada na presença de luz, quando há poucos 

danos a serem corrigidos, e as outras vias são ativadas na ausência de luz, sendo 

este processo também chamado de reparo "no escuro" - dark repair (BRAY; BRAY; 

WEST, 2005; GALLEGO et al., 2000; TUTEJA et al., 2009). Esta via de reparo 

quando ativada pela luz, realiza o reparo direto das lesões pelas fotoliases, enzimas 
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que se ligam ao DNA lesionado e eliminam o dano (KIMURA; SAKAGUCHI, 2006; 

KUNZ et al., 2006; MEDEIROS et al., 2015). 

 

1.6.2 Recombinação homóloga (Homologous recombination - HR) 

Agentes genotóxicos podem causar uma série de danos no DNA, incluindo 

quebras duplas na cadeia do DNA (double strand breaks - DSBs). DSB, estrutura 

que também podem surgir de forma espontânea durante a recombinação ou 

replicação, podem ser corrigidas por duas vias, recombinação homóloga e 

recombinação não homóloga, dependendo do dano ou do estágio do ciclo celular 

(KHANNA; JACKSON, 2001; MEDEIROS et al., 2015; WATERWORTH et al., 2011). 

Durante a meiose, HR é o mecanismo de reparo utilizado para corrigir as DSBs, 

utilizando um segmento homólogo de DNA (MEDEIROS et al., 2015).  

A recombinação homóloga ocorre mediante a presença de uma estrutura, um 

trecho de DNA simples fita que é produzido em um processo dependente de 

nucleases e helicases chamado de resseção (end resection). Uma das proteínas 

envolvidas neste processo é a Rad51, homólogo a RepA em E. coli (KREJCI et al., 

2012). Em Arabidopsis, o gene AtRAD51 foi caracterizado e sua relação com reparo 

de DSB estabelecida em experimentos onde esta estrutura foi induzida em 

experimentos utilizando cisplatina e radiação gama (ABE et al., 2005). 

A associação entre estresse e reparo por recombinação homóloga em plantas 

já foi estudada, sendo observado um aumento na frequência de recombinação 

homóloga somática em plantas, em consequência à exposição a diversos estresses, 

tais como metais pesados, seca, alta radiação UV e frio. Este mecanismo pode 

contribuir para a adaptabilidade das plantas ao estresse, em consequência da maior 

plasticidade genômica que pode ser alcançada (WATERWORTH et al., 2011). 

 

1.6.3 Recombinação não-homóloga (Non-homologous end joining - NHEJ) 

A via de reparo por recombinação não homóloga atua no reparo de DSBs sem 

que haja homologia entre os trechos de DNA. Em plantas, assim como na maioria 

dos eucariotos, o principal mecanismo de correção de DSBs em células somáticas é 

o NHEJ (KNOLL; FAUSER; PUCHTA, 2014). Esta via é mediada pela proteína Ku, 

composta pelas subunidades Ku70 e Ku80, que se ligam ao final das cadeias de 
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DNA, recrutando os complexos protéicos que atuam no processo de reparo (DONA 

et al., 2013). Em Arabidopsis, esta proteína pode sofrer controle hormonal, pois em 

sementes expostas ao estresse por altas temperaturas, há uma maior produção de 

ácido abscícico, e uma repressão da expressão de AtKu70 e AtKu80 (LIU et al., 

2008). PARPs são proteínas que atuam em diversos processos, incluindo NHEJ e 

homólogos para este gene foram encontrandos em plantas. Há evidências que estes 

genes podem estar relacionados com respostas ao estresse abiótico, pois plantas 

transgênicas de Arabidopsis e Brassica napa super expressando esta proteína, 

apresentaram maior tolerância ao estresse (VANDERAUWERA et al., 2007).  

 

1.6.4 Síntese translesão (Translesion synthesis - TLS) 

Apesar do monitoramento de todas as vias de reparo, algumas lesões não são 

reparadas no DNA, o que pode causar o bloqueio da maquinaria de replicação. Em 

resposta a este desafio, as células desenvolveram um mecanismo de tolerância para 

garantir a duplicação do seu genoma, mesmo na presença de um nucleotídeo 

introduzido erroneamente (FRIEDBERG, 2005). A via de síntese translesão (TLS) 

permite que cadeias de DNA sejam produzidas com nucleotídeos "errados" uma vez 

que as polimerases que estão envolvidas com este mecanismo não possuem uma 

processividade alta, como as outras polimerases replicativas, o que pode causar a 

produção de mutações (FRIEDBERG, 2005; KIMURA; SAKAGUCHI, 2006; 

ROLDAN-ARJONA; ARIZA, 2009).  

As DNA polimerases especializadas que atuam no TLS (DNA polimerases ζ, η, 

ι, κ e Rev1 - Reversionless 1) estão presentes em procariotos e eucariotos. A 

maioria destas polimerases pertencem à família Y que, ao contrário das outras 

polimerases replicativas, não possuem a atividade revisora exonuclease, o que 

acarreta a diminuição da sua processividade (KIMURA; SAKAGUCHI, 2006; 

ROLDAN-ARJONA; ARIZA, 2009). Em Arabidopsis, foi observado que as DNA 

polimerases AtPolζ e AtRev1 estão envolvidas com o TLS propenso ao erro (error-

prone).  
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1.6.5 Reparo de mau pareamento (Mismatch repair - MMR) 

O reparo de mau pareamento é a principal via que corrige a inserção errônea 

de bases pela DNA polimerase ou durante a recombinação. Esta via, conservada em 

bactérias e eucariotos, pode também atuar na correção de fotoprodutos. Em E.coli, 

MutS acompanha a síntese de novas cadeias de DNA, identificando mau 

pareamento. Quando a proteína MutS encontra um erro, a proteína MutL é 

recrutada. Com isso, a proteína MutH cliva a cadeia de DNA. Para correção do mau 

pareamento, atuam exonucleases, que removem a cadeia com a lesão, em conjunto 

com PCNA, helicases, proteínas ligantes a simples fita (single strand binding - SSB). 

A cadeia de DNA então é sintetizada novamente pela DNA polimerase, a DNA ligase 

une o DNA e a estabilidade genética é restabelecida (KIMURA; SAKAGUCHI, 2006; 

MEDEIROS et al., 2015).  

Dependendo do momento do desenvolvimento do organismo, o 

reconhecimento de lesões em cadeias-molde de DNA para replicação, inclusive de 

fotoprodutos, podem acionar mecanismos de reparo, sinalizar para o atraso no ciclo 

celular ou levar à morte celular programada (AQUILINA; BIGNAMI, 2001; LI, 1999). 

Em plantas são observados vários homólogos dos genes bacterianos MutS e MutL 

(JACKSON et al., 2006; KIMURA; SAKAGUCHI, 2006). A proteína MSH7, específica 

em plantas, teve seu papel relacionado com a manutenção da estabilidade genética 

durante a recombinação meiótica em plantas (WU et al., 2003). Apesar de muitos 

avanços terem sido feitos para a caracterização desta via em plantas, ainda há 

muitos detalhes que precisam ser esclarecidos. 

 

1.6.6 Reparo por excisão de nucleotídeo (nucleotide excision repair - NER) 

A via de reparo por excisão de nucleotídeo corrige lesões volumosas no DNA e 

também fotoprodutos. O reconhecimento da lesão pode ocorrer de duas formas 

diferentes, TCR-NER e GG-NER, mas as demais reações desta via são as mesmas. 

No NER acoplado à transcrição (TCR-NER), há, preferencialmente, o reparo de 

cadeias de DNA que são transcricionalmente ativas, enquanto durante o reparo do 

genoma global (GG-NER) ocorre o reparo das regiões inativas de transcrição. TCR-

NER é ativado quando a RNA polimerase II é bloqueada no sítio de lesão, durante a 

transcrição; havendo em seguida o recrutamento das proteínas CSA e CSB 

(Cockayne syndrome A e B). A outra subvia NER é ativada quando a proteína UV-
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DDB (UV-damage DNA-binding) e o complexo formado pelas proteínas XPC 

(Xeroderma Pigmentosum group C), RAD23 e centrina detectam a lesão. Em 

seguida, as duas vias convergem e necessitam do complexo TFIIH (transcription 

elongation factor-IIH) para desenrolar a hélice de DNA em torno da lesão; a DNA 

polimerase e DNA ligase terminam o processo de reparo (BALESTRAZZI et al., 

2011; MEDEIROS et al., 2015). 

Em plantas, muitos genes relacionados com NER já foram caracterizados e foi 

visto que em Arabidopsis e em arroz, esta é a via de reparo mais conservada (KUNZ 

et al., 2005; SINGH et al., 2010). Em Arabidopsis foi demonstrado que XPD, uma 

das proteínas do complexo TFIIH, é essencial para o desenvolvimento desta planta 

(LIU et al., 2003). Infelizmente, informações a respeito da regulação do NER em 

plantas ainda são escassos. 

 

1.6.7 Reparo por excisão de base (base excision repair - BER) 

Danos no DNA causados por alquilação, oxidação, deaminação, sítios abásicos 

e quebras simples fita (single stranded breaks, SSBs) são principalmente corrigidos 

pela via de reparo BER (BALESTRAZZI et al., 2011). De forma resumida, esta via 

apresenta cinco principais etapas: 1- reconhecimento e retirada da base lesionada 

por uma DNA glicosilase, levando à produção de um sítio abásico (sítio AP); 2- 

quebra da ligação fosfodiéster adjacente ao sitio abásico, na porção 5´, por uma AP 

endonuclease ou 3´ se a enzima for uma AP liase; 3- limpeza das pontas 3’ e/ou 5’ 

para criar extremidades 3’-hidroxil e 5’-fosfato; 4- substituição do nucleotídeo 

retirado, pela DNA polimerase; e 5- ligação do esqueleto açúcar-fosfato pela DNA 

ligase (ROBERTSON et al., 2009).  

Uma das modificações mais abundantes no DNA é oxidação da guanina, 

gerando a 8-oxo-7-hidrodeoxiguanosina (8-oxodG). A 8-oxodG pode ser reparada 

por diferentes mecanismos, porém o principal deles é a via de reparo BER (DUCLOS 

et al., 2012; ZHARKOV, 2008). Em archea, fungos e animais, a 8-oxoguanina 

glicosilase (OGG) é responsável pela excisão da 8-oxoG, enquanto em bactérias 

esta lesão é removida pela fpg/mutM. Plantas apresentam tanto OGG como 

variantes de FPG. Apesar dessas duas proteínas parecerem redundantes, a 

caracterização de Fpg1 de Arabidopsis thaliana (AthFPG1) mostra que 8-oxoG é um 

substrato pobre para esta proteína (KATHE et al., 2010). 
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É possível que o estresse genotóxico tenha um impacto negativo na 

produtividade da cana-de-açúcar, uma importante cultura para o nosso país. Sabe-

se que ainda falta ser elucidada muita informação a respeito dos mecanismos de 

reparo de DNA em plantas, especialmente para esta cultura. Além disso, grande 

parte da literatura de reparo de DNA em plantas concentra-se na dicotiledônea 

modelo Arabidopsis thaliana. Desta forma, este trabalho possui o propósito de 

caracterizar dois genes MUTM de cana-de-açúcar, além de analisar a presença de 

genes relacionados ao estresse e ao reparo a partir de dados de expressão gênica 

de dois cultivares de cana-de-açúcar com fenótipos contrastantes para floração. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Este trabalho apresenta como objetivo geral caracterizar genes relacionados ao 

reparo de DNA em cana-de-açúcar. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Analisar se as glicosilases ScMUTM1 e ScMUT2 complementam o 

fenótipo mutante da cepa mutMmutY; 

 Investigar a relação filogenética entre as sequências de MUTM de 

algumas Viridiplantae e a regulação da expressão deste gene; 

 Relacionar estresse e reparo de DNA em dois cultivares de cana-de-

açúcar com fenótipos contrastantes para a floração. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Cepas bacterianas utilizadas 

Os experimentos de complementação bacteriana foram realizados utilizando as 

cepas mutantes de Escherichia coli: mutM [F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-

3), λ-, ΔmutM744::kan, rph-1, Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514]; mutY [F-, Δ(araD-

araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, ΔmutY736::kan, rph-1, Δ(rhaD-rhaB)568, 

hsdR514]; mutMmutY que é a CC104 (CUPPLES; MILLER, 1989), derivada da cepa 

p90C (CUPPLES; MILLER, 1988); e mutS que é derivada da MG1655 (BLATTNER 

et al., 1997) e a cepa selvagem MG1655. Nos experimentos de clonagem foi 

utilizada a cepa de E.coli DH5α [F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) 

U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1]. Nos 

experimentos de super expressão de proteínas recombinantes foi utilizada a cepa 

Rosetta(DE3)pLysS [F- ompT hsdSB(RB
- mB

-) gal dcm λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 

ind1 sam7 nin5]) pLysSRARE (CamR)] de E.coli. 

 

3.2 Preparação de bactérias competentes 

Para obtenção de bactérias competentes, que foram posteriormente utilizadas 

nos experimentos de transformação bacteriana por eletroporação, inicialmente foi 

feito um pré-inóculo de uma colônia isolada em 5 mL de meio LB líquido, que foi 

mantido a 37ºC em agitação durante 18 h a 180 rpm. Posteriormente, essa cultura 

foi transferida para um erlenmeyer de dois litros contendo 250 mL de meio LB e 

mantida sob as mesmas condições, por 2 h. Após este tempo, foi medida a 

densidade óptica (DO600) de 0,4 em espectofotômetro. A cultura foi distribuída em 5 

tubos cônicos de 50 mL previamente gelados, cada um contendo o volume de 45 mL 

da cultura. Os tubos foram mantidos em gelo por 15 min e, posteriormente, 

centrifugados. Todas as centrifugações deste protocolo ocorreram na seguinte 

condição: 4.000 g, 4ºC e 15 min. A água utilizada para ressuspender as células 

sedimentadas durante a centrifugação era ultrapura estéril gelada.  

Depois da primeira centrifugação, o sobrenadante foi descartado, as células 

bacterianas foram ressuspendidas em 45 mL de água para cada tubo e os tubos 

foram novamente centrifugados. Em seguida, as células foram ressuspendidas em 
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25 mL de água. Depois de mais uma centrifugação dos tubos, as células foram 

ressuspendidas em 1 mL de glicerol 10% gelado para cada tubo. Após a última 

centrifugação este tubo foi ressuspendido em 750 µL de glicerol 10% gelado. Em 

seguida este volume foi aliquotado 50 µL em microtubos de 1,5 mL previamente 

gelados. Essas bactérias competentes permaneceram armazenadas em freezer        

-80ºC até o momento do uso (SAMBROOK; RUSSELL, 2001). 

No protocolo de preparação de células competentes para choque térmico, foi 

incubado um clone isolado em 3 mL de meio LB suplementado com antibiótico 

específico da cepa, por 16 h, sob agitação de 180 rpm e 37ºC. Esta pré-cultura foi 

utilizada em uma cultura maior, de 100 mL suplementada com antibiótico, e 

incubada a 37ºC sob agitação de 180 rpm até atingir a DO600 de 0,4 - 0,5. Durante 

todas as etapas as células permaneceram resfriadas. Depois da cultura atingir o 

crescimento desejado, ela foi transferida para dois tubos cônicos de 50 mL 

resfriados. Após incubar estes tubos por 30 min no gelo, eles foram centrifugados 

por 10 min a 4ºC, 10000 rpm. Após a centrifugação, o sobrenadante foi eliminado e 

as células sedimentadas foram ressuspendidas com 30 mL de CaCl2 100 mM estéril 

e gelado. Os cubos foram novamente incubados por 30 min no gelo e centrifugados 

nas condições supracitadas. Após a eliminação do sobrenadante, as células 

sedimentadas foram ressuspendidas em 2 mL de CaCl2 100 mM estéril e gelado. As 

células foram incubadas durante 16 horas a 4ºC e após este período de incubação, 

foi adicionado 0,85 mL de glicerol 50%. Foram feitas alíquotas de 100 µL em cada 

microtubo e as células foram armazenadas em freezer -80ºC (adaptado de 

SAMBROOK; RUSSELL, 2001). 

 

3.3 Transformação de bactérias competentes 

A transformação de bactérias competentes foi realizada utilizando os 

protocolos de transformação por eletroporação (200 Ώ e 1,8 kv) e por choque 

térmico (2 min a 42ºC). As células submetidas a eletroporação foram 

ressuspendidas em 1 mL de meio LB e incubadas sob agitação por 1 h a 37 °C. As 

células transformadas por choque térmico foram ressuspendidas em 1 mL de meio 

LB e incubadas sob agitação por 2 h a 37ºC. Depois do período de incubação 

necessário, para os dois protocolos utilizados, as células foram plaqueadas em 
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placas de Petri de 15 cm contendo meio LB sólido suplementado com os antibióticos 

específicos necessários.  

3.4 Extração de DNA plasmidial 

Quando a extração de plasmídeos apresentou o intuito apenas de confirmar 

uma construção gênica, foi utilizado o protocolo em mini escala, ou minipreparação. 

Quando o objetivo do experimento era extrair uma quantidade maior de plasmídeos 

para serem utilizados posteriormente para clonagem, foi realizado midipreparação 

ou maxipreparação de plasmídeos. Com este objetivo, foram utilizados os kits 

NucleoSpin da Macherey-Nagel e ou o kit PureLink da Invitrogen, seguindo as 

instruções dos fabricantes. O primeiro utiliza uma membrana de sílica para ligação 

ao DNA plasmidial, que ocorre com o auxílio de um tampão com elevada força 

iônica, que cria as condições apropriadas para que a ligação do DNA aconteça. O kit 

da Invitrogen possui a tecnologia HiPure, baseada em cromatografia de troca iônica. 

Neste caso, o DNA se liga à resina pela atração dos seus íons negativos presentes 

no esqueleto fosfato pelos íons positivos da resina de troca iônica.  

 

 

3.5 Construção de cassetes com scMUTM1 e scMUTM2 

A construção de cassetes contendo a sequência dos genes  scMUTM1 e 

scMUTM2 foi realizada com dois objetivos: verificar a complementação bacteriana 

por meio do teste de mutagênese espontânea e super expressar estas proteínas em 

um sistema heterológo. 

Para os experimentos de mutagênese espontânea foram construídos os 

vetores plasmidiais pAMS (figura 5), pAMM e pAMW. Em todos estes plasmídeos, a 

origem de replicação, o sítio de clonagem múltipla e o gene de resistência à 

antibiótico foi o mesmo, derivados do plasmídeo pGB2. Todos apresentam também 

a sequência que codifica o gene lacIq, repressor do operon Lac. Cada vetor foi 

baseado no vetor pBG2 (CHURCHWARD; BELIN; NAGAMINE, 1984), correlato ao 

vetor pSC101 (COHEN et al., 1973) que confere resistência ao antibiótico 

espectinomicina. Os três novos vetores apresentam a sequência do gene repA e do 

gene que confere resistência à espectinomicina provindos do vetor pGB2. Outra 
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parte destes plasmídeos seriam originados de fragmento dos vetores pTrc, 

pDSW204 e pDSW206, que contribuiriam com a sequência do gene repressor Lac, o 

promotor induzível e o sítio de clonagem múltipla para os novos plasmídios. 

 Para a construção do pAMS foi utilizado o vetor pTrc99A (Pharmacia Biotech), 

que carrega o promotor forte trc (BROSIUS; ERFLE; STORELLA, 1985). Para a 

construção de pAMM, vetor com médio nível de expressão, e de pAMW, vetor de 

baixo nível de expressão, foram utilizados os vetores pDSW204 e pDSW206 

(WEISS et al., 1999), respectivamente. Estes dois últimos plasmídeos são derivados 

do pTrc99A. O primeiro apresenta uma mutação no promotor trc e o pDSW206 

apresenta a mesma mutação presente no pDSW204 e 2 mutações adicionais. Estes 

promotores, híbridos que carregam parte da sequência do promotor trp e lac UV5, 

apresentam expressão induzida através da adição de isopropil β-D-1-

thiogalactopiranosideo (IPTG) no meio de cultura.  
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Figura 5 - Representação esquemática do plasmídeo pAMS. A) Figura obtida com o uso da 
ferramenta Gene Construction Kit (http://www.textco.com/gene-construction-kit.php; Textco 
BioSoftware, Inc). Região demarcada pela seta verde corresponde ao promotor Trc. Spc = região do 
plasmídeo com a sequência do gene que confere resistência à espectinomicina. lacI

q
 = região do 

plasmídeo que corresponde ao repressor Lac. repA = região do plasmídeo que corresponde ao gene 
codante para a proteína repA, necessária para a replicação do plasmídeo. MCS = Sítio de clonagem 
múltipla (multiple cloning site). B) Sítio de clonagem múltipla do plasmídeo pAMS em detalhe. 
 

 

 

Com o intuito de clonar os segmentos de pTrc99A e derivados em pBG2, foram 

realizadas digestões enzimáticas nos sítios ScaI e NdeI nos primeiros vetores e, em 

A 
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pGB2, as digestões foram realizadas nos sítios enzimáticos EcoRI e HindIII. Nos 

experimentos de digestão enzimática foram utilizadas as seguintes quantidades de 

enzima para cada micrograma de DNA que foi digerido: 20 unidades de ScaI, 3 

unidades de EcoRI e NdeI e 5 unidades de HindIII. Foram utilizados 5 microgramas 

de DNA em cada reação. Tendo em vista que, com exceção do sítio ScaI 

(extremidade “ponta cega”), os outros sítios de restrição apresentam extremidades 

coesivas não compatíveis, após digestão foi realizado tratamento com o fragmento 

Klenow da DNA polimerase I (NEB; uma unidade de enzima por micrograma de 

DNA). Por causa da manutenção das atividades polimerase e 3´ -> 5´ exonuclease 

deste fragmento, esta enzima é útil na reação de preenchimento (fill-in), formando 

pontas cegas a partir de extremidade 5´overhang. Na reação foi utilizada esta 

enzima, (incubando 15 minutos à temperatura de 25ºC) e 50 µM de dNTP´s. 

O fragmento obtido a partir da digestão de pGB2 foi tratado com a 5 unidades 

da fosfatase Antartic (NEB) para cada micrograma de DNA com o objetivo de inibir a 

recircularização deste fragmento, favorecendo a ligação entre os dois fragmentos 

preparados para a construção dos novos vetores. O tratamento foi realizado por 30 

minutos à 37ºC. Para que os fragmentos a serem utilizados na construção dos novos 

vetores fossem isolados precisamente, eles foram separados utilizando eletroforese 

em gel de agarose. O DNA foi purificado a partir do gel de agarose utilizando o kit da 

Qiagen QIAquick gel extraction, segundo recomendações do fabricante. Neste kit é 

utilizada uma coluna com uma membrana de sílica que favorece a ligação do DNA, 

em altas concentrações de sal, e eluição, em baixas concentrações. 

Depois da extração dos fragmentos no gel de agarose, as amostras foram 

quantificadas, também em gel de agarose, utilizando o marcador de peso molecular 

e de massa SmartLadder (Eurogentec) como referência. Para o procedimento de 

ligação entre os fragmentos foi utilizado 150 unidades de T4 DNA ligase (NEB) e 50 

nanogramas de vetor e inserto, que foram incubados à temperatura ambiente por 18 

horas. O volume total da reação de ligação foi de 10 µL. As etapas necessárias para 

a construção do vetor pAMS encontra-se no fluxograma da figura 6. Para a 

construção dos demais vetores as etapas seguidas foram as mesmas, com a 

diferença de que os plasmídeos pDSW204 e pDSW206 foram digeridos nos sítios 

ScaI e NdeI para a construção dos vetores pAMM e pAMW, respectivamente. 
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Figura 6 - Fluxograma descrevendo o procedimento de construção do vetor pAMS. O tratamento com 
o fragmento Klenow da DNA polimerase I foi necessário para que todas as extremidades dos vetores 
iniciais utilizados na construção apresentassem extremidades compatíveis com a ligação. O vetor 
pGB2 também sofreu desfosforilação para evitar a auto-ligação, diminuindo o background de falsos 
positivos, facilitando o screening de clones positivos. EcoRI, HindIII, ScaI e NdeI são os sítios 
enzimáticos correspondentes às digestões realizadas para preparação dos plasmídeos. 

 

 

O material inicial para a clonagem das duas MUTMs de cana-de-açúcar são os 

clones do SUCEST que apresentam-se clonados no vetor pSPORT-1 (Invitrogen). 

Para clonar as sequências de MUTM nos novos vetores, foram realizadas digestões 

enzimáticas nos sítios KpnI e XbaI, tanto no vetor pSPORT-1 quanto nos vetores 

construídos, utilizando 2 unidades de cada enzima por micrograma de DNA. Após 

digestão de 5 µg de DNA de cada vetor, foi realizado o procedimento de ligação, 

utilizando 150 unidades de T4 DNA ligase (NEB)/ reação e 100 ng de cada 

fragmento, num volume de 10 µL de reação .  

Para clonagem com o objetivo de super expressar as proteínas recombinantes, 

foi realizada a amplificação dos genes scMUTM1 e scMUTM2. Os oligonucleotídeos 

desenhados para este fim acrescentariam ao amplicon gerado os sítios enzimáticos 

BsaI na porção 5´ do amplicon e XhoI ou SalI na porção 3´ de scMUTM1 e 

scMUTM2, respectivamente.  
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Após amplificação desses genes, foi realizada a clonagem dessas sequências 

no vetor pCR-Blunt (Invitrogen) utilizando 12,5 ng deste vetor, 150 ng de inserto, 5 

unidades da T4 DNA ligase do kit do pCR Blunt, numa reação de 10 µL de volume. 

Para confirmação da inserção das sequências neste vetor, foi realizada uma 

digestão enzimática utilizando EcoRI; sítio enzimático que flanqueia o inserto. Para 

esta digestão, foi utilizado 300 ng de DNA e 7 unidades de enzima, numa reação de 

volume de 20 µL. As construções também foram confirmadas por sequenciamento 

utilizando os primers T7 e M13, presentes no vetor. Para expressão das proteínas, 

seria necessária a subclonagem em outro vetor. Foram escolhidos os vetores pHIS-

parallel, pMBP-parallel e pGST-parallel (SHEFFIELD; GARRARD; DEREWENDA, 

1999). Estes vetores apresentam o mesmo sítio de clonagem múltipla, mesma 

origem de replicação (pBR322), conferem resistência ao antibiótico ampicilina e 

promotor forte tac (DE BOER; COMSTOCK; VASSER, 1983). A diferença entre eles 

é a cauda que é adicionada na região N-terminal da proteína-alvo, característica que 

pode facilitar a purificação da mesma. O vetor pHIS apresenta cauda com seis 

histidinas; o pMPB apresenta cauda com a proteína ligante a maltose (maltose 

binding protein - MBP); e a pGST possui cauda glutationa S-transferase (glutathione 

S-transferase - GST). Para subclonagem nos vetores parallel, foram realizadas 

digestões enzimáticas preparativas nos sítios NcoI e SalI, para posterior ligação a 

scMUTM2, ou NcoI e XhoI, para ligação a scMUTM1, nos vetores parallel. Também 

foram realizadas digestões BsaI e XhoI na construção pCR-Blunt-M1 e BsaI e SalI 

na construção pCR-Blunt-M2. Para estas digestões, foi utilizado 5 µg de DNA de 

cada plasmídeo e de enzima para cada micrograma de DNA: 2 unidades de BsaI; 1 

unidade de NcoI; 10 unidades de SalI; 10 unidades de XhoI. As etapas realizadas 

para a construção dos vetores parallel contendo as ORFs para scMUTM1 e 

scMUTM2 estão representadas na figura 7. 

 



40 
 

 
 

 

Figura 7 - Fluxograma descrevendo o procedimento de construção de vetores para super expressão 
de scMUTM1 e scMUTM2. BsaI, XhoI, NcoI e SalI são os sítios enzimáticos correspondentes às 
digestões realizadas para preparação dos plasmídeos. Os primeiros fragmentos de scMUTM1 e 
scMUTM2 representados na parte superior desta figura, foram obtidos após amplificação, com 
oligonucleotídeos específicos, a partir do plasmídeo pSPORT::scMUTM1 e pSPORT::scMUTM2, 
respectivamente. 

 

 

Após realizadas estas digestões, os fragmentos foram observados e 

purificados a partir de gel de agarose 0,8% com o kit da Qiagen anteriormente 

citado. Após a purificação, foi realizada a ligação dos dois fragmentos utilizando a 

proporção 1:3 de vetor:inserto, utilizando 100 unidades de T4 DNA ligase/reação e 

um volume total de 10 µL. As construções pHIS-MUTM1, pMBP-MUTM1, pGST-

MUTM1, pHIS-MUTM2, pMBP-MUTM2 e pGST-MUTM2 foram confirmadas por 

digestão enzimática e sequenciamento. As construções com MUTM1 foram 

digeridas com as enzimas NcoI e XhoI; pHIS-MUTM2 foi digerido com a enzima XbaI 

e pMBP-MUTM2 e pGST-MUTM2 com PstI. Para estas digestões, foi utilizado 100 

ng de DNA, 2 unidades de cada enzima, numa reação de volume de 10 µL. 

Foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos para o sequenciamento: T7 

(5´-TAATACGACTCACTATAGGG-3´) e T7 menos 1 (5´-

AATACGACTCACTATAGGG-3´) para o vetor pHIS-Parallel1; pMalE (5´- 

TCAGACTGTCGATGAAGC-3´) para o vetor pMBP-Parallel1; e pGEX3 (5´-

GGAGCTGCATGTGTCAGAG-3´) e pGEX5 (5´-CTGGCAAGCCACGTTTGG-3´) para 

o vetor pGST-Parallel1. Todos os sequenciamentos foram realizados pela empresa 

GATC Biotech (https://www.gatc-biotech.com/en/index.html) utilizando o método de 

Sanger (SANGER; NICKLEN; COULSON, 1977). 
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3.6 Condições de PCR  

As ORFs de ScMUTM1 e ScMUTM2 foram amplificadas utilizando: 10 ng da 

construção pSPORT+ORF; 200 mM de dNTPs; 1 mM de primers; 3% de DMSO e 1 

unidade de Phusion High-Fidelity DNA Polimerase (NEB). O perfil de termociclagem 

empregado constitui de: etapa de desnaturação inicial - 30 segundos a 98ºC; 35 

ciclos de 10 segundos a 98ºC, 30 segundos a 62ºC e 30 segundos a 72ºC; e 

extensão final de 10 minutos a 72ºC. A termociclagem foi realizada no termociclador 

Mastercycle pro Gradient (Eppendorf). 

 

 

3.7 Eletroforese em gel de agarose 

A separação de fragmentos provenientes de digestões enzimáticas, reações de 

PCR, a análise da qualidade de amostras de DNA, ou a purificação de fragmentos 

de DNA, foi realizada por eletroforese em gel de agarose 0,8% ou 1%, em tampão 

TAE (SAMBROOK; RUSSEL, 2000) e 0,5 μg/mL de brometo de etídeo. Os géis 

foram visualizados sob luz ultravioleta e documentados. 

 

 

3.8 Complementação bacteriana 

Com o intuito de avaliar se as proteínas MUTM1 e MUTM2 conferem à cepa 

mutante mutMmutY um fenótipo semelhante ao da cepa selvagem, dessa forma 

confirmando sua função relacionada ao reparo de DNA, foi realizada a 

complementação bacteriana por meio da análise do teste de mutagênese 

espontânea (MICHAELS et al., 1992). Para este teste foi escolhido como alvo o gene 

rpoB. Mutações neste gene permitem o crescimento das colônias bacterianas na 

presença do antibiótico rifampicina. Normalmente este antibiótico inibe o início da 

transcrição devido à sua afinidade pela subunidade β da RNA polimerase, codificada 

pelo rpoB. Dessa forma, foi possível verificar a taxa de mutagenicidade espontânea 
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de uma cepa bacteriana observando quantas colônias crescem em placas de meio 

de cultura acrescidos de rifampicina na concentração de 100 µg/mL. 

Foram utilizadas três colônias isoladas de cada cepa e, a partir do crescimento 

da cultura durante 16 – 18 h, foi plaqueado 200 microlitros em placas com meio 

Luria-Bertani (LB)(SAMBROOK; RUSSEL, 2000) acrescidos de rifampicina e 100 µL 

de uma diluição 10-5 em placas contendo apenas meio LB.  

Para o cálculo da taxa de mutagênese espontânea, foi realizada primeiramente 

a média do crescimento das colônias bacterianas nas placas contendo o meio LB. 

Em seguida, foi calculado quantas colônias cresceram nas placas contendo 

rifampicina e este valor foi dividido pela média de quantas colônias cresceram nas 

placas contendo apenas o meio LB. 

  

 

3.9 Teste estatístico  

A  análise comparativa dos dados da complementação bacteriana foi realizada 

usando o teste não paramétrico de Wilcoxon signed rank test, com significância 

estatística de p < 0,05. O teste foi realizado utilizando o programa SPSS (Statistical 

Package for Social Science)  v.19.0 (“IBM SPSS Statistics for Windows”, 2010). 

 

 

3.10 Expressão de proteínas recombinantes 

Células competentes da cepa de E.coli rosetta (DE3) foram transformadas por 

choque térmico (SAMBROOK; RUSSELL, 2001) com as construções pHIS-MUTM1, 

pHIS-MUTM2. Foi feita uma pré-cultura de 30 mL, de um clone isolado, por 16 h, na 

presença de 100 µg/mL do antibiótico ampicilina. Vinte mL desta pré-cultura foi 

adicionada a 2 L de meio LB e, após a cultura atingir a DO600 de 0,5 foi adicionado 

0,5 mM do agente indutor IPTG. Após indução, a cultura foi mantida sob agitação 

por 16 h a 15°C. Foi recolhida uma alíquota de 1 mL da cultura antes e após a 

indução. Após incubação por 16 h, cada cultura foi dividida em três tubos e 

centrifugada a 8000 rpm por 5 min (centrífuga Sorvall, rotor SLA-600TC) à 

temperatura ambiente. O sobrenadante dos tubos foi descartado e o material 
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sedimentado de um tubo foi ressuspendido com 5 mL de tampão 1x PBS (Gibco). 

Este material foi utilizado para ressuspender o sedimentado do segundo tubo e o 

terceiro teve seu material sedimentado ressuspendido da mesma forma. O material 

completamente ressuspendido (cerca de 20 mL) foi mantido a -20ºC até o momento 

de se realizar a lise celular. Antes de proceder com a lise das células bacterianas, as 

alíquotas da cultura de antes e após a indução foram visualizadas no SDS-Page 

para confirmação da indução. O tampão de utilizado na lise, 2x concentrado, possui: 

1,6 M de NaCl; 40 mM de Tris-Hcl pH 8,0; 20% de glicerol; 10 mM de imidazole e 4 

mM de β-mercaptoetanol. No primeiro passo da lise celular, foi adicionado ao 

material ressuspedido em PBS 1x, o tampão de lise em quantidade suficiente para a 

concentração deste tampão ficar 1x e 500 µL de 100 mM de PMSF. Depois de 20 

minutos, a mistura foi vortexada e 0,2% do detergente NP40 (Thermo Scientific) foi 

adicionado. Após uma hora de incubação no gelo, o material foi submetido à 

sonicação por três vezes durante um minuto. Depois de concluída a sonicação, o 

material foi centrifugado por uma hora a 19.000 rpm à temperatura de 4ºC 

(centrífuga Thermo Scientific, rotor SA-300). Uma alíquota do sobrenadante, após a 

centrifugação foi separada, e o restante do sobrenadante foi rapidamente congelado 

com o auxílio de nitrogênio líquido. Este material, o extrato bruto obtido após a lise 

celular, foi mantido em freezer -80ºC até utilização na purificação. O SDS-Page 12% 

(LAEMMLI, 1970) que foi realizado depois da lise celular apresenta a fração induzida 

antes da lise e após a lise celular. 

Alguns testes foram realizados para estabelecer uma condição na qual 

ScMUTM1 pudesse ser encontrada na fração solúvel do lisado celular. As condições 

dos testes com as construções pHIS-MUTM1 e pMBP-MUTM1 foram: incubação a 

37ºC por 8hs sem adição de IPTG; incubação a 16ºC por 18 hs com 0,5 mM de 

IPTG após cultura atingir a DO600 de 0,8; e incubação nas mesmas condições 

anteriormente citadas, utilizando 1 mM de IPTG. No teste realizado com a 

construção pGST-MUTM1, foi realizado apenas o teste utilizando a primeira 

condição. 

 

 

3.11 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 
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As proteínas expressas em E. coli foram analisadas por eletroforese em gel 

desnaturante de poliacrilamida a 12% (SDS-PAGE) (LAEMMLI, 1970). Alíquotas das 

amostras referentes a cada passo da expressão e purificação foram solubilizadas 

em igual volume de tampão de amostra, aquecidas a 95ºC durante 15 minutos e 

aplicado no gel. A composição do tampão de amostra é:  Tris 0,5 M pH 6,8; glicerol 

10%; SDS 10%; azul de bromofenol 0,5% e β-mercaptoetanol 2 mM. A eletroforese 

foi realizada a 200 mV e 70 mA por 35 minutos, utilizando o sistema Mini-Proteome 

SDS-PAGE (Bio-rad). Após a corrida, o gel foi corado em solução contendo azul de 

Coomassie R-250 (Thermo Scientific) e descorado em solução contendo 40% de 

metanol e 10% de ácido acético glacial em água destilada. Os géis foram 

visualizados e documentados utilizando o sistema de fotodocumentação ChemiDoc 

MP (BioRad). 

 

 

3.12 Reconstrução filogenética  

As sequências de aminoácidos utilizadas na reconstrução filogenética de 

MUTM foram submetidas inicialmente a alinhamento múltiplo com uso da ferramenta 

MAFFT (v.7.149; KATOH; STANDLEY, 2013), método de refinamento interativo L-

NS-i e penalidades de Gap opening 1,53 e Offset value nulo. No Apêndice 2 

encontra-se a tabela com a identificação de todas as sequências utilizadas nesta 

análise. 

Para determinar qual modelo evolutivo de substituição seria o mais adequado 

para o conjunto de dados, foi utilizado o programa JModelTest 2 (v.2.1.4; DARRIBA 

et al., 2012) na construção da matriz de distância, levando em consideração a 

heterogeneidade nas taxas de substituição ao longo dos sítios pelo uso da 

distribuição Gamma (+G). A árvore filogenética foi construída utilizando o método de 

Máxima Verossimilhança. O modelo de substituição evolutivo utilizado foi o JTT+G, e 

o programa utilizado na reconstrução filogenética foi o FastTree (v.2.1.15 PRICE; 

DEHAL; ARKIN, 2010). 

 

 

3.13 Análise in silico de promotores dos genes de MUTM  
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Com o intuito de compreender a regulação da expressão do gene MUTM em 

cana-de-açúcar e algumas outras plantas, foi realizada a análise in silico da 

potencial sequência promotora por meio da ferramenta PlantCARE (LESCOT et al., 

2002). Para isso, foram analisados os 1.000 pares de bases anteriores ao ATG 

inicial para todos os genes, com a exceção da sequência de Arabidopsis thaliana, 

que já possui um banco de dados específico, e considera como promotor do gene 

MUTM uma sequência de 684 pares de base a montante do sítio de início da 

tradução.  

As potenciais sequências promotoras de ScMUTM1 e ScMUTM2 foram obtidas 

a partir de dados genômicos de BACs de cana-de-açúcar (SETTA et al., 2014). As 

sequências regulatórias de arroz, sorgo e batata (Solanum tuberosum) foram obtidas 

no banco de dados PlantGDB (http://www.plantgdb.org) e a de Arabidopsis no 

AGRIS - Arabidopsis Gene Regulatory Information Service 

(http://arabidopsis.med.ohio-state.edu/). Foram analisadas as sequências 

promotoras dos genes ScMUTM1 e ScMUTM2 de cana-de-açúcar; Os06g43610 e 

Os08g21330 de arroz; Sb10g025220 e Sb07g010660 de sorgo; At1g52500 de 

Arabidopsis; e PGSC0003DMG400014146 de Solanum tuberosum. 

 

 

3.14 Material vegetal 

O material vegetal utilizado para a análise de expressão gênica através dos 

microarranjos foi obtido na usina Biosev Estivas, localizada no município de Arês 

(6º11’40”S 35º09’37”W), estado do Rio Grande do Norte. Foram escolhidos dois 

cultivares com padrão de floração constrastante; uma apresenta floração precoce 

(FP) e outra cultivar apresenta floração tardia (FT). Estas plantas foram coletadas 

em diferentes fases do desenvolvimento. Como a cana-de-açúcar é plantada em 

fevereiro - março na usina, durante os meses de junho - outubro do mesmo ano a 

planta apresenta crescimento vegetativo, para os dois cultivares. O cultivar com 

fenótipo de florescimento precoce, foi coletado em junho (jun), agosto (ago), outubro 

(out) e dezembro (dez) de 2007; fevereiro (fev) de 2008. As amostras de junho e 

agosto pertencem a plantas denominadas como juvenis para os dois cultivares. No 

caso do cultivar precoce, as amostras de dezembro e fevereiro correspondem ao 
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momento que o ápice meristemático caulinar (shoot apical meristem - SAM) pode 

estar competente para florescer. Para a cultivar com floração tardia, no mês de 

outubro de 2007 e fevereiro de 2008 o SAM não estaria competente. Este 

acompanhamento foi realizado por análises morfológicas realizadas tanto no campo 

de produção como no laboratório. O acompanhamento realizado com o cultivar FP 

consistiu de mais etapas do que o do cultivar tardio com o intuito de acompanhar as 

mudanças graduais que poderiam estar ocorrendo no SAM deste cultivar com 

floração precoce. O provável estágio do desenvolvimento de cada amostra está 

apresentado na Tabela 1. 

 
 
Tabela 1 - Estágios do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de cana-de-açúcar em cada 
amostra utilizada para as hibridações de microarranjos. Precoce = cultivar com florescimento precoce. 
Tardio = cultivar com florescimento tardio. 
 

Amostra Cultivar Coleta Estágio do desenvolvimento do meristema 

1 Precoce 
Outubro 

2007 
Meristema vegetativo (planta adulta) 

2 Precoce 
Dezembro 

2007 
Meristema floral (planta adulta) 

3 Precoce 
Fevereiro 

2008 
Meristema floral (planta adulta) 

4 Precoce 
Junho 

2007 
Meristema vegetativo (planta juvenil) 

5 Precoce 
Agosto 

2007 
Meristema vegetativo (planta juvenil) 

6 Tardio 
Outubro 

2007 
Meristema vegetativo (planta adulta) 

7 Tardio 
Fevereiro 

2008 
Meristema vegetativo (planta adulta) 

 

 

3.15 Preparação das amostras para microarranjos e hibridização 

O RNA total de cada amostra, consistindo num pool de dois ápices 

meristemáticos, foi isolado de 300 - 500 mg do SAM triturado com nitrogênio líquido, 
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utilizando TRI Reagent (Ambion), segundo as instruções do fabricante. Cada 

amostra teve esta extração repetida para quatro réplicas biológicas. O RNA foi 

purificado por meio de uma coluna com o RNeasy MinElute CleanUp Kit (Qiagen). A 

qualidade das amostras foi analisada pelo Bioanalyzer 2100 usando nanokit 

(Agilent). A hibridação dos microarranjos foi realizada no laboratório do Dr. Michael 

Udvardi (The Samuel Roberts Noble Foundation - USA) utilizando o chip da 

Affymetrix GeneChip® Sugar Cane Genome Array (code 900628) 

(http://www.affymetrix.com/). A marcação de 10 µg de RNA, a hibridação e o 

escaneamento do chip foram realizados de acordo com as instruções do fabricante 

do chip para RNA eucariótico, usando o protocolo de síntese de cDNA one-cycle e 

da facility na The Samuel Roberts Noble Foundation. 

 

 

3.16 Extração dos dados dos microarranjos e normalização 

Cada array da Affymetrix teve o resultado no formato .cel exportado do 

GeneChip Operating Software Version 1.4 (Affymetrix) e importado no Robust 

Multiarray Average (RMA)(IRIZARRY et al., 2003). Para cada probe set, uma 

chamada presença/ausência foi criada utilizando dCHIP (LI; WONG, 2001). Matlab 

(MathWorks) foi o programa utilizado para as seleções de genes, baseado no teste 

associativo t-test (DOZMOROV; CENTOLA, 2003). Através deste método, foram 

considerados como diferencialmente expressos apenas os genes cuja expressão 

comparada entre pares de amostras foram significativamente maiores do que o ruído 

mensurado, apresentados entre replicatas durante a hibridação. A correção de 

Bonferroni foi utilizada uma vez que os P-values obtidos foram corrigidos contra um 

tamanho grande de amostras. O P-value threshold de 1.14 · 106 foi utilizado na 

correção de Bonferroni, sendo P = 0.05/N, onde N corresponde ao número de genes 

na comparação, que foi 8.235 neste experimento. Os níveis de expressão nas 

amostras foram representados por "1" e "-1" para genes up- e down-regulated, 

respectivamente. “0” representou casos onde a expressão não se apresentou 

diferencial. 
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3.17 Análise dos dados dos microarranjos 

A identificação geral dos genes e sua categorização em termos de ontologia 

gênica - Gene Ontology (GO) - para função molecular, processo biológico e 

componente celular (ASHBURNER et al., 2000), foi realizada com o uso do 

programa Blast2GO (CONESA et al., 2005), utilizando o banco de dados para todas 

as plantas, e o cutoff escolhido foi 10-3. Adicionalmente, as vias metabólicas foram 

mapeadas baseadas na base de dados de vias Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes (KEGG; KANEHISA; GOTO, 2000). Com o objetivo de analisar a 

expressão global dos genes diferencialmente expressos, o gplots, pacote do 

programa R (http://www.r-project.org) foi escolhido para obtenção dos Heat maps. A 

identificação mais detalhada dos genes também foi realizada através de BLASTn no 

banco de dados Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html; FLICEK et al., 2014), 

utilizando como base o genoma de sorgo, planta mais próxima evolutivamente da 

cana-de-açúcar com o genoma totalmente sequenciado. Algumas análises de GO 

foram realizadas com estes genes identificados pelo Ensembl, utilizando a 

ferramenta Panther (http://pantherdb.org/; THOMAS et al., 2003). 

 

 

  

http://www.r-project.org/
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4 RESULTADOS 

4.1 Clonagem de ScMUTM1 e ScMUTM2 para complementação bacteriana 

Num trabalho anterior do nosso grupo, foi observado que as sequências 

ScMUTM1 e ScMUTM2 apresentavam função de reparo pois eram capazes de 

reduzir a frequencia de mutação espontânea de cepas bacterianas duplo mutante 

mutM/mutY (SCORTECCI et al., 2007). Antes da construção de vetores para 

expressão destas proteínas, foi testada novamente a capacidade de 

complementação de ScMUTM1 e ScMUTM2 em cepa duplo mutante. Inicialmente, 

foi testado as complementação utilizando o vetor pBC contendo estas sequências.  

Algumas cepas bacterianas podem apresentar diminuição no seu crescimento 

quando transformadas com plasmídeos com alto número de cópias. Como o pBC é 

um plasmídeo deste tipo, com o propósito de certificar se sua replicação poderia 

prejudicar o crescimento das células, foi realizado primeiramente um experimento de 

complementação bacteriana utilizando apenas a cepa mutante transformada com 

este plasmídeo vazio. No Apêndice 1 é mostrado que este plasmídeo interferiu no 

crescimento da cepa mutante e, consequentemente, na sua taxa de mutagênese 

espontânea, desta forma este vetor se mostra inapropriado para o objetivo do 

experimento. Com isso, o primeiro passo para a realização dos experimentos de 

complementação bacteriana utilizando as sequências ScMUTM1 e ScMUTM2 foi 

construir novos vetores, com promotores possuindo diferentes forças de indução e 

baixo número de cópia. 

Deste modo, após ligação do fragmento proveniente do vetor pTrc99A ao 

fragmento do vetor pGB2, foi realizada a análise dos clones obtidos após 

transformação em células competentes. Os plasmídeos construídos apresentaram o 

tamanho esperado de aproximadamente de 6,6 kbp e este tamanho pode ser 

observado nas figuras abaixo, comparando com o marcador de DNA 

superenovelado presente na primeira coluna do gel de agarose (figura 8). Na figura 

9, podem ser observados os clones positivos para a ligação pAMS::MUTM1 e 

pAMS::MUTM2. Estas construções apresentam o tamanho esperado de cerca de 

8.000 pares de bases e podem ser comparados com o vetor pAMS vazio que está 

na segunda coluna do gel, com tamanho de 6.600 pares de bases. 
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Figura 8 – Análise de clones para a construção do vetor pAMS. Eletroforese em gel de agarose 0,8%. 
Clones positivos (+ linhas 4 e 5), com tamanho de aproximadamente 6.6 Kbp. Demais amostras 
correspondem aos clones negativos. Linha 1: Marcador de DNA superenovelado (DNA supercoiled 
ladder NEB Biolabs N0472S). 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Análise de clones para as construções pAMS::scMUTM1 e pAMS::scMUTM2. Eletroforese 
em gel de agarose 0,8%. Linha 1: Marcador de DNA superenovelado (DNA supercoiled ladder NEB 
Biolabs N0472S). Linha 2: Plasmídeo pAMS vazio, com tamanho de aproximadamente 6,6 Kbp. 
Linhas 3 - 7: Clones positivos para pAMS::scMUTM1. Linhas 8 - 12: Clones positivos para 
pAMS::scMUTM2. Ambos os clones apresentam o tamanho de cerca de 8.000 pares de base (8kbp).  
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4.2 Complementação bacteriana 

Após clonagem dos genes alvo no vetor pAMS, foi realizada a transformação 

na cepa duplo mutante mutMmutY com os clones positivos para as duas 

construções (pAMS::ScMUTM1 e pAMS::ScMUTM2). Esta cepa foi utilizada ao invés 

da cepa mutM devido a sua maior taxa de mutagenecidade espontânea. 

A Figura 10 mostra que a presença do vetor pAMS não interferiu no 

crescimento da cepa duplo mutante. Sendo, de fato, apropriado para utilização neste 

experimento. Na figura 11 é observada a complementação bacteriana na presença 

das sequências ScMUTM1 e ScMUTM2, pois ocorreu uma redução significativa na 

taxa de mutagenecidade espontânea de mutMmutY transformada com as 

construções pAMS::ScMUTM1 e pAMS::ScMUTM2 (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Crescimento de cepa mutMmutY transformada com plasmídeo pAMS vazio e com as 
construções pAMS::ScMUTM1 e pAMS::ScMUTM2. Barras de erro representam o desvio padrão. 
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Figura 11 - Frequência de mutantes resistentes à rifampicina. Barras de erro representam o desvio 
padrão. O asterisco sinaliza para a significância do resultado da diminuição na frequência de 
mutagênese espontânea da cepa transformada com as construções contendo ScMUTM1 e 
ScMUTM2, quando comparada com a cepa transformada com o plasmídeo vazio. Teste estatístico 
utilizado: Wilcoxon. p<0,05. 

 

 
 

4.3 Construção de cassetes para expressão de proteínas ScMUTM em 
sistema heterólogo 

As duas sequências de MUTM em cana-de-açúcar foram clonadas no vetor 

pCRBlunt após amplificação realizada a partir das construções pSPORT::MUTM1 e 

pSPORT::MUTM2. Na figura 12, é apresentado um gel de agarose 0,8% com a 

separação dos fragmentos confirmando a clonagem de ScMUTM1 e ScMUTM2 no 

vetor pCR-BLUNT. Após digestão com a enzima EcoRI, são observados os 

fragmentos de cerca de 800 e 950 pares de bases, correspondentes à scMUTM1 e 

scMUTM2, respectivamente. 
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Figura 12 – Análise de clones para as construções pCRBlunt::scMUTM1 e pCRBlunt::scMUTM2. 
Eletroforese em gel de agarose 0,8%. Após digestão com a enzima EcoRI (+ EcoRI), podem ser 
observados os fragmentos de 800 e 950 pares de bases, correspondentes à excisão dos fragmentos 
scMUTM1 e scMUTM2, respectivamente. pBLUNT-M1 = pCRBlunt::scMUTM1; pBLUNT-M2 = 
pCRBlunt::scMUTM2. Plasmídeos não digeridos estão presentes ( - EcoRI). Marcador de DNA linear 
utilizado: SmartLadder (Eurogentec MW-1700-10). 
 

 
 

De modo a realizarmos os experimentos de expressão protéica em sistema 

heterólogo, as duas sequências foram clonadas em cada um dos três vetores 

parallel: pHIS, pMBP e pGST, já que estes vetores apresentam o mesmo sítio de 

clonagem múltipla. Dessa forma, as sequências puderam ser clonadas nos mesmos 

sítios enzimáticos para todos os vetores e caso houvesse necessidade de realizar a 

purificação da proteína fusionada a outra cauda, as construções já estariam prontas. 

Na figura 13, são apresentados os géis com as digestões que confirmam a clonagem 

das sequências MUTMs em cada vetor parallel. Para cada construção foi montado 

um experimento de digestão enzimática diferente, portanto os fragmentos liberados 

do vetor apresentam tamanhos diferentes. Os fragmentos liberados que 

confirmariam cada construção seriam de: pHIS::ScMUTM1 - 630 pb; 

pHIS::ScMUTM2 - 1100 pb; pMBP::ScMUTM1 - 630 pb; pMBP::ScMUTM2 - 650 pb; 

pGST::ScMUTM1 - 630 pb; pGST::ScMUTM2 - 650 e 1000 pb. 
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A) 

 

 

 

B) 
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C) 

 

Figura 13 – Análise de clones a serem utilizados na expressão de proteínas recombinantes. 
Eletroforese em gel de agarose 0,8%. A) Construções no vetor pHISparallel. B) Construções no vetor 
pMBPparallel. C) Construções no vetor pGSTparallel. pHIS = pHIS-parallel; pMBP = pMBP-parallel; 
pGST = pGST-parallel. M1 = scMUTM1; M2 = scMUTM2. CC = plasmídeos não digeridos (covalently 
closed). Sítios enzimáticos mencionados foram os utilizados para as digestões em cada cassete. 
Todos os fragmentos liberados do vetor apresentam tamanhos variados, mas todos compatíveis com 
o esperado quando as digestões foram planejadas. Marcador de DNA linear utilizado: SmartLadder 
(Eurogentec MW-1700-10). Marcador de DNA superenovelado (DNA supercoiled ladder; NEB Biolabs 
N0472S).  

 

 

4.4 Super expressão de proteínas recombinantes 

Com as sequências clonadas nos vetores de expressão, a primeira tentativa de 

super expressão de ScMUTM1 e ScMUTM2 foi conduzida utilizando as construções 

presentes no vetor pHIS. Na figura 14A é mostrado o gel SDS-Page com frações das 

culturas antes (- IPTG) e após (+ IPTG) a indução da expressão por IPTG. Pode ser 

observado neste gel a expressão das proteínas-alvo; His6-ScMUTM1 com tamanho 

de cerca de 30 kDa e His6-ScMUTM2 com cerca de 35 kDa. Mas apesar de ser 

observada a superexpressão da proteína, após a lise celular, não observamos mais 

no gel com alíquotas da fração solúvel, a proteína His6-ScMUTM1 (figura 14B). Este 
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resultado sugere que a proteína provavelmente ficou retida na fração insolúvel e 

descartada ao final do processo de lise celular. 

 

A) 

 

B) 
 

 
 

Figura 14 – Super expressão de proteínas ScMUTM1 e ScMUTM2 em sistema heterólogo. Gel 
desnaturante de poliacrilamida 12% com expressão de proteínas recombinantes, fusionadas à cauda 
de histidina. A) Amostras antes (- IPTG) e depois (+ IPTG) da indução do crescimento com IPTG. 
Tamanho estimado de His6::ScMUTM1 (M1-His6) é de 30 KDa e de His6::ScMUTM2 (M2-His) é de 
35 KDa. Marcador aplicado no primeiro poço do gel. B) Amostra His6::ScMUTM2 presente na fração 
solúvel do lisado celular. His6::ScMUTM1 está ausente na fração solúvel. Marcador aplicado no 
terceiro poço do gel. Marcador utilizado: Spectra Multicolor Broad Range (Thermo Scientific 26634 ). 
Retângulos em vermelho destacam as proteínas de interesse. 

35KDa 

40KDa 
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Desta forma, alguns testes foram executados para elucidar qual a melhor 

condição de indução para que a proteína ScMUTM1 fosse encontrada na fração 

solúvel, após a lise celular. Após realização de testes variando a temperatura, tempo 

de indução, concentração do agente indutor, e até mesmo a construção no qual 

ScMUTM1 encontrava-se clonado, foi estabelecida a seguinte condição: utilização 

da construção pMBP::ScMUTM1, com indução da expressão protéica, após atingir 

densidade óptica a 600 nm de 0,8, utilizando 1 mM de IPTG. Na figura 15 pode ser 

observada a presença da proteína super expressa na fração solúvel após lise 

celular, com tamanho de aproximadamente 70 KDa, depois da fusão com a tag 

MBP. Assim, foram estabelecidas condições para expressão da proteína ScMUTM1 

fusionada à tag MBP e e da proteína ScMUTM2 fusionada à tag His, em sistema 

heterólogo. 

 

 
 

Figura 15 – Presença de ScMUTM1 na fração solúvel após lise celular. Gel desnaturante de 
poliacrilamida 12% com alíquotas das amostras de antes da indução (- IPTG - Lise), após indução (+ 
IPTG - Lise) e após lise celular (+ IPTG + Lise), de proteína recombinante scMUTM1 fusionada à tag 
MBP. Marcador aplicado no quarto poço do gel. Retângulo em vermelho mostra a proteína expressa 
depois da indução e presente na fração solúvel após lise celular. Marcador utilizado: Spectra 
Multicolor Broad Range (Thermo Scientific 26634). 

 

 

 

 

70 KDa 

Lise 
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4.5 Reconstrução filogenética de MUTM 

Continuando com a caracterização dos genes MUTM em cana-de-açúcar, foi 

realizada uma análise filogenética, utilizando sequências polipeptídicas de MUTM de 

algumas Viridiplantae e a análise do promotor deste gene. Através desta 

reconstrução filogenética, se pretendeu traçar uma história evolutiva deste gene em 

plantas superiores.  

A partir do alinhamento das sequências protéicas de MUTM identificadas entre 

algumas Viridiplantae, foi realizada a reconstrução filogenética para esta proteína 

(figura 16). Para esta análise, as sequências das algas verdes Auxenochlorella 

protothecoides, Bathycoccus prasinos, Micromonas pusilla e Monoraphidium 

neglectum foram utilizadas como grupo externo (outgroup). Encontramos dois 

grandes ramos, um com sequências em monocotiledôneas, que se divide em dois 

grupos menores, e outro com sequências exclusivas em dicotiledôneas, que se 

divide em quatro grupos menores. Também pode ser observado que, em 

monocotiledôneas, há a presença de mais de uma cópia para o gene MUTM, 

enquanto que entre as dicotiledôneas encontram-se, geralmente, um gene com 

várias isoformas (figura 16). É interessante perceber que cada uma das duas cópias 

de MUTM das monocotiledôneas cana-de-açúcar, Oryza branchyantha, 

Brachypodium ditachyon e Aegilops tauschii apresenta-se em um ramo diferente, 

dentro do ramo maior das monocotiledôneas (figura 16). Também encontram-se 

agrupadas em um único ramo, dentro do ramo maior das dicotiledôneas, todas as 

plantas utilizadas nesta análise, que pertencem à famíla Brasicaceae, Arabidopsis 

thaliana, Camelina sativa, Brassica rapa e Tarenaya hassleriana (figura 16). A árvore 

filogenética pode ser vista de forma mais detalhada na figura 17. 

 

 
 

4.6 Análise in silico dos promotores de genes de MUTM 

Considerando que as análises filogenéticas mostrou a duplicação de MUTM em 

monocotiledônias, o próximo passo da caracterização foi realizar a análise in silico 

dos promotores de MUTM. Com este objetivo, o programa PlantCare foi utilizado 

com o intuito de compreender quais motivos regulatórios poderiam estar envolvidos 

na regulação da expressão dos genes MUTM e se os motivos seriam os mesmos 
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nas diferentes sequências analisadas. Os motivos presentes nos promotores de 

ScMUTM1 e ScMUTM2 foram comparados entre si e entre as duas sequências de 

MUTM em arroz e sorgo, além das sequências em Arabidopsis e Solanum 

tuberosum (Tabela 2). 

Segundo estas análises, foram identificados motivos relacionados com à 

resposta ao metil jasmonato (CGTCA-motif), seca (MBS), resposta à auxina (TGA), 

ritmo circadiano (circadian), resposta ao ácido abscísico (ABRE), resposta 

anaeróbica (ARE), resposta a giberelina (GARE), resposta ao etileno (ERE), ao calor 

(HSE) e ao estresse (TC-rich repeats). Também foram identificados motivos de 

resposta à luz, tais como Sp1 e I-Box. Mas a distribuição destas sequências não foi 

uniforme em todos os promotores analisados (Tabela 2). A potencial região 

promotora de ScMUTM1 e ScMUTM2 apresentam quatro regiões regulatórias em 

comum: CGTCA-motif, MBS, TGA - element e Sp1. Dentre eles, os três primeiros 

apresentam relação direta ou indireta com o estresse, devido sua relação com a 

regulação por metil jasmonato, em resposta à auxina ou à seca. Além destes 

motivos relacionados ao estresse, ScMUTM2 também apresenta outros três motivos, 

ausentes na potencial região promotora de ScMUTM1; ABRE, ARE e TC-rich 

repeats. 

Dentre os genes selecionados para esta análise o de sorgo Sb10g025220 foi o 

que apresentou uma maior quantidade de motivos cis regulatórios em seu promotor, 

sete motivos. Quatro destes motivos (I-box, CGTCA-motif, MBS e circadian) são 

comuns à ScMUTM1, e quatro são comuns à ScMUTM2 (CGTCA-motif, MBS, ARE 

e Sp1). As dicotiledôneas apresentam uma quantidade de motivos bem menor, em 

seu promotor, dentre os motivos que foram selecionados. No promotor de 

Arabidopsis pode ser encontrado apenas os motivos I-box e TC-rich repeats e no de 

S. tuberosum os motivos CGTCA (presente em seis dos oito promotores analisados), 

MBS e circadian (Tabela 2). 
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4.7 Análise de expressão diferencial através dos microarranjos 

Sabendo do impacto negativo do estresse na produtividade de cana-de-açúcar, 

podendo causar o florescimento precoce da planta, foram realizadas hibridizações 

com microarranjos utilizando amostras de ápice meristemático caulinar (SAM), para 

elucidar quais genes poderiam estar influenciando neste processo. Foram utilizadas 

amostras de duas variedades cultivadas no campo de produção da usina Biosev 

Estivas, localizada em Arês/RN; uma com florescimento precoce FP e outra cultivar 

apresenta floração tardia (FT). 

Sete contrastes (C1 - C7) foram montados para análise da expressão 

diferencial dos genes obtidos após as análises (Tabela 3).  

 

Para realizar análises de expressão diferencial em cana, foi escolhido o chip 

para microarranjos da Affymetrix para cana-de-açúcar - Affymetrix GeneChip® Sugar 

Cane Genome Array, com 8.325 genes. Depois da normalização dos dados de 

hibridação, um total de 485 probe sets foram obtidos com diferença de expressão ≥ 

2.  

Na Figura 18 pode ser observado quantos genes encontram-se super 

expressos ou reprimidos em cada condição. É possível observar nesta figura que 

genes expressos destas duas formas foram encontrados em todos os contrastes 

analisados. Na maioria deles, genes que estão super expressos predominam, sendo 

C5 a condição com maior quantidade de genes super expressos. Apenas no 

contraste C2 o número de genes reprimidos é maior do que os que estão super 

expressos. No contraste C7, ambas as condições são encontradas quase no mesmo 

nível (Figura 18). O cultivar com floração precoce mostra um aumento progressivo 

de expressão diferencial durante os meses de junho, agosto e dezembro, em relação 

a outubro (C3, C4 e C1, respectivamente) com uma diminuição abrupta em fevereiro 

(C2).  
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Figura 18 – Distribuição de genes super expressos e reprimidos em cada contraste analisado. C3 = 
FP Jun vs FP Out; C4 = FP Ago vs FP Out; C1 = FP Dez vs FP Out; C2 = FP Fev vs FP Out; C6 = FP 
Fev vs FT Fev; C5 = FT Out vs FT Out; C7 = FT Fev vs FT Out. FP= cultivar com floração precoce. 
FT = cultivar com floração tardia. 

 

 

4.8 Identificação e categorização GO dos genes diferencialmente expressos 

O programa Blast2GO foi escolhido para que uma identificação geral dos 

transcritos fosse realizada após a normalização dos dados do chip, através de 

BLASTn, e avaliar a função potencial dos genes pela sua categorização, segundo o 

Gene Ontology - GO. Entre os 485 genes identificados, apenas 454 foram 

analisados pelo programa, devido à presença de algumas probe sets repetidas; e 

150 destes genes não foram identificados. As sequências de cana-de-açúcar 

analisadas neste trabalho apresentaram uma maior similaridade com as sequências 

de Sorghum bicolor presente no banco de dados no BLAST2GO, refletidas pela 

maior quantidade de BLAST hits obtidos. As sequências de sorgo foram a base para 

identificação de 42% das sequências de cana (130 sequências), seguida de Zea 

mays, com 31% das sequências (94 sequências; Figura 19). 
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Figura 19 – Distribuição de espécies que geraram uma maior quantidade de BLAST-hits para 
identificação dos transcritos de cana-de-açúcar. 
 

 

Após a identificação dos 304 transcritos, foi realizada a classificação deles 

dentro das três categorias GO – processos biológicos, componente celular e função 

molecular. Para ter uma visão geral desses dados, um gráfico nível 2 (menor nível 

de detalhamento possível) foi feito (Figura 20). A classificação GO para função 

molecular, neste gráfico, mostrou que a maioria dos genes estavam relacionados 

com função catalítica (GO:0003824) e ligação (GO:0005488) (p=0.05; Figura 21). 

Sobre processos biológicos, os que apresentaram maiores representantes foram as 

categorias processos metabólicos (GO:0008152) e celulares (GO:0009987). Para 

investigar de forma mais detalhada os dados relacionados à processos biológicos, 

um gráfico nível 3 foi construído (Figura 21). Quarenta e uma categorias estão 

presentes neste gráfico, sendo as mais representativas: processos metabólicos de 

substâncias orgânicas (GO:0071704), onde se enquadram todas as reações 

químicas e vias metabólicas envolvendo uma substância orgânica; processos 

metabólicos primários (GO:0044238) e processos celulares single-organism 

(GO:0044763). Também pode ser visto neste gráfico as categorias: regulação de 

processos biológicos (GO:0050789), resposta a estímulos abióticos (GO:0009628), 

processos do desenvolvimento envolvidos na reprodução (GO:0003006) e estresse 

(GO:0006950), esta última categoria com 42 genes.  
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Figura 20 – Histograma da classificação GO (nível 2) utilizando BLAST2GO. Análise realizada com 
304 transcritos diferencialmente expressos no ápice meristemático caulinar de cana-de-açúcar. 
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Figura 21 – Categorização GO (nível 3) para processos biológicos através do programa BLAST2GO. 
Análise realizada com os 304 transcritos diferencialmente expressos no ápice meristemático caulinar 
de cana-de-açúcar. 

 

 

Com o objetivo de analisar os dados de expressão de cana-de-açúcar de forma 

mais precisa, os transcritos foram identificados utilizando o genoma do sorgo 

disponível no site do Ensembl. Com a identificação dada por esta base de dados, as 

futuras análises de interactoma e as análises de ontologia na base de dados Panther 

ocorre de forma mais fácil. Com estes dados, foram realizadas análises de GO -

processos biológicos (nível 2) - para genes super expressos em cada um dos 

contrastes analisados neste trabalho (Figura 22A) e também para os genes 

reprimidos (Figura 22B). 
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Figura 22 - Classificação GO para processos biológicos (nível 2), segundo a base de dados Panther. 
A) Genes super expressos em cada contraste estudado. B) Genes reprimidos em cada contraste 
estudado. Análise realizada utilizando transcritos comparados com o genoma do sorgo. 
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As categorias de processo metabólicos, celulares,de localização, de regulação 

biológica e de resposta a estímulo, onde se enquandram os genes que são ativados 

em resposta ao estresse, possuem um padrão semelhante de junho - fevereiro, para 

a variedade com florescimento precoce (C3 - C2, respectivamente). Há um aumento 

na quantidade dos genes super expressos nessas categorias em junho, agosto e 

dezembro, com uma queda em fevereiro, momento do desenvolvimento reprodutivo 

mais avançado (Figura 22). No contraste C6, onde comparamos a expressão gênica 

no mês de fevereiro entre as variedades com floração precoce e tardia, há a maior 

quantidade de genes super expressos relacionados com resposta a estímulo, entre 

todos os contrastes. No contraste C5, onde há a comparação da expressão entre as 

variedades de floração tardia e precoce no mês de outubro, há a maior quantidade 

de genes super expressos relacionados com processos metabólicos (Figura 22A). 

Dentre os genes reprimidos, os que foram categorizados como relacionados a 

resposta a estímulo, processos metabólicos e celulares, além de localização, foram 

mais presentes no contraste C1, onde há a comparação da expressão entre os 

meses de dezembro e outubro na variedade de floração precoce (Figura 22B). 

 

 

4.9 Análises KEGG 

Depois da anotação dos transcritos, as vias metabólicas que possuem 

representantes entre os genes anotados foram identificadas utilizando o banco de 

dados KEGG. Oitenta e nove transcritos apresentaram códigos KEGG. Entre estes 

transcritos, 46 enzimas foram identificadas e relacionadas a 43 vias, envolvidas 

principalmente no metabolismo de carboidratos; lipídios; aminoácidos; biossíntese 

de metabólitos secundários; cofator e vitaminas. As vias com maior quantidade de 

representantes são relacionadas com o metabolismo de amido e sacarose; amino 

açúcar e nucleotídeos; riboflavina; purina; glicerolipídeos e biossíntese de 

fenilpropanóides. Na tabela do Apêndice 3 encontra-se listado todos os transcritos 

que são relacionados com alguma via metabólica. Nesta tabela está presente o tipo 

de metabolismo relacionado com a via, e cada componente da via com sua 

identificação no GenBank, o tipo de enzima e seu número E.C.  
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4.10 Clusterização hierárquica de genes relacionados ao estresse  

Sabendo da influência do estresse biótico e abiótico no processo de reparo de 

DNA, a expressão dos 42 genes relacionados com estresse, segundo a 

categorização GO, foi analisada qualitativamente entre os sete contrastes 

analisados, utilizando a clusterização hierárquica (Figura 23). Assim, os contrastes 

com padrão similar de expressão são agrupados e mostrados em um Heat map. 

Cada coluna deste gráfico representa um contraste. 

 

O padrão de agrupamento deste gráfico mostra a presença de dois grupos; C1 

e C4 formaram um grupo (contrastes relacionados com o cultivar com floração 

precoce), enquanto C2, C3, C5 e C7 formam outro grupo. É possível observar que o 

contraste C1 é a condição com a maior quantidade de genes super expressos 

relacionados ao estresse. Neste contraste há a super expressão de 15 genes 

relacionados ao estresse, sete deles expressos exclusivamente nesta condição, 

padrão que não foi encontrado em nenhum outro contraste (Tabela 4).  

 

Os genes que não estão exclusivamente super expressos em C1, apresentam-

se, maioritariamente, super expressos em outras condições relacionadas com o 

cultivar com florescimento precoce.  

 

É interessante perceber que a super expressão destes genes ocorre de forma 

crescente conforme o desenvolvimento da variedade com floração precoce nos 

meses de junho a dezembro (C3, C4 e C1, respectivamente). Em C2, contraste com 

genes super expressos relacionados com o desenvolvimento da planta em 

fevereiro, já apresenta uma expressão de genes relacionados ao estresse 

diminuída. Provavelmente, os genes ativados pelo estresse estão atuando na 

sinalização inicial para a floração, mas estudos de caracterização funcional são 

necessários para elucidar este mecanismo. 
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5 DISCUSSÃO 

A cana-de-açúcar é uma cultura muito importante. Apesar de ser fonte de 

açúcar há séculos, atualmente sua principal importância econômica está relacionada 

com a produção de etanol (MENOSSI et al., 2008; SCORTECCI et al., 2012). 

Quando combustíveis fósseis são substituídos por etanol produzido a partir da cana-

de-açúcar, pode ser alcançada uma redução de 80% a 100% na produção de gases 

responsáveis pelo efeito estufa (MACEDO; SEABRA; SILVA, 2008).  

Por isto, apesar da cana-de-açúcar não ser uma planta modelo, e apresentar 

alto nível de ploidia, o que dificulta a caracterização de seus genes, tivemos o 

interesse em investigar sobre reparo de DNA nesta gramínea, uma vez que há 

evidências na literatura de que a instabilidade genômica pode estar relacionada com 

a diminuição da produtividade de culturas comerciais (BALESTRAZZI et al., 2011). 

No trabalho de caracterização das proteínas ScMUTM1 e ScMUTM2, DNA 

glicosilases pertencentes à via de reparo BER, a primeira etapa a ser realizada seria 

construir um plasmídeo para ser utilizado para a complementação bacteriana, para 

reproduzir o resultado de SCORTECCI et al. (2007). Como já foi relatado 

anteriormente em um trabalho onde se estabeleceu a ligação entre plasmídeos com 

elevado número de cópias e a diminuição na taxa de crescimento de bactérias (LIN-

CHAO; BREMER, 1986), foi realizado primeiramente um experimento de 

complementação bacteriana com o plasmídeo pBC vazio (Apêndice 1). Como foi 

observado que este plasmídeo influenciava no crescimento e taxa de mutagênese 

espontânea da cepa mutMmutY, foram construídos três vetores com uma origem de 

replicação diferente, que gera um número bem menor de cópias, para atender ao 

objetivo de utilizar um plasmídeo que não interferisse no crescimento das bactérias. 

Utilizando o vetor pAMS, baseado no vetor pGB2, foi confirmada a complementação 

bacteriana de ScMUTM1 e ScMUTM2. Assim, podemos inferir o possível papel 

destas proteínas no reparo de DNA. 

Com o objetivo de realizar ensaios enzimáticos com estas proteínas, utilizando 

substratos oxidados e abásico, foi necessário construir cassetes para super 

expressão em sistema heterólogo. A produção de proteínas solúveis em Escherichia 

coli é o principal gargalo encontrado na purificação de proteínas de eucariontes. 

Alguns estudos já demonstraram que a porcentagem de proteínas solúveis 

heterólogas produzidas por E. coli variam de 13% a 26% (CHAMBERS et al., 2004; 
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COSTA et al., 2014; MARBLESTONE et al., 2006). Como a clonagem das duas 

ORFs MUTM de cana-de-açúcar foram realizadas simultaneamente nos três vetores 

parallel, quando foi observada a ausência de ScMUTM1 ligada à tag de histidina, na 

fração solúvel do lisado celular, a estratégia empregada foi superexpressar MUTM1 

fusionada a outra cauda. Como já foi relatado na literatura que a proteína MBP pode 

aumentar a solubilidade das proteínas fusionadas a ela, pois ela funcionaria como 

uma chaperona (COSTA et al., 2014; KAPUST; WAUGH, 1999), foi realizada a 

indução da expressão da construção MBP-ScMUTM1, que apresentou um resultado 

positivo. Desta forma, foram padronizadas as condições para super expressão das 

duas MUTMs de cana-de-açúcar, em sistema heterólogo.  

Outra abordagem utilizada para compreender melhor estas sequências em 

plantas foi a análise de sua relação filogenética. Na árvore filogenética obtida, pode 

ser observado que, em monocotiledôneas, há uma duplicação desta sequência, 

enquanto em dicotiledôneas, ocorre a presença de variantes de splicing deste gene. 

Já foi relatado uma associação entre complexidade genômica e a presença de 

splicing alternativo, como também o fato de que duplicação genética e splicing 

alternativo são mecanismos evolucionários inversamente relacionados (BRETT et 

al., 2001; KOPELMAN; LANCET; YANAI, 2005). Provavelmente esta sequência 

sofreu uma duplicação recente em monocotiledôneas, durante um dos eventos de 

poliploidização recentes (σ ou ϸ), que ocorreu antes da diversificação das Poacea 

(JIAO et al., 2011).  

Com a análise das potenciais regiões promotoras de ScMUTM1 e ScMUTM2, 

percebe-se que para o último gene, há uma regulação maior por sequências 

relacionadas à estresse. Foram identificadas na região regulatória de genes MUTM 

elementos relacionados com resposta a metil jasmonato, à seca, ao ácido absícico, 

ao calor e à luz, entre outros. O metil jasmonato é um regulador vegetal que tem sua 

função associada com várias respostas fisiológicas, incluindo resposta aos estresses 

biótico e abiótico (revisado em SANTINO et al., 2013). O motivo ABRE, que está 

relacionado com a resposta ao ácido abscísico, foi identificado no promotor de 

ScMUTM2 e de dois genes MUTMs em arroz. As condições de estresse abiótico, 

como seca e altas temperaturas são condições que podem induzir a expressão de 

ABA (DONA et al., 2013). Já foi mostrado em Arabidopsis uma ligação entre ABA e 

a resposta ao estresse genotóxico, quando se estudou um mutante sensitivo a ABA, 



70 
 

 
 

abo4-1, que expressava falha na expressão do gene da AtPol2a (YIN et al., 2009). 

Algumas sequências regulatórias estão presentes no promotor de ScMUTM1 e 

ausentes em ScMUTM2 e vice-versa. Mas motivos relacionados com a regulação 

pelo estresse, tais como ABRE, ARE e TC-rich repeats, são encontrados apenas no 

promotor de ScMUTM2 (Tabela 3). Além disso, outros motivos que também podem 

estar relacionados a este processo, tais como CGTCA e MBS, que estão presentes 

no promotor de ScMUTM1, também estão na de ScMUTM2. Desta forma, podemos 

interferir que a regulação da glicosilase MUTM2 em cana-de-açúcar pode estar mais 

fortemente relacionada com a presença de estresses bióticos e abióticos que a 

MUTM1, podendo indicar uma subfuncionalização de MUTM1.  

Um dos problemas enfrentados pela cana-de-açúcar quando cultivada na 

região próxima do Equador, é o processo de florescimento precoce. Nesta região, o 

fotoperíodo é de cerca de 12 horas e as temperaturas são altas, condições que 

favorecem a ocorrência deste fenômeno (ARALDI et al., 2010; MOORE; BERDING, 

2014). Desta forma, foram utilizadas para a análise da expressão gênica, por meio 

da metodologia de microarranjos, duas variedades de cana-de-açúcar com fenótipos 

contrastantes para floração, cultivadas em campo de produção no Estado do Rio 

Grande do Norte, região Nordeste do Brasil. Estas análises permitiram verificar a 

alteração da expressão de alguns genes associados ao estresse, fator que, além de 

levar à instabilidade genômica, também pode causar o florescimento precoce da 

cana-de-açúcar, e este processo apresenta grande interesse agronômico, uma vez 

que pode impactar negativamente na produtividade da cultura (COLASANTI; 

CONEVA, 2009). 

Neste estudo de expressão gênica, 304 transcritos diferencialmente expressos 

foram identificados, entre todas as condições analisadas, tiveram sua possível 

função inferida através da categorização GO e foram relacionados com vias 

metabólicas do banco de dados KEGG, com o uso do programa BLAST2GO; 

utilizando como bancos de dados todas as plantas. Para facilitar a interpretação dos 

resultados, sete contrastes foram montados, onde a expressão do mesmo gene foi 

comparada entre duas condições, em cada constraste. Em C1, C2, C3 e C4 temos 

genes super expressos relacionados com o desenvolvimento reprodutivo da 

variedade com floração precoce (C1 e C2) e com o desenvolvimento vegetativo (C3 

e C4). Em C6 temos a comparação entre as variedades com florescimento precoce e 
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tardio, no mês de fevereiro (planta com maior nível de desenvolvimento); em C5 e 

C6 temos genes super expressos relacionados com a floração tardia (tabela 3). 

A espécie que mais apresentou BLAST hits no momento da identificação dos 

transcritos de cana-de-açúcar foi Sorghum bicolor (Figura 20). Este é um resultado 

esperado, uma vez que esta espécie é uma das mais próximas evolutivamente à 

cana-de-açúcar e possui seu genoma totalmente sequenciado (FIGUEIRA; MELLO 

SERRANO; ARRUDA, 2008; PATERSON; BOWERS; CHAPMAN, 2004). A ausência 

de identificação para 150 transcritos, 33% das sequências obtidas após a análise 

dos chips, mostra quanta informação genética sobre cana-de-açúcar precisa ser 

descoberta, embora alguns destes transcritos podem estar relacionados com RNAs 

não codantes. Trabalhos anteriores de análise de transcriptomas em cana-de-açúcar 

também enfrentaram este desafio (CARDOSO-SILVA et al., 2014; KIDO et al., 

2012). Apesar disto, é importante insistir na identificação e caracterização de genes 

em cana-de-açúcar, dada sua imensa importância econômica para nosso país e 

potencial para uso como fonte de energia renovável (MACEDO; SEABRA; SILVA, 

2008). 

A variedade com floração precoce apresenta aumento no metabolismo nos 

meses de junho, agosto e dezembro (C3, C4 e C1, respectivamente), com 

diminuição em fevereiro (C2). Isto demonstra que grande parte dos genes que estão 

super expressos nestes contrastes estão relacionados com o crescimento da planta, 

já que em junho e agosto a planta ainda é juvenil e em dezembro ela já apresenta-se 

adulta. Este perfil de expressão é semelhante para genes relacionados com 

processos celulares, regulação biológica, resposta a estímulo e localização. Todos 

estes processos provavelmente atuam durante o crescimento da planta, uma vez 

que a diferença no perfil de expressão é maior entre agosto, quando a planta é 

juvenil, e dezembro, quando a planta já é adulta, do que quando comparamos 

dezembro com fevereiro. Também encontra-se em C1 uma maior quantidade de 

genes reprimidos, relacionados com processos metabólicos.  

De acordo com as análises realizadas no banco de dados KEGG, o 

metabolismo de carboidratos apresenta-se bastante ativo, levando em consideração 

todos os contrastes analisados, e a via metabólica com maior quantidade de 

representantes (seis enzimas), é a via do amido e da sacarose. Já foi visto na 

literatura que além de fornecer carbono e energia para a célula, os açúcares 
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também possuem uma importante função em vias de sinalização. Estas vias foram 

relacionadas com crescimento, respostas a estresse e também floração (revisado 

em MONGHADDAM; DEN ENDE, 2013).  

 

Com isso, provavelmente, o mês de dezembro, para a cultivar precoce é mês 

onde o ápice meristemático já está competente para desencadear a floração. Como 

foi visto nas figuras 23 e 24, no contraste C1 temos grande quantidade de genes 

super expressos e também reprimidos, relacionados com processos metabólicos. 

Isto pode demonstrar que o fenômeno de floração ocorre devido a um balanço de 

fatores promotores e repressores, como já foi relatado na literatura (SANCHEZ et al., 

2011). 

Sabe-se que as condições de cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste 

configuram como estresse para a planta. Alta radiação, altas temperaturas e 

períodos de seca são algumas delas. Observando que no contraste C1, onde temos 

genes relacionados com o período de crescimento reprodutivo inicial do cultivar 

precoce, há a maior quantidade de genes super expressos relacionados ao estresse, 

podemos inferir que este processo pode estar interferindo no florescimento, 

acelerando-o. Em muitas plantas já foi relatado o fenômeno de floração precoce em 

resposta ao estresse, em um mecanismo de escape à seca (FRANKS; SIM; WEIS, 

2007; FRANKS, 2011; XU et al., 2005). Desta forma, haveria uma maior chance das 

plantas produzirem sementes, frente a uma ameaça potencialmente letal 

(VERSLUES; JUENGER, 2011) e provavelmente é isto que pode acontecer com a 

variedade com floração precoce analisada neste trabalho.  

 

Na figura 24 encontra-se um modelo preliminar que mostra quais fatores 

podem estar envolvidos no fenômeno de florescimento precoce, em cana-de-açúcar. 

Condições ambientais, que geram estresse na planta, estariam acarretando o 

aumento na expressão de proteínas em resposta ao estresse, como proteínas 

envolvidas com reparo de DNA, proteínas de membrana, chaperonas, proteína de 

parede secundária, entre outros. 

Com os dados levantados neste trabalho, é possível mostrar uma relação entre 

o estresse e a regulação da floração, levando à floração precoce, ocasionado a 

diminuição da produtividade da cana-de-açúcar no estado do Rio Grande do Norte. 
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Em relação à caracterização das proteínas MUTM em cana-de-açúcar, pode ser 

sugerido que a sequência ScMUTM1 esteja sofrendo um processo de 

subfuncionalização. Trabalhos futuros, com ensaios enzimáticos, utilizando as 

construções de vetores para expressão das proteínas MUTM em sistema 

heterólogo, também relatadas neste trabalho, são muito importantes para elucidar se 

estas duas proteínas são ativas para os mesmos substratos enzimáticos. 

 

 

 

Figura 24 - Modelo preliminar que explica a influência dos fatores envolvidos na floração precoce em 
cana-de-açúcar.  
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6 CONCLUSÕES 

Através da reconstrução filogenética de MUTM, foi possível observar sua 

conservação entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, com a ocorrência de uma 

duplicação recente provavelmente ocorrida depois da separação destes dois clados. 

Pode ser também percebida por meio desta análise que as dicotiledôneas, 

apresentam várias isoformas para este gene, enquanto as monocotiledônias 

apresentam duplicações. 

A partir da análise do promotor de MUTM em algumas plantas, é possível 

observar sequências regulatórias relacionadas com estresse em todos eles. 

ScMUTM2 provavelmente possui uma regulação em resposta ao estresse mais 

pronunciada que ScMUTM1. 

Com a identificação de transcritos super expressos em diversos momentos do 

desenvolvimento das variedades com floração precoce e tardia, durante cultivo em 

campo de produção, foi possível observar a conexão entre estresse e floração 

precoce, com a super expressão de dois genes relacionados ao reparo no início do 

desenvolvimento reprodutivo da variedade com floração precoce. 
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7 PERSPECTIVAS 

Como perspectivas deste trabalho, temos: a purificação das proteínas 

ScMUTM´s recombinantes, para posterior ensaio enzimático com substratos 

oxidados e substrato com sítio abásico; a modelagem de ScMUTM1 e ScMUTM2; a 

validação da expressão de alguns genes dos microarranjos por meio da metodologia 

de qPCR; e a realização de redes com os genes anotados com base no genoma de 

sorgo. 
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9  APÊNDICE 1 
 
 

Sequências utilizadas na reconstrução filogenética 
 
 

Identificação GI Organismo 

gi|475621553 Aegilops tauschii 

gi|475537442 Aegilops tauschii 

gi|332194693 Arabidopsis thaliana 

gi|18404050 Arabidopsis thaliana 

gi|332194694 Arabidopsis thaliana 

gi|675354644 Auxenochlorella protothecoides 

gi|760445957 Auxenochlorella protothecoides 

gi|612393604 Bathycoccus prasinos 

gi|424513788 Bathycoccus prasinos 

gi|731359114 Beta vulgaris subsp. vulgaris 

gi|731359112 Beta vulgaris subsp. vulgaris 

gi|721657713 Brachypodium distachyon 

gi|721613068 Brachypodium distachyon 

gi|357145554 Brachypodium distachyon 

gi|357117165 Brachypodium distachyon 

gi|685308297 Brassica rapa 

gi|685308295 Brassica rapa 

gi|727439005 Camelina sativa 

gi|727439003 Camelina sativa 

gi|727578807 Camelina sativa 

gi|502080701 Cicer arietinum 

gi|502080698 Cicer arietinum 

gi|568878178 Citrus sinensis 

gi|568878176 Citrus sinensis 

gi|659108409 Cucumis melo 

gi|659108407 Cucumis melo 

gi|449513447 Cucumis sativus 

gi|743808366 Elaeis guineensis 

gi|743808362 Elaeis guineensis 

gi|702380633 Eucalyptus grandis 

gi|702380629 Eucalyptus grandis 

gi|702380622 Eucalyptus grandis 
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gi|470139521 Fragaria vesca subsp. vesca 

gi|764606291 Fragaria vesca subsp. vesca 

gi|571503848 Glycine max 

gi|571503838 Glycine max 

gi|734427417 Glycine max 

gi|571503845 Glycine max 

gi|356547444 Glycine max 

gi|728832054 Gossypium arboreum 

gi|657962234 Malus domestica 

gi|657962232 Malus domestica 

gi|657400404 Medicago truncatula 

gi|357455291 Medicago truncatula 

gi|226455422 Micromonas pusilla CCMP1545 

gi|303286994 Micromonas pusilla CCMP1545 

gi|761967466 Monoraphidium neglectum 

gi|703101447 Morus notabilis 

gi|587878250 Morus notabilis 

gi|695040850 
Musa acuminata subsp. 

malaccensis 

gi|695008790 
Musa acuminata subsp. 

malaccensis 

gi|695008788 
Musa acuminata subsp. 

malaccensis 

gi|719981778 Nelumbo nucifera 

gi|719981774 Nelumbo nucifera 

gi|719981767 Nelumbo nucifera 

gi|719981771 Nelumbo nucifera 

gi|698523763 Nicotiana sylvestris 

gi|698523761 Nicotiana sylvestris 

gi|697122359 Nicotiana tomentosiformis 

gi|697122357 Nicotiana tomentosiformis 

gi|573954064 Oryza brachyantha 

gi|573947955 Oryza brachyantha 

gi|743903025 Populus euphratica 

gi|743903023 Populus euphratica 

gi|743903021 Populus euphratica 

gi|645245104 Prunus mume 

gi|645245102 Prunus mume 

gi|694416376 Pyrus x bretschneideri 

gi|694416373 Pyrus x bretschneideri 

gi|694421337 Pyrus x bretschneideri 

gi|694421335 Pyrus x bretschneideri 

gi|530278406 Saccharum hybrid cultivar R570 

gi|530279043 Saccharum hybrid cultivar R570 

gi|530277842 Saccharum hybrid cultivar R570 

gi|747054379 Sesamum indicum 
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gi|747054377 Sesamum indicum 

gi|747054375 Sesamum indicum 

gi|514765472 Setaria italica 

gi|460380310 Solanum lycopersicum 

gi|723686236 Solanum lycopersicum 

gi|565349420 Solanum tuberosum 

gi|565348827 Solanum tuberosum 

gi|729359992 Tarenaya hassleriana 

gi|729359989 Tarenaya hassleriana 

gi|590615666 Theobroma cacao 

gi|590615663 Theobroma cacao 

gi|590615659 Theobroma cacao 

gi|731402862 Vitis vinifera 

gi|731402860 Vitis vinifera 
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10    APÊNDICE 2 
 
 
A) 

 
 

B) 

 
 
Influência do vetor pBC no crescimento e na mutagênese espontânea da cepa mutMmutY. Gráficos 
com barras de desvio padrão. WT = cepa selvagem utilizada como controle do experimento. A) O 
vetor causa a diminuição do crescimento da cepa mutante. B) Taxa de mutagênese calculada através 
de teste com rifampicina. 
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11    APÊNDICE 3 
 

Enzimas identificadas nas análises do banco de dados KEGG e suas 
respectivas vias metabólicas. 

 

Via metabólica Enzima 
Identificação da 

enzima 
Identificação 
no Genbank  

Metabolismo ácido 
cianoamino 

gentiobiase ec:3.2.1.21 CA278725 

Metabolismo ácido 
cianoamino 

oxime 
monooxigenase 

ec:1.14.13.68 CA148747 

Degradação de 
aminobenzoato 

fosfatase ec:3.1.3.2 
CA169316, 
CA114851 

Biossíntese de 
stilbenóides, 

diarilheptanoides e 
gingerol 

4-monooxigenase ec:1.14.13.11 CF574254 

Degradação de 
cloroalcano e 
cloroalqueno 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Biossíntese de 
flavonóides 

sintase ec:2.3.1.74 CA108707 

Biossíntese de 
flavonóides 

4-monooxigenase ec:1.14.13.11 CF574254 

Biossíntese de 
fenilpropanóide  

ligase ec:6.2.1.12 
CA250744, 
CA093252 

Biossíntese de 
fenilpropanóide 

4-monooxigenase ec:1.14.13.11 CF574254 

Biossíntese de 
fenilpropanóide 

gentiobiase ec:3.2.1.21 CA278725 

Metabolismo do 
piruvato 

desidrogenase 
(NADP+) 

ec:1.1.1.82 AJ344432.1 

Metabolismo do 
piruvato 

quinase ec:2.7.1.40 CA244994 

Metabolismo do 
piruvato 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Biossíntese de 
aminoacil-tRNA  

ligase ec:6.1.1.9 CA292028 

Glicólise / 
Gliconeogenese 

quinase ec:2.7.1.40 CA244994 

Glicólise / 
Gliconeogenese 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Metabolismo do 
butanoato  

liase ec:4.1.3.4 CF572188 

Metabolismo da 
arginina e prolina 

decarboxilase ec:4.1.1.50 
CA267682, 
CA093386 
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Metabolismo da 
arginina e prolina 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Interconversões 
pentose e 
glicuronato 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Interconversões 
pentose e 
glicuronato 

pectina 
depolimerase 

ec:3.2.1.15 CA122795 

Síntese e 
degradação de 

corpos cetônicos  
liase ec:4.1.3.4 CF572188 

Metabolismo da 
fenilalanina 

ligase ec:6.2.1.12 
CA250744, 
CA093252 

Metabolismo da 
fenilalanina 

4-monooxigenase ec:1.14.13.11 CF574254 

Degradação de 
ácidos graxos 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Degradação de 
ácidos graxos 

oxidase ec:1.3.3.6 CA186650 

Biossíntese de 
streptomicina  

sintase ec:5.5.1.4 
CF574629, 
CA256860, 
CA085551 

Metabolismo do 
amino açúcar e 

nucleotídeo açúcar  
adenililtransferase ec:2.7.7.27 CA151666 

Metabolismo do 
amino açúcar e 

nucleotídeo açúcar 
decarboxilase ec:4.1.1.35 CA254458 

Metabolismo do 
amino açúcar e 

nucleotídeo açúcar 
chitodextrinase ec:3.2.1.14 

CA135699, 
CA276767 

Metabolismo da 
purina 

adenililtransferase ec:2.7.7.4 CA093575 

Metabolismo da 
purina 

adenilpirofosfatase ec:3.6.1.3 CA249787 

Metabolismo da 
purina 

quinase ec:2.7.1.40 CA244994 

Metabolismo da 
purina  

redutase ec:1.17.4.1 CA242790 

Metabolismo da 
glicina, serina e 

treonina 
desidrogenase ec:1.1.99.1 CA200639 

Fixação de carbono 
em organismos 
fotossintéticos 

desidrogenase 
(NADP+) 

ec:1.1.1.82 AJ344432.1 

Fixação de carbono 
em organismos 
fotossintéticos 

carboxilase ec:4.1.1.39 CA275587 
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Metabolismo da 
riboflavina 

sintase ec:4.1.99.12 BQ534217 

Metabolismo da 
riboflavina 

ciclohidrolase II ec:3.5.4.25 BQ534217 

Metabolismo da 
riboflavina 

fosfatase ec:3.1.3.2 
CA169316, 
CA114851 

Metabolismo do 
selenocomposto 

adenililtransferase ec:2.7.7.4 CA093575 

Biossíntese de 
ubiquinona e outro 
terpenoide-quinona 

ligase ec:6.2.1.12 
CA250744, 
CA093252 

Biossíntese de 
ubiquinona e outro 
terpenoide-quinona 

4-monooxigenase ec:1.14.13.11 CF574254 

Metabolismo da 
Glutationa 

redutase ec:1.17.4.1 CA242790 

Degradação do 
limoneno e pineno 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Fosforilação 
oxidativa 

oxidase ec:1.9.3.1 CA186650 

Metabolismo do 
Triptofano 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Degradação de 
outros glicanos 

lactase (ambígua) ec:3.2.1.23 CA231339 

Biossíntese de 
ácidos graxos 
insaturados 

oxidase ec:1.3.3.6 CA186650 

Metabolismo da 
porfirina e clorofila 

ceruloplasmina ec:1.16.3.1 CF574760 

Metabolismo da 
porfirina e clorofila 

quelatase ec:6.6.1.1 CA067637 

Metabolismo da 
porfirina e clorofila 

redutase ec:1.3.1.33 CA195783 

Degradação do 
geraniol 

liase ec:4.1.3.4 CF572188 

Degradação da 
valina, leucina e 

isoleucina  

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Degradação da 
valina, leucina e 

isoleucina 
liase ec:4.1.3.4 CF572188 

Metabolismo da 
beta-alanina 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Biossíntese de 
glicosfingolipideo - 

ganglio series 
lactase (ambígua) ec:3.2.1.23 CA231339 

Biossíntese de 
glicosfingolipideo - 

melibiase ec:3.2.1.22 CA270707 
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globo series 

Metabolismo do 
esfingolipideo 

lactase (ambígua) ec:3.2.1.23 CA231339 

Metabolismo do 
esfingolipideo 

melibiase ec:3.2.1.22 CA270707 

Metabolismo do 
sulfur 

adenililtransferase ec:2.7.7.4 CA093575 

Metabolismo de 
drogas - outras 

enzimas 
ali-esterase ec:3.1.1.1 CA091201 

Metabolismo do 
glioxilato e 

dicarboxilato 
carboxilase ec:4.1.1.39 CA275587 

Degradação da 
lisina 

N-metiltransferase ec:2.1.1.43 CA248843 

Degradação da 
lisina 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Metabolismo do 
ascorbato e 

aldarato 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Metabolismo do 
ascorbato e 

aldarato 
oxidase ec:1.10.3.3 CA244434 

Metabolismo da 
galactose 

lactase (ambígua) ec:3.2.1.23 CA231339 

Metabolismo da 
galactose  

melibiase ec:3.2.1.22 CA270707 

Metabolismo da 
histidina  

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Metabolismo do 
amido e sacarose 

trealose 6-fosfatase ec:3.1.3.12 CA086449 

Metabolismo do 
amido e sacarose 

adenililtransferase ec:2.7.7.27 CA151666 

Metabolismo do 
amido e sacarose 

gentiobiase ec:3.2.1.21 CA278725 

Metabolismo do 
amido e sacarose 

descarboxilase ec:4.1.1.35 CA254458 

Metabolismo do 
amido e sacarose 

branching enzyme ec:2.4.1.18 CA202596 

Metabolismo do 
amido e sacarose 

pectina 
depolimerase 

ec:3.2.1.15 CA122795 

Metabolismo do 
glicerofosfolipideo  

N-metiltransferase ec:2.1.1.103 CA239805 

Degradação de 
glicosaminoglicano 

lactase (ambígua) ec:3.2.1.23 CA231339 

Metabolismo do 
inositol fosfato 

sintase ec:5.5.1.4 
CF574629, 
CA256860, 
CA085551 
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Metabolismo do 
glicerolipideo 

desidrogenase 
(NAD+) 

ec:1.2.1.3 CA156943 

Metabolismo do 
glicerolipideo 

melibiase ec:3.2.1.22 CA270707 

Metabolismo do 
glicerolipideo 

lipase ec:3.1.1.3 
CA091201, 
CA125311 

Metabolismo de 
ácido alfa-linolenico  

oxidase ec:1.3.3.6 CA186650 

Metabolismo de 
pirimidina  

redutase ec:1.17.4.1 CA242790 

Metabolismo de 
pirimidina 

sintase (glutamina 
hidrolisante) 

ec:6.3.4.2 
CA069820, 
CA271939 

Metabolismo da 
cisteina e metionina  

descarboxilase ec:4.1.1.50 
CA267682, 
CA093386 

Biossíntese de 
fenilalanina, tirosina 

e triptofano 
biosynthesis 

quinase ec:2.7.1.71 CA290914 

Metabolismo da 
taurina e 

hipotaurina  
dioxigenase ec:1.13.11.19 CA196613 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



95 
 

 
 

12 ANEXO 1 
 

Aceite do capítulo Recent advances in DNA repair in plants 

 

 
 

 


