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RESUMO 

A cana-de-açúcar é uma das mais importantes monoculturas produtoras no Brasil como fonte 
geradora de biocombustível renovável de primeira e segunda geração, assim como de açúcar e 
outros derivados. As condições de estresse abiótico como o déficit hídrico e alta salinidade do 
solo para a região Nordeste podem desfavorecer o seu cultivo afetando os vegetais a florescerem 
precocemente. Este apresenta um impacto negativo na cultura de cana-de-açúcar podendo 
promover uma redução na produção de álcool e açúcar. Neste sentido estudos moleculares 
utilizando genes envolvidos na via de florescimento são de extrema importância econômica. 
Neste estudo, foi avaliado o papel da sequência ScCAM (sequência da Calmodulina encontrada 
em cana-de-açúcar) identificada anteriormente, pelo nosso grupo, como potencial associado ao 
processo de florescimento. Assim, foram utilizadas as abordagens de bioinformática, interação 
proteína-proteína (ensaios de dois híbridos), análise de plantas transgênicas Nicotiana tabacum 
contendo o cassete de super-expressão em orientação anti-senso bem como análise histológica 
de material de cana-de-açúcar obtido em campo de produção. Primeiramente, as análises de 
bioinformática realizadas por meio de comparação da sequência nucleotídica apresentou 99% 
de identidade entre a sequência ScCAM com as sequências de AtCAM (Arabidospis thaliana), o 
qual, utilizando as sequências codantes (CDS) foi construída uma árvore filogenética que 
permitiu observar a alta conservação da calmodulina em plantas. Com base nestes resultados 
foi realizada, então, a modelagem em 3D da sequência ScCAM, e esta foi sobreposta ao modelo 
3D da AtCAM referente ao cristal 4AQR, possibilitando a observação dos motivos EF-hands e 
toda a estrutura proteica. Este modelo permitiu propor uma possível funcionalidade para a 
sequência ScCAM. Em seguida, foi construída uma rede de interação de proteínas utilizando a 
sequência de AtCAM7 (homóloga a ScCAM em Arabidopsis thaliana) gerada por via do programa 
Cytoscape. Por meio do programa Gene Ontology (GO), os Clusters da rede foram enriquecidos, 
revelando algumas proteínas que possivelmente estejam atuando como indutoras da floração, 
bem como, no controle da homeostase durante o processo de oxidação/redução. Esses dados 
também sugerem que a AtCAM7 possa estar envolvida na sinalização em resposta ao estresse. 
Por meio da metodologia de dois híbridos utilizando leveduras foram obtidos dois clones que 
tiveram uma identidade de 77,6% para as proteínas ribossomais L31-1 e L19-1 de A. thaliana 
(acesso Uniprot: Q9SLL7). Estes resultados sugerem que a proteína ScCAM possa interagir com 
as proteínas ribossomais. Na abordagem utilizando plantas transgênicas de Nicotiana tabacum 
contendo o cassete de superexpressão em anti-senso foram observadas um aumento no 
potencial germinativo destas sementes; o aumento no número dos ramos da inflorescência e 
frutos, além das alterações estruturais nos tecidos das raízes com grande aumento dos pelos 
radiculares quando comparado com as linhagens denominadas de controle e as plantas não 
transformadas (selvagens). Nos tecidos foliares não foram observadas alterações 
morformétricas. No entanto, houve alteração na altura, inflorescência e frutos das plantas. 
Paralelamente, foi realizada uma análise histológica para o tecido meristemático apical de 
plantas de cana-de-açúcar coletadas em campo de produção para as variedades de 
florescimento precoce e tardio. As análises histológicas permitiram observar que na variedade 
precoce houve indução floral entre 30-60 dias de antecedência quando comparada a variedade 
tardia, semelhante com as características das plantas transgênicas cultivadas em ambiente 
controlado. Os resultados obtidos por meio das análises de bioinformática, plantas transgênicas 
de N. tabacum in vivo, permitem propor que a sequência CAM em plantas possa estar associada 
ao florescimento. As proteínas identificadas na rede de interações indicaram que a AtCAM pode 
atuar em vias de sinalização de estresse por meio de alteração de processos fisiológicos, na 
remodelação dos tecidos meristemáticos e raízes, por interações entre Ca+2 + CAM e actinas 
modulando o tempo de crescimento, desenvolvimento e florescimento. Os resultados obtidos das 
plantas transgênicas junto com os dados obtidos com o duplo híbrido, sugerem que a ScCAM 
possa atuar junto a proteína 60S ribossomal como indutora floral através da ativação ou inibição 
de genes pertencentes a via de floração. Bem como, possíveis potencializadores quanto ao 
aumento da biomassa. 
 

 
Palavras-chave: Saccharum spp, Florescimento precoce, Anatomia, rede de interação 

proteica. 
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ABSTRAT 

Sugarcane is one of the most important producing monocultures in Brazil as a source of 
first and second-generation renewable biofuel, as well as sugar and other derivatives. 
The conditions of abiotic and water stress and high salinity of the soil for a region of the 
Northeast are unfavorable to the cultivation of plants and vegetables early.. This has a 
negative impact for sugarcane culture as it may reduce the production of alcohol and 
sugar. Molecular studies for the flowering pathway has an important impact for this 
culture. In this work, the aim of this work was to understand the possible role for ScCAM 
sequence (Calmodulin sequence in sugarcane). This sequence was previously identified 
related to flowering process. In order to understand the possible association of this 
sequence to flowering process in sugarcane it was used different approaches for this 
work. It was used bioinformatics, protein-protein interaction (two-hybrid assays), analysis 
of transgenic plants Nicotiana tabacum with the overexpression cassette in antisense 
orientation and histological analysis from apical meristem from sugarcane plants. First, 
bioinformatics analyzes allowed us to verify the conservation of the nucleotide sequence 
by comparing the ScCAM sequence with the sequences of AtCAM (Arabidospis 
thaliana), which presented 99% identity. A phylogenetic tree was done using the coding 
nucleotide sequences (CDS). It was observed a high conservation of calmodulin in 
plants. Based on these results, a 3D modeling from the ScCAM sequence was done. 
This model was overlapped to the AtCAM 3D model for the 4AQR crystal. This 
overlapped showed the EF-hands motifs and the entire protein structure. This data 
allowed us to propose that ScCAM may be a functional protein. After that, an interaction 
network was done using the AtCAM7 sequence (from Arabidopsis thaliana) using 
Cytoscape. The Clusters obtained were enriched and it showed proteins that may be 
interacting as flowering induction as well as it had a role in the oxidation/reduction 
homeostasis. The two hybrids assays identified some clones and tow of these clones 
had homology to A. thaliana ribosomal proteins L31-1 and L19-1 (Uniprot access: 
Q9SLL7). These results suggest that the ScCAM protein may interact with ribosomal 
proteins. The transgenic plants having the overexpression cassete in antisense (ScCAM-
AS) orientation showed an increase in the germinated potential of the transgenic seeds 
ScCAM-AS, an increase of inflorescence branches number and fruit. Furthermore, it was 
observed an increase of root hair when compared to transgenic plants having the empty 
vector (control) or wild-type plants. For leaves, it was not observed any changes at 
morphometric parameters. The only modification that was observed for these plants were 
the height, inflorescence and fruits. In parallel, it was also analyzed the shoot apical 
meristem from sugarcane plant at production field using early and late-flowering cultivar. 
This analysis showed that the flowering induction may be happen 30-60 days before for 
early flowering cultivar. Similar results were observed for the transgenic plants. In this 
way, the results obtained here reinforce the hypothesis that the ScCAM sequence may 
be associated to the flowering process as well as stress signaling pathway by 
modification from physiological processes, then it may be remodeling apical and root 
meristems. The proteins identified in the interaction network indicated that AtCAM may 
act in pathways of stress signaling by altering physiological processes in the remodeling 
of meristematic tissues and roots by interactions between Ca+2 + CAM and actin 
modulating time of growth, development and flowering. The results obtained with 
transgenics plants and the data with the double hybrid suggest that ScCAM may act 
together with the ribosomal 60S protein as a floral inducer through the activation or 
inhibition from genes belonging to the flowering pathway. As well, it may potentiating the 
increase of biomass. 
 
 
Key words: Saccharum spp, Early flowering, Anatomy, protein interaction network. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar pertence à família Poaceae da espécie Saccharum 

officinarum L. É uma cultura emergente de duplo propósito para a produção de 

energia (biocombustível) e açúcar (WAI et al., 2017). Possui rápida taxa de 

crescimento contendo em seus colmos um alto armazenamento de sacarose e 

nos caules a parede celular possui alto rendimento de Lignocelulose, utilizada 

na produção do bioetanol de segunda geração (BILAL et al., 2018). A indústria 

brasileira de cana-de-açúcar desempenha grande importância mundial, por ser 

o maior fornecedor dos seus produtos e subprodutos (CONAB, 2017). Tornando-

se de grande importância econômica, geradora de biocombustível renovável de 

primeira e segunda geração sendo utilizado assim para a produção de etanol e 

biomassa, como fonte alternativa de energia de menor impacto poluidor quando 

comparado ao petróleo (WANG et al., 2010).  

Segundo o IBGE (2017), atualmente o Brasil possui duas principais regiões 

com maior percentual produtivo de cana-de-açúcar: Sudeste e Nordeste. Em 

especial, o Nordeste é uma região de tradicional produção da cultura de cana-

de-açúcar. Porém, recentemente tornou-se o terceiro produtor nacional devido a 

uma considerável redução no percentual de sua produção (FAO, 2008). Este 

efeito redutor pode ser atribuído aos cultivares produzidos na região Sudeste os 

quais, não são adaptados para as condições edafoclimáticas do Nordeste, os 

quais apresentam as suas características principais como o déficit hídrico e alta 

salinidade enquanto o Sudeste apresenta o solo húmido e argiloso. Desta forma, 

durante o processo de adaptação dos cultivares ao novo ambiente, estes podem 

sofrer indução para o florescimento precoce (SETZER, 1991). Sendo assim, a 

região Sudeste, atualmente lidera o ranking de maior produtor nacional (NIPE, 

2017; NOVACANA, 2018). 

O florescimento precoce em cana-de-açúcar pode ser desencadeado por 

fatores externos relacionados à variação das temperaturas, radiação solar, 

déficit hídrico e estresse salino, variação na umidade e infertilidade do solo, entre 

outros fatores edafoclimáticos. No entanto, características peculiares para a 

região nordeste como o déficit hídrico e a alta salinidade podem juntos atuar 

como um grande fator redutor no percentual produtivo por ativar o processo de 

florescimento precocemente. Este fenômeno pode estar interferindo diretamente 
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na intensidade do processo de floração em cana-de-açúcar. O estágio 

reprodutivo antecipando (florescimento precoce) causa consequências 

negativas na qualidade dos produtos do vegetal em questão. Desta forma, o 

florescimento precoce é apontado como sendo o principal fator redutor da 

produção no setor sucroalcooleiro (ARALDI et al., 2010). 

 Diante do exposto, ocorreu um aumento no número de agrônomos, 

fisiologistas, biólogos moleculares, empenhando esforços para obter novas 

culturas melhoradas com maior teor energético e com aumento na geração de 

biomassa (sacarose) para fins de maior obtenção quanto aos biocombustíveis, 

evitando que as plantas entrem em processo de florescimento 

(WACLAWOVSKY et al., 2010). 

Porém, o cultivo dessas Poaceae tornou-se bastante complexo devido aos 

diferentes cruzamentos entre híbridos realizados durante o melhoramento 

clássico, aumentando a complexidade do genoma, elevando o nível de ploidia 

para dodectaploide (SCORTECCI et al., 2011). No entanto, estudos para 

compreender seu metabolismo fisiológico, a resistência, as condições 

edafoclimáticas, vias de sinalização ao estresse e florescimento têm sido o foco 

dos pesquisadores nos últimos anos para o melhoramento genético da cana-de-

açúcar (SCORTECCI et al., 2011; SETTA et al., 2014; MANECHINI et al., 2018). 

Assim, compreender a morfologia vegetal e como os cultivares reagem às 

mínimas alterações climáticas ao ponto de afetar o seu desenvolvimento, 

produtividade e florescimento precoce é de extrema importância econômica, 

considerando a relevância socioeconômica da cana-de-açúcar para o Brasil, em 

especial para a região Nordeste. 

1.1 Florescimento em cana-de-açúcar e impactos negativos 

O florescimento caracteriza o estágio reprodutivo dos vegetais, onde a 

transição para a floração consiste em uma das etapas mais importantes. Na fase 

do desenvolvimento das plantas pode ser considerado o evento mais crítico no 

seu ciclo de vida, por que envolve a perpetuação da espécie. Destacamos aqui 

as espécies de Poaceaes monocárpicas, que têm apenas uma chance de 

florescerem no momento mais propício para sua propagação e manutenção da 

espécie. A cana-de-açúcar uma monocárpica, que apresenta um ciclo de 
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reprodução sexuada e para a formação da sua flor requer grande quantidade de 

energia proveniente do colmo (COLASANTI & CONEVA, 2009; GUIBOILEAU et 

al., 2010). 

Para favorecer o entendimento de como ocorre o florescimento em 

plantas de cana-de-açúcar é apresentado na figura 1 detalhes deste processo. 

Podemos observar nesta, as fases de crescimento e desenvolvimento desde a 

emergência até a maturação do pêndulo floral. Esta fase se divide em cinco: 

indução, iniciação, desenvolvimento, emergência e abertura. Quando as plantas 

são induzidas a florescerem, inicia-se a formação da inflorescência (BARBOSA, 

2015).  

 

FIGURA 1. Florescimento de cana-de-açúcar. A imagem (A) se encontra em menor escala 

quando comparada as demais imagens, nesta figura se encontra uma seta de cor preta que 

aponta para a folha bandeira ela indica o local de surgimento da haste, podendo ser vista quando 

ocorre o início da indução e a emissão do pêndulo floral (inflorescência), está imagem 

corresponde a duas fases (indução e iniciação). Na imagem (B), inicia-se o desenvolvimento e 

surge o pêndulo com o início da emissão da inflorescência. Enquanto a imagem C ilustra a 

emissão floral em estágio mais avançado. Por fim a imagem D, ilustrando a abertura total do 

pêndulo, assim, finalizando o ciclo reprodutivo. (Fonte: autora, 2018). 

Embora o florescimento seja um processo reprodutivo normal para as 

plantas. Em especial, o florescimento para as culturas de cana-de-açúcar gera 

impacto negativo na produção de biomassa e consequentemente de 
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biocombustível (SEGATO et al., 2006). Durante a formação do pêndulo floral, 

ocorre uma série de alterações estruturais nos colmos, uma dessas alterações 

é denominado isoporização (ou chochamento), a qual é definida como sendo 

uma desidratação dos tecidos no colmo, que direciona a sacarose no sentido da 

base para o ápice, provocando o ressecamento dos colmos por perda de água 

e sacarose, nesse processo, as fibras do colmo vão adquirindo a coloração 

branca. Sabe-se, que esse fenômeno tem início nas regiões internas do colmo 

podendo evoluir do centro para as laterais periféricas, seguindo ao longo de toda 

extensão do colmo no processo da ponta para a base, podendo variar de acordo 

com o cultivar (SEGATO et al., 2006; TASSO et al., 2009; FERREIRA et al., 

2016). Tal problemática atinge diretamente o colmo das plantas de cana-de-

açúcar, esta região retém toda a sacarose, e por isso é a principal matéria-prima 

produtiva para a indústria. Sendo assim, o florescimento tornou-se indesejável 

para a indústria sucroalcooleiro por afetar diretamente na produtividade de 

açúcar e do álcool, por reduzir o percentual produtivo entre 25-60% (SEGATO et 

al., 2006).  

O florescimento precoce em cana-de-açúcar pode ser desencadeado por 

fatores externos relacionados ao déficit hídrico e estresse salino, entre outros 

fatores edafoclimáticos, como já citados. Mas, ainda se encontra um tanto 

obscuro o entendimento sobre as atividades celulares e moleculares, além das 

interações genômicas envolvidas (ARALDI et al., 2010; GRAY, 2012). Apesar 

dos esforços, ainda se sabe pouco sobre como tais processos ocorrem e quais 

genes pontualmente estão associados ao florescimento em cana-de-açúcar 

(ARALDI et al., 2010; MEDEIROS et al., 2016; SCORTECCI et al., 2011). Por 

essa e outras razões, a necessidade do conhecimento e entendimento de como 

e quem são, os potenciais reguladores do florescimento é de grande importância 

para a compreensão molecular visando à intervenção na ativação/inibição floral 

(ARALDI et al., 2010). No entanto, atualmente a solução encontrada para evitar 

o florescimento precoce nas culturas é de antecipar a colheita como forma de 

prevenção a tal fenômeno, assim, reduzindo as perdas. Outro meio encontrado 

foi, a utilização de químicos como os inibidores florais (ethephon), este além de 

prevenir a floração também evita a isoporização (MARTINS et al., 1999; 

LAVANHOLI, 2001).  

 



19 

1.2 Melhoramento de plantas de cana-de-açúcar 

Como alternativa para minimizar os efeitos negativos do florescimento 

precoce em cana-de-açúcar, buscou-se utilizar estratégias de melhoramento 

genético de plantas, que visa aumentar a frequência de alelos desejáveis em 

uma população. Sendo assim, o foco principal do melhoramento para a cana-de-

açúcar é de aumentar o rendimento da sacarose através de novos cultivares 

(DILLON et al., 2007).  

Na década de 70, o país iniciou os investimentos para o melhoramento 

genético clássico de plantas. Contudo, a compreensão do genoma da cultura em 

questão é bastante limitada até os dias atuais. A cana-de-açúcar apresenta o 

seu arranjo genético mais complexo, devido às numerosas cópias de cada 

cromossomo. Considerando, que a cana-de-açúcar cultivada se trata de produto 

hibrido com genoma dodectaploide, isso dificulta o melhoramento genético e a 

obtenção de variedades mais produtivas e resistentes (ANTÔNIO et al., 2013; 

SCORTECCI et al., 2011). Similarmente com o genótipo complexo, fazem parte 

da família Poaceae além da Saccharum (cana-de-açúcar), o Sorghum bicolor 

(Sorgo), Zea (milho) e outros gêneros (SETTA et al., 2014). A complexidade 

genômica dos cultivares modernos de cana-de-açúcar é seguida por vários 

ciclos de entrecruzamento e seleção. Tornando-se híbridos aneuploides, 

poliploides... dodectaploide com contribuição desigual dos genomas parentais 

de S. officinarum (80-90%) e S. spontaneum (10-20%) além da contribuição dos 

cromossomos recombinantes. Portanto, um hibrido possuem níveis de ploidia de 

10 ou mais, e tamanho do genoma total muito maior (Cultivar R570,10.000 Mb e 

2n = 115) do que no milho (5500 Mb, 2n =20), o sorgo (1600 Mb, 2n = 20) e o 

arroz (860 Mb, 2n = 24) revelando o alto nível de poliploidia nos cultivares de 

cana-de-açúcar (D’HONT & GLASZMANN, 2001). Desta forma, as técnicas 

convencionais de melhoramento de plantas de cana-de-açúcar enfrentam as 

barreiras cromossômicas dos híbridos que possuem diferentes proporções de 

cromossomos e eventos complexos de recombinação (GRIBET & ARRUDA, 

2002).  

Em setembro de 1998, criou-se o projeto Sugarcane Expressed Sequence 

Tag (SUCEST), com a finalidade de sequenciar ESTs aleatórios e identificar 

genes únicos (http://sucest.lad.ic.unicamp.br/en/) em cana-de-açúcar. O 
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sequenciamento de cDNAs para gerar sequências expressas (ESts) é uma 

importante ferramenta para identificar genes que são preferencialmente 

expressos em algumas células (VETTORE et al.,2001). A análise da expressão 

gênica, pode apontar melhor compreensão genética como a identificação de um 

determinado gene e suas variantes responsáveis por uma determinada 

característica de interesse agrícola, tais como: a resistência a um fator específico 

como o estresse biótico/abiótico, maior produção de açúcar ou o bloqueio de 

indutores da floração. Porém, estudos dessa natureza em plantas 

monocotiledôneas ainda só são possíveis através de comparação genômica 

contida nos bancos de dados da planta modelo Arabidopsis thaliana (BAKER, 

2010; VOORRIPS et al., 2011; OLIVER et al., 2012).  

1.3 Arabidopsis thaliana, dicotiledônea e cana-de-açúcar, 

monocotiledônea 

A Arabidopsis thaliana é uma dicotiledônea da família Brassicaceae, 

membro de uma das maiores famílias de plantas com flores, as quais pertencem 

mostardas e repolhos, etc. São encontradas em todo o hemisfério norte, 

basicamente em regiões temperadas e na América do Norte (BEVAN et al., 

1998). Em ambiente natural, notou-se que esta espécie apresenta enorme 

diversidade genética e fenotípica (KOORNNEEF et al., 2004; MITCHELL-OLDs 

et al., 2006). A. thaliana foi a primeira espécie de vegetal que teve o seu genoma 

completamente sequenciado com alta qualidade onde as sequências encontram-

se disponíveis nos bancos de dados (The Arabidopisis Genome Initiative, 2000). 

Esta espécie possui o genoma nuclear relativamente pequeno com cinco 

cromossomos. Devido a esta característica e por apresentar vários mutantes 

tornou-se um modelo vegetal extremamente importante para estudos em vários 

aspectos biológicos (WEIGEL & MOTT, 2009). Com base nestes estudos 

genômicos as pesquisas envolvendo os grupos de vegetais tanto de 

dicotiledôneas como de monocotiledôneas, utilizam como modelo principal à A. 

thaliana (DAVID et al., 1998).  

Em plantas, o desenvolvimento reprodutivo é acompanhado por inúmeras 

mudanças metabólicas, fisiológicas e morfológicas. Consequentemente, os 

vegetais por serem organismos sésseis, são extremamente sensíveis a menor 
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mudança ambiental (BLÁZQUEZ et al., 2006). Esta sensibilidade aponta para 

diversos questionamentos e hipóteses sobre variedades que poderiam florescer 

em um determinado país e em outros não, bem como, alguns autores destacam 

que as temperaturas noturnas têm maior influência no florescimento. No entanto, 

existem um maior número de estudos para as plantas dicotiledôneas do que em 

monocotiledôneas (MARTIN et al., 2018). 

Será destacado aqui pesquisas distintas, mas bem estabelecidas para o 

grupo das dicotiledôneas que utilizaram o modelo da A. thaliana como referência, 

por exemplo: a soja, mamona, pinhão-manso e o tomate, este último analisando 

regiões de metilação para a citosina (COREM et al., 2018), enquanto na soja 

analisou-se o crescimento e desenvolvimento associado ao meio ambiente 

(MARTIN et al., 2018). Também em soja, foi realizada uma análise comparativa 

do transcriptôma e genôma das raízes com A. thaliana (QIAO et al., 2017).  Já 

mamona e pinhão-manso através de proteômica tiveram as suas proteases 

cisteínicas analisadas extensamente em pesquisa comparativa com o modelo de 

A. thaliana (ZOU et al., 2018). Apesar dos esforços para a compreensão das 

interações genéticas de um mesmo grupo, existem evidências crescentes de 

variações epigenéticas dentro e entre as populações e na evolução dos fenótipos 

das plantas (ZHANG et al., 2018). 

Tendo em vista, que dentro de um mesmo grupo ocorre divergências 

gênicas, se faz necessário eleger um modelo genético comparativo para o grupo 

das monocotiledôneas. Com o propósito de obter maior conhecimento genético 

e compreensão evolutiva, adaptativa das vias metabólicas e processos gênicos 

desse grupo (ZHANG et al., 2018). Considerando  que, o grupo das 

monocotiledôneas fornecem grande parte da alimentação vegetal para os 

humanos e animais (ZHU et al., 2018; CHEN et al., 2018; PUNTSCHER et al., 

2018; LENKA et al., 2018; CAGNOLA et al., 2018),  por tanto, é de grande 

interesse para a agronomia e a ciência molecular aumentar a produção da 

biomassa dos grãos dentre outros fatores importantes (KAR et al., 2018; MA et 

al., 2018; MCLNTYRE et al., 2010), agregando valores agronômicos com o 

genético como por exemplo: a proteínas que participam do silenciamento de 

genes, como no caso da proteína calmodulina em cana-de-açúcar (RAMIRO et 

al., 2016; HILTON et al., 2017).  
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Neste contexto, as análises comparativas dentro de um mesmo grupo ou 

não, só é possível, por que muitas das sequências gênicas são altamente 

conservadas entre os diferentes grupos de vegetais (JIANG et al., 2018). Desta 

forma, esta pesquisa segue os mesmos parâmetros analíticos para plantas 

utilizando o modelo vegetal A. thaliana. 

 1.4   Calmodulina 

A proteína calmodulina (CAM) possui em sua estrutura sensores de Ca2+ 

conhecidos como sinais/locais de ligação de interação com outras proteínas, 

estes locais são denominados como motivos sinais de cálcio EF-hands, que são 

capazes de interagir e regular em associação com inúmeras e diferentes 

proteínas os sistemas endógenos das plantas. Os motivos EF-hands, atuam em 

pares (EF-hand-N e C-terminal), a sua estrutura é altamente conservada e 

possui os seus sensores de cálcio que coordenam a interação e a resposta ao 

cálcio. As quais promovem a interação proteína-proteína com uma diversidade 

de parceiros intracelular, como ilustrado na figura 2 (SULMANN et al., 2014; 

ZENG et al., 2015). 

Medeiros et al. (2016) identificou oito cDNAs por análises de bibliotecas 

subtrativas utilizando tecidos do meristema apical de cultivares de cana-de-

açúcar com o florescimento tardio versus precoce. Nas 4 bibliotecas subtrativas 

avaliadas foram identificados oito diferentes genes. Um deles, a sequência 

ScCAM foi expressa sete vezes na biblioteca relacionada com a variedade tardia 

no estágio vegetativo e uma vez a sequência foi expressa na biblioteca subtrativa 

para a variedade precoce, no mesmo estágio vegetativo. Estes resultados 

juntamente com a análise de expressão da variedade precoce e tardia durante 

seis meses de acompanhamento no campo propõe que a sequência ScCAM 

possa ter um papel de inibidor do florescimento (Medeiros et al., 2016).  
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FIGURA 2. Modelo do complexo Ca2+ + calmodulina. Na imagem (A) em azul mostra a estrutura 
da calmodulina e os pares em esferas amarelas dos sensores de cálcio. Na imagem (B) ilustra-
se os quatro motivos EF-hands coloridos em laranja, amarelo, azul claro e escuro. Em marrom a 
continuação da hélice CAM na posição N-terminal e em roxo a CAM C-Terminal. Os íons de Ca2+ 
são representados pela esfera verde no centro de um círculo azul mostrado como malhas 
organizado em pares. No desenho (C) a estrutura do Ca2+ + CAM está aberta suscetível a uma 
ligação, a seta preta aponta que o complexo reconhece uma proteína alvo ao se ligar com o alvo, 
a CAM modifica a sua conformação estrutural (Ca2+ + CAM + proteína). Modelo modificado de: 
(YANG et al., 2014; FRASER & KINZER-URSEM, 2018). 

 

 A proteína calmodulina está envolvida em vários processos metabólicos 

em plantas associados às respostas adaptativas a estresses ambientais através 

da interação com as espécies reativas de oxigênio - ERO, óxido nítrico, actinas 

- ACTs, enzimas etc. (HELMUT & ALEXEI, 2014). Evolutivamente, os motivos 

EF-hands ou domínios reguladores são altamente conservados nos dois grupos 

de plantas: monocotiledôneas e dicotiledôneas. Mesmo apresentando alta 

conservação, existe uma tênue divergência em alguns domínios que podem ter 

sido produzidos pelo splicing alternativo. Assim, alguns domínios são 

conservados nas monocotiledôneas e ausentes nas dicotiledôneas alterando a 

quantitativamente de motivos no domínio EF-hands (MOHANTA et al., 2015; 

KANNAN et al., 2018). Porém, os motivos EF-hands não são exclusivos da 

proteína calmodulina. Em A. thaliana, foram estimadas cerca de 250 proteínas 

que contém a região EF-hands incluindo enzimas, proteínas envolvidas na 

transcrição e tradução, proteínas de ligação a ácidos nucleicos e um grande 
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número de proteínas desconhecidas (DAY et al., 2002; SULMANN et al., 2014; 

MOHANTA et al., 2017).  

Entre as proteínas que possuem em sua estrutura os motivos EF-hands 

se destaca a calmodulina por conter sete (7) genes homólogos encontrados na 

planta modelo A. thaliana. Devido a este alto número, foi sugerido uma possível 

redundância, quanto à função (ELEZABETH et al., 2003; MOHANTA et al., 

2017). O gene CAM mantém um alto grau de identidade de nucleotídeos entre 

si, mas apresentam em seu genoma loci distintos para três isoformas, proteína: 

CAM2, CAM3 e CAM5 (ELEZABETH et al., 2003).  A AtCAM1 e AtCAM4 juntas, 

servem como sinalizadoras do estresse salino, sugerindo que existe uma via 

defensiva conservada em plantas (ZHOU et al., 2016). Em outro estudo, também 

foi visto que AtCAM4 junto a uma proteína que apresenta homologia para a 

enzima oxidase (RbohF) regula a morte celular por apoptose e a AtCAM4 quando 

fosforilada pela proteína (RPK1) interage com a (RbohF) formando um trio 

protéico, onde unidas regulam o acúmulo do superóxido e assim controlam a 

sinalização de superfície da célula para a senescência e morte celular (KOO et 

al., 2017). Em batatas, a CAM2, é associada a diversos processos celulares 

incluindo a tuberização envolvendo interação com outras proteínas (REDDY et 

al., 2002). No modelo Arabidopsis a proteína AtCAM2, foi visto em análises in 

vitro que quando os seus níveis de expressão são reduzidos no gametófito 

masculino e no pólen, ocorre a diminuição da germinação (LANDONI et al., 

2010).  

A AtCAM3 é considerado um componente chave na sinalização para o 

choque térmico (HS) a qual é regulada pelo nível de óxido nítrico (NO) interno 

durante a alta exposição ao calor. AtCAM3 + (NO) mostrou-se termotolerante  

regulando negativamente proteínas associadas ao HS, sendo considerada um 

componente de grande valor celular na via de transdução de sinal Ca2 + CAM e 

HS (ZHANG et al., 2009; XUAN et al., 2010). 

Em ervilha a CAM5, é ativada durante o estresse ao frio por quinases 

dependente de Ca+2/CAM. O complexo (Ca+2/CAM5+quinase) foi regulado 

positivamente em baixas temperaturas nas raízes assim, conferindo a plantas 

maior resistência ao frio (PANDEY et al., 2002). Em ensaios de análises de 

expressão contendo 7 genes de AtCAM em plantas de A. thaliana, nos tecidos 

de raízes, submetidos ao estresse de calor foi observado que a AtCAM5, sofreu 
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perda de função quando exposta ao calor (AL-QURAAN et al., 2010). Já a 

AtCAM6, regula diferencialmente as proteínas alvo e demonstra atuar como 

antagonista competitivo na ativação de enzimas alvo. Desta forma, inferindo que 

as variantes de CAM possuem papéis distintos no organismo vegetal (REDDY 

et al., 2002; ZHOU et al., 2016). 

A proteína AtCAM7 é extremamente importante na resposta celular 

quanto as mudanças climáticas e em processos adaptativos ao novo ambiente 

(AL-QURAAN et al., 2010). Na tabela 1 estão agrupados estudos relacionados 

aos sete tipos de calmodulina aqui descrito, com a finalidade de observar 

algumas funções das proteínas AtCAM em listagem. Em alguns casos, a 

proteína CAM atua em conjunto entre si e em outros casos corresponde a uma 

ação associativa entre a proteína CAM com outra diferente proteína, por 

exemplo: a AtCAM1 + AtCAM4 atuam juntas na via de defesa contra o estresse 

salino, enquanto a AtCAM5 minimiza o estresse ao frio, a AtCAM3 é um 

termotolerante, já a AtCAM4 regula o estresse oxidativo, enquanto a AtCAM6 é 

um ativador de enzimas, a AtCAM2 interfere na floração e a última, AtCAM7 

parece atuar modulando todas as CAMs por possuir a capacidade de perceber 

as mudanças climáticas ajudando a planta nos processos adaptativos. A 

AtCAM7 parece estar associada como uma proteína reguladora de amplo 

aspecto (ZIELINSKI, 1998). Esta pode atuar nos canais de bomba para vários 

íons, fatores de transcrição, proteínas quinases, miosinas, receptores, proteínas 

fosfatases, enzimas e proteínas ribossomais e outras proteínas desconhecidas 

(LIU et al., 2007; OH et al., 2012; MAKOTO et al., 2014; GONANO & PETROFF, 

2014; ZENG et al., 2015). A regulação mediada pela proteína CAM ainda não foi 

totalmente elucidada por apresentar parcerias com proteínas de funções 

bioquímicas desconhecidas bem como os fatores de tradução (ZENG et al., 

2015). 

Como as proteínas calmodulinas interagem entre si e como ocorre a 

interação da CAM com outras proteínas é de grande importância para a 

compreensão e elucidação de vários processos metabólicos nos vegetais. 

Identificar quais são as moléculas responsáveis pela a ativação ou inibição do 

gene CAM é um grande desafio, pois este parece estar envolvido junto com os 

metabólitos indutores nas vias de sinalização e vias de transdução de sinal, 
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mediação de respostas a estímulos internos e externos que é composto por três 

modos distintos: percepção do sinal, transdução de sinal e resposta fisiológica. 

 

TABELA 1. Atividade da calmodulina em A. thaliana. Todas essas informações contidas na 

tabela estão descritas no texto acima com o a sua respectiva fonte.  

CALMODULINAS ATIVIDADE ENCONTRADA EM MUTANTES EM ARABIDOPSIS 

CAM1 +CAM4 VIA DE DEFESA (SINALIZAÇÃO PARA O ESTRESSE SALINO) 

CAM2 INTERFERE NO GAMETÓFITO MASCULINO E NO PÓLEN (DIMINUINDO A GERMINAÇÃO)  

CAM3 COMPONENTE CHAVE NA SINALIZAÇÃO PARA O CHOQUE TÉRMICO (HS) 

CAM4 REGULAÇÃO DO SUPERÓXIDO, SENESCÊNCIA E MORTE CELULAR  

CAM5 REGULA O ESTRESSE AO FRIO  

CAM6 ATUA COMO ANTAGONISTA COMPETITIVO NA ATIVAÇÃO DE ENZIMAS ALVO 

CAM7 
SINALIZADOR NAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E EM PROCESSOS ADAPTATIVOS AO NOVO 
AMBIENTE 

 

Com base em todos os dados mencionados acima, nesta pesquisa foi 

abordada a questão do florescimento precoce e seus efeitos negativos em 

plantas de cana-de-açúcar, a compreensão estrutural e metabólica das proteínas 

calmodulinas (1-7) e os motivos EF-hands em A. thaliana. Também foi analisada 

a sequência calmodulina - ScCAM obtida através de cDNAs identificados em 

bibliotecas subtrativas utilizando tecidos do meristema apical a qual foi 

posteriormente submetida a investigações para avaliar sua provável função 

gênica associado aos processos de florescimento de cana-de-açúcar. Os dados 

obtidos poderão auxiliar na compreensão dos mecanismos de sinalização 

relacionada à via de floração para a cana-de-açúcar, aplicando este 

conhecimento para a identificação de genes associados à calmodulina que 

possam auxiliar no melhoramento genético como possivelmente na obtenção de 

novas plantas com maior teor de sacarose tolerantes ao ambiente da região 

Nordeste. 
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2. OBJETIVO 

2.1 Geral 

Investigar e compreender o papel do cDNA com homologia a 

calmodulina em plantas. 

 

2.2 Específicos 

Utilizar ferramentas de bioinformática para a caracterização in silico da 

proteína CAM, e comparação com outras proteínas com função e sequência 

similares; 

Caracterizar funcionalmente o papel de ScCAM utilizando a transgenia no 

modelo Nicotiana tabacum; 

Descrever anatomicamente os ápices meristemáticos em florescimento 

tardio e precoce de cana-de-açúcar; 

Identificar potenciais proteínas alvos, que interajam com a ScCAM por 

meio da metodologia de duplo-híbrido. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Caracterização de CAM por meio de ferramentas de bioinformática 

3.1.1 Construção de árvore filogenética 

A partir da sequência ScCAM obtida em Furtado (2007) com as bibliotecas 

subtrativas de cDNA foram realizadas as análises in silico. Esta sequência de 

cana-de-açúcar, denominada de TC82574 na plataforma SUCEST-FUN 

(http://sucest-fun.org/index.php/projects/sucest-fun/overview), foi utilizada para 

obter outras sequências, no caso sequências codantes (CDS sequence), com 

homologia em diferentes organismos vegetais utilizando a ferramenta BLAST 

contra o banco de dados da plataforma Phytozome 

(https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal), cujo resultado pode ser observado na 

tabela 5. A partir dos resultados obtidos, estas sequências foram utilizadas para 

a construção das árvores filogenéticas.  

A história evolutiva foi inferida usando o método Neighbor-Joining 

(SAITOU & NEI, 1987). A árvore de consenso de bootstrap inferida de 10.000 

réplicas é tomada para representar a história evolutiva dos táxons analisados 

(FELSENTEIN., 1985). Ramificações correspondentes a partições reproduzidas 

em menos de 50% de réplicas de bootstrap são reduzidas. A porcentagem de 

árvores replicadas em que as taxa associadas agrupadas no teste de bootstrap 

(10000 réplicas) são mostradas ao lado das ramificações (FELSENTEIN., 1985). 

As distâncias evolutivas foram calculadas usando o método p-distance (NEI & 

KUMAR., 2000) e estão nas unidades do número de diferenças de base por site. 

A análise envolveu 64 sequências nucleotídicas. As posições de códon incluídas 

foram 1º + 2º + 3º + Não Codificador. Todas as posições ambíguas foram 

removidas para cada par de sequências. Houve um total de 2880 posições no 

conjunto de dados final. Análises evolutivas foram conduzidas em MEGA7 

(KUMAR et al., 2016).  

Teste de seleção Positiva, por Purificação, de Neutralidade baseado em 

códon para a análise da média de todas as sequências que compõem a árvore 

filogenética foram gerados via programa MEGA 7 (KUMAR et al., 2016). As 

distâncias não-sinônimas (dN) e sinônimas (dS) foram estimados pelo método 

Nei-Gojobori (p-distance) (NEI & GOJOBORI, 1986). A variância da diferença foi 
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calculada usando o método bootstrap (10000 réplicas). A análise envolveu 64 

sequências nucleotídicas. Todas as posições contendo lacunas e dados 

perdidos foram eliminadas. Houve um total de 119 posições no conjunto de 

dados final. 

3.1.2 Alinhamento da sequência CAM  

O alinhamento das sequências proteicas de calmodulina de A. thaliana 

(do tipo 1 ao 7) extraídas da plataforma Uniprot (http://www.uniprot.org), com a 

sequência de cana-de-açúcar foi efetuado por meio da plataforma European 

Bioinformatic Institute (EMBL-EBI - https://www.ebi.ac.uk/) utilizando a 

ferramenta Clustal Omega versão 1.2.4. A identidade das sequências foi obtida 

via a ferramenta BLASTp (alinhamento de duas sequências) da plataforma NCBI 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), as informações referentes aos domínios 

Ef-hands foi obtida das anotações referente as proteínas calmodulinas de 

Arabidopsis contidas na plataforma Uniprot. 

  

3.1.3 Interações proteicas de CAM em plantas 

 Para identificar as possíveis interações realizadas pelo produto gênico de 

ScCAM em vias metabólicas, utilizou-se a sequência nucleotídica TC82574 

obtida através do sequenciamento, a qual apresentou similaridade com a 

calmodulina 7 de A. thaliana (UniProtKB:P59220). Esta proteína foi submetida a 

uma análise de suas funcionalidades mediante o proteoma de referência de 

Oryza sativa no banco de dados da plataforma de redes de associação de 

proteínas funcionais STRING v.10.0, e (https://string-db.org/), a qual o resultado 

foi transferido para o programa Cytoscape v.3.4 (SNEL et al., 2000) para análise 

e prospecção de proteínas ortólogas. No Cytoscape foi efetuado a expansão o 

interatoma gerado para 50 interações proteicas e foi estabelecido um score 

elevado de confiança de 0,7, assim como e-value de 1e-45. Estes dados de 

interação foram submetidos ao plugin de Detecção do Complexo Molecular 

(MCODE) (BADER et al., 2003) e permitiram evidenciar regiões que se 

apresentavam fortemente interligadas (cluster). O programa Cytohubba (CHIN 

et al., 2014) foi utilizado para encontrar os nós de interação denominado hubs e 
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classificados por MCC. Já o ClueGO (BINDEA et al., 2009) foi utilizado para 

realizar anotações GO. 

3.1.4 Caracterização de vias associadas à CAM em cana-de-açúcar e 

modelagem 3D 

 Com o intuito de estabelecer a anotação funcional para a proteína ScCAM 

representativa de cana-de-açúcar, utilizou-se da ferramenta Blast2GO v.4.1 

(CONESA et al., 2005), onde selecionou-se como parâmetro de configuração a 

base de dados NR (não redundante). Por conseguinte, executou-se um Blastp 

mediante um filtro estabelecido para plantas vasculares e definiu-se como 

parâmetros de avaliação um cuttof de 50 e e-value<10-5, com a finalidade de 

identificar as possíveis vias metabólicas em que a proteína CAM se encontra 

envolvida. Em seguida, fez-se a etapa de mapeamento em Blast2GO, onde 

pode-se atribuir o número da Comissão de Enzimas da União Internacional de 

Bioquímica (EC, de Enzyme Commission) para proteínas presentes nos 

agrupamentos funcionais. Para corroborar com tais informações, por meio do 

plataforma KEGG com a ferramenta BlastKOALA 

(http://www.kegg.jp/blastkoala/) estabeleceu-se à classificação funcional para 

todo o interatoma mediante a base de dados de organismos eucariotos (figura 

3). Esta metodologia possibilitou identificar e selecionar as vias metabólicas a 

partir de métodos distintos de pesquisa. 

Para os modelos para as proteínas de cana-de-açúcar PCNA 

(Proliferating cell nuclear antigen - Antígeno Nuclear da Proliferação Celular) e 

FEN1 (Flap endonuclease 1) pertencentes a via BER foram preditos utilizando a 

plataforma I-TASSER (Iterative Threading ASSEmbly Refinement) 

(https://zhanglab.ccmb.med.umichedu/I-TASSER/) (YANG & ZHANG, 2015) que 

se utiliza de uma abordagem hierárquica para a estrutura da proteína e a 

predição da função (YANG et al., 2015). Primeiro, ele identifica os modelos 

estruturais do PDB (Protein Data Bank - um arquivo que contém informações 

sobre a estrutura de proteínas, ácidos nucleicos e montagens complexas 

experimentalmente determinadas) por meio da abordagem de encadeamento 

múltiplo LOMETS (Local Meta-Threading-Server-  um serviço web on-line para a 

predição da estrutura proteica) que gera modelos 3D utilizando-se de 9 

programas de encadeamento instalados localmente (-FFAS-3D, HHsearch, 
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MUSTER, pGENTHREADER, PPAS, PRC, PROSPECT2, SP3 e SPARKS-X) 

com os modelos atômicos completos construídos por simulações de montagem 

de fragmento de modelo iterativo (ZHANG, 2008; ROY et al., 2010; YANG et al., 

2015). O programa I-TASSER além da predição do modelo tridimensional 

também faz predições acerca da função da estrutura analisada e isso é feito 

através do encadeamento dos modelos 3D por meio do banco de dados da 

função de proteína BioLiP (É um banco de dados curado semi-manualmente 

para interações de alta qualidade e biologicamente relevantes de ligantes-

proteínas). 

O refinamento dos modelos foi feito por meio do ModRefiner 

(https://zhanglab.ccmb.med.umichedu/ModRefiner/) que se trata de um 

algoritmo de refinamento de estrutura de proteína de nível atômico e de alta 

resolução (XU & ZHANG 2011). Os átomos da cadeia lateral e do esqueleto são 

completamente flexíveis durante as simulações de refinamento da estrutura, 

onde a análise conformacional foi guiada pelo conhecimento físico estrutural. Um 

objetivo do ModRefiner é desenhar os modelos de partida iniciais mais próximos 

do seu estado nativo, em termos de ligações de hidrogênio, topologia do 

esqueleto e posicionamento de cadeia lateral (XU & ZHANG, 2011). 

 A avaliação dos modelos gerados pelo I-TASSER e refinados via 

ModRefiner se fez pela plataforma Molprobity 

(http://molprobity.biochem.duke.edu/) (CHEN et al., 2010). 
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FIGURA 3. Fluxograma referente à sequência de análise e programas utilizados para 

estabelecer atividade funcional representativa da proteína CAM. Com a ferramenta Blast2GO 

v.4.1 foi selecionado o parâmetro de base de dados nr (não redundante). Por conseguinte, o 

Blastp foi estabelecido para plantas vasculares definindo um cuttof de 50 e e-value<10-5, com a 

finalidade de identificar as possíveis vias metabólicas que a proteína CAM participa. Utilizando o 

Blast2GO, pode-se atribuir o número de Comissão de Enzimas (EC) para proteínas presentes 

nos clusters funcionais com auxílio da base de dados BlastKOALA. Assim foi estabelecido a 

classificação funcional para todo o interatoma mediante a base de dados de organismos 

eucariotos. 

3.2 Caracterização funcional de ScCAM  

3.2.1 Cultivo in vitro de plantas de Nicotiana tabacum selvagem 

 Sementes de N. tabacum variedade SR1 foram primeiramente 

desinfestadas por imersão sob agitação por 1 min em 1 mL de solução de 

desinfestação (Triton -X 100 1%; ETOH PA 100%). Todo este procedimento foi 

realizado em condições estéreis em fluxo laminar. Após este tempo, esta solução 

foi descartada, e estas sementes foram lavadas duas vezes com 1 mL de ETOH 

95% e água autoclavada. Em seguida, as sementes foram secas em papel filtro 

previamente autoclavado e depois distribuídas em placas de Petri contendo meio 

MS sólido de 1/2 força (M5524 com 30 g de sacarose e 0,8% de ágar – pH 5,8) 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962). Quando estas plantas apresentaram 35 dias, 

foram transferidas para frascos de cultivo in-vitro contendo o mesmo meio e 

foram mantidas por 20 dias quando foram utilizadas para o procedimento de 
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transformação (item 3.2.3). O material foi mantido em sala de crescimento 

climatizada com a temperatura de 22 °C durante todo o período do experimento. 

3.2.2 Cultivo de Agrobacterium tumefaciens  

As culturas de Agrobacterium tumefaciens LBA4404 contendo a 

construção de interesse no vetor binário: o cassete de superexpressão em 

orientação senso, anti-senso para o cDNA CAM e o plasmídeo vazio pZP211 

(figura 4) foram construídas anteriormente por Souza (2011). 

Na figura 4, é apresentado uma representação esquemática da região do 

T-DNA (sequência a ser transferida para as potenciais plantas transgênicas) do 

vetor binário pZP211. Em azul está representada a sequência do gene beta-

galactosidase (LacZ), em vermelho, tem-se a sequência codificada de gene 

canamicina fosfotransferase II (nptII) utilizada como um marcador de 

transformação. Esta sequência produz a enzima que irá degradar o antibiótico 

canamicina presente no meio de cultura para selecionar as plantas 

potencialmente transgênicas. Conferindo assim as plantas que receberam essa 

sequência a resistência a esse antibiótico. Na cor verde, está representa a 

sequência promotora CaM35S, promotor do vírus do mosaico de couve-flor. Já 

na cor amarela, representa a cauda poli-A. Enquanto LB representa a borda 

esquerda e RB a borda direita, onde ambas representam as delimitações do T-

DNA (DNA de transferência). 
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FIGURA 4.  Representação esquemática da região do T-DNA do plasmídeo pZP211. A) 

Plasmídeo pZP211 vazio. Borda direita (RB) e borda esquerda (LB) do T-DNA, Δ: Sítios de 

clonagem múltipla, LacZ: sequência do gene beta-galactosidade, CaMV35S: promotor do vírus 

do mosaico da couve flor, nptll: sequência codificadora do gene da neomicina fosfotransferase II 

(confere resistência a canamicina). B. Construção pZP211/CAM-AS na orientação anti-senso. C. 

Construção pZP211/CAM-S na orientação senso.  Fonte: Modificado de Silva, 2011. 

 

As linhagens de A. tumefaciens LBA444 contendo estes plasmídeos 

foram crescidos em 50 mL de LB líquido suplementado de 50 µg/mL de 

Canamicina e 50 µg/mL de Rifampicina em Erlenmeyers de 250 mL. Incubou-se 

esta cultura a 28 ºC por 48 horas na incubadora com agitação orbital TE-4200 

TECNAL a 150 rpm. Logo após esse tempo, esta cultura foi centrifugada por 5 

minutos, 4000g, à temperatura ambiente. O sobrenadante foi desprezado e o 

precipitado foi ressuspendido agora em meio MS líquido (M5524 com 30 g de 

sacarose, pH 5,8 (MURASHIGE; SKOOG, 1962).  
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3.2.3 Transformação Vegetal 

As plantas de N. tabacum cultivadas no item 3.2.1 foram utilizadas para a 

transformação vegetal utilizando as cepas de A. tumefaciens (item 3.2.2). Foram 

isoladas folhas que foram transferidas para placas de Petri contendo o meio MS 

líquido. Estas foram cortadas em discos com auxílio de uma ferramenta de corte 

cilíndrico estéril medindo 1 cm2, desta forma gerando os explantes (disco 

foliares) em formas circulares, os quais foram então mantidos em contato com a 

suspensão bacteriana de A. tumefaciens LBA4404 contendo a construção de 

interesse figura 4. Estas transformações foram realizadas com as seguintes 

construções: vetor pZP211 vazio (controle negativo) e a CAM-AS (35S::CAM-

AS). Após 5 minutos, foi removido o excesso da suspensão com o auxílio de 

pinça e papel filtro estéril. Os discos foram transferidos para placas de Petri 

contendo o meio MS sólido de ½ força e estas foram mantidos no escuro por 

dois dias com a estrutura abaxial da folha em contato com o meio MS sólido. 

Após as 48 h, os explantes foram transferidos para um meio denominado de 

meio de regeneração, onde ao meio MS foram acrescentados antibióticos para 

seleção (50 µg/mL de canamicina e 25 µg/mL de meropenem) e hormônios: 

benzilamino purina ribosídeo 5 mM – BAP e ácido alfa-naftaleno acético 0,4 mM 

– NAA). Após crescidos, os calos, foram individualizados e transferidos para um 

novo meio de regeneração MS, suplementado com os mesmos antibióticos e 

hormônios. Quando as plântulas derivadas dos calos atingiram 

aproximadamente 2 cm foram transferidas para um novo meio MS sólido 

contendo 0,4 mM ácido alfa-naftaleno acético – NAA e 50 µg/mL de canamicina 

até a formação das raízes. Depois, foram aclimatadas em estufa de crescimento 

(figura 5). 

Nesta metodologia, novas plantas que foram regeneradas por cultura de 

tecidos medindo, aproximadamente, dois centímetros foram transplantados 

isoladamente em frascos de cultura in-vitro contendo meio de cultura sólido 

(figura 5). Uma vez obtidas às plantas transgênicas T0 (oriundas do evento de 

transformação), medindo aproximadamente 5 cm, estas foram transplantadas 

para copos descartáveis de 200 mL contendo uma mistura de substrato 

autoclavado (humos e vermiculita expandida, 1:1) e estas foram mantidas em 

estufas de crescimento para a aclimatação por uma semana (figura 5). 
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É importante ressaltar que neste trabalho não foram obtidas as plantas 

transgênicas no sentido senso (CAM-S). No trabalho anterior realizado por 

Souza (2012) estas plantas ao atingirem a fase de floração abortaram as suas 

flores e frutos. Desta forma, a presente abordagem concentrou-se na obtenção 

das plantas transgênicas ScCAM sentido anti-senso. 

 

FIGURA 5.  Transformação de plantas N. tabacum. Imagem da esquerda, plantas selvagens de 

N. tabacum cultivadas in vitro para transformação. Posteriormente, as folhas da N. tabacum 

foram cortadas em discos foliares e imersas em meio MS liquido contendo Agrobacterium 

tumefaciens LBA4404. Assim, estas foram transformadas com o cassete de superexpressão 

(CAM-anti-senso, pZP211 (vazio) e controle (transformada sem o vetor) e mantidas placas de 

Petri contendo meio MS sólido para a formação dos calos foliares. As plantas obtidas na 

transformação foram plantadas em frascos para o desenvolvimento. Depois, foram adaptadas 

em estufa para o novo ambiente em substrato autoclavado. Após a adaptação foram 

transplantadas para baldes com sistema hidropônico. 

Sistematicamente, a cada 5 dias foram adicionados à estrutura isolada de 

água pura ao jarro hidropônico com o volume de 500 mL, contendo uma mistura 

de substrato autoclavado (humos e vermiculita expandida, 1:1)), essa mistura 

permitiu a absorção da água pelas raízes. A cada 15 dias foi adicionado 

fertilizante com água pura. O NPK–nutriente contém em sua composição 

Nitrogênio; Fósforo e Potássio na proporção de 10:10:10 – (Heringer). A irrigação 

ocorreu em dias intercalados e todas as plantas estavam sob as mesmas 

condições de temperatura (23-25°C), umidade relativa do ar (62%-65%) e 

fotoperíodo (12h claro e 12h escuro).  
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3.2.4 Germinação das sementes transgênicas 

As sementes (T1, T2 e T3) foram primeiramente desinfestadas como 

descrito no item 3.2.1. Depois estas sementes foram transferidas para placas de 

Petri contendo meio MS sólido com a adição do antibiótico canamicina na 

concentração de 100 µg/mL para selecionar as sementes que eram transgênicas 

contendo a construção de interesse. Um total de 27 placas contendo 70 

sementes cada, sendo 15 placas para as sementes transgênicas e 12 placas 

distribuídas entre as sementes transgênicas pZP-211, controle (sem vetor) e 

selvagem, totalizando 1890 sementes cultivadas. Estas placas foram mantidas 

na sala de germinação e crescimento, onde foi observado o processo de 

germinação destas sementes e consequentemente a seleção das plantas 

transgênicas no meio com o antibiótico canamicina.  

A germinação das sementes em condições de laboratório, se trata da 

emergência das estruturas essenciais do embrião para produzir plantas normais 

sob condições favoráveis em meio de crescimento (Brasil, 1992; BORGHETTI & 

FERREIRA, 2004; DANTAS et al., 2011). A percentagem de plântulas normais 

obtida no teste de germinação representou o máximo que a amostra pode 

oferecer nestas condições artificiais e padronizadas para as transgênicas e 

selvagens. 

Durante sete dias as sementes foram submetidas ao teste de germinação, 

com delineamento inteiramente casualizado, em três repetições contendo 

setenta sementes para cada placa de Petri de transgênicas, selvagens e 

(controle transformada sem o vetor). As avaliações foram feitas diariamente e ao 

sétimo dia se completou a avaliação. Posteriormente, foram calculados a 

germinação e o índice de velocidade de germinação (IVG). O IVG é dado pela 

fórmula: 

 

Onde: G1, G2,...Gn = número de sementes germinadas no dia da observação; N1, 

N2,...Nn = é o número de dias de observação, segundo Edmond e Drapalla 

(1958). A porcentagem de germinação, calculada por meio da fórmula: 

 



38 

Onde: o ∑ni se refere ao número total de sementes germinadas em referência ao 

número de sementes total colocada para germinar (Borghetti & Ferreira, 2004). 

Os cálculos para obter o IVG tiveram o início após três dias do semeio para as 

plantas transgênicas e no quarto dia para as plantas selvagens. 

Os dados foram submetidos ao teste t-Student para a validação dos dados. As 

médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Shapiro-Wilk a 5% de 

probabilidade. Para essa última análise estatística foi realizada com auxílio do 

programa Sisvar (FERREIRA, 2000). O teste de normalidade foi utilizado para 

verificar se a distribuição de probabilidade associada a um conjunto de dados 

pode ser aproximada pela distribuição normal. 

Posteriormente as análises, as plântulas foram transferidas para frascos de 

cultivo in-vitro contendo o meio MS sólido com canamicina. O crescimento e 

desenvolvimento das partes aéreas e radiculares foram observados para 

selecionarmos apenas as plantas transgênicas. Foram consideradas como 

plantas transgênicas as plântulas que seguiram seu desenvolvimento normal e 

que as raízes entraram no meio de cultura contendo antibiótico. Em seguida 

essas plantas foram transferidas para vasos contendo húmus e vermiculita – 1:1 

(substrato autoclavado) e foram aclimadas em sala de crescimento com 

temperatura (24-26 0C) e fotoperíodo controlados (12 h). (tabela 2).   

Estas plantas quando crescidas em vasos tiveram a sua estrutura 

morfológica avaliada. Destas análises, foram obtidos os seguintes parâmetros: 

número de folhas, formato das folhas, altura das plantas, formação das flores 

(número, estruturas florais) e produção de sementes. Este desenvolvimento foi 

sempre comparado com plantas selvagens, controle (transformadas sem o vetor) 

e plantas transgênicas contendo apenas o vetor binário vazio pPZP211 (figura 

6). 
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TABELA 2. Identificação das plantas transformadas e controle por nomenclatura. A tabela 

apresenta as plantas transgênicas CAM-antissenso, obtidas no trabalho anterior por Souza, 

2012. A sigla (P2, P3, P4, P6, P7 e P8-CAM-AS) se trata da nomenclatura das plantas onde 

(P=Planta e sua identificação). As plantas (P2, P3 e P4) correspondem ao mesmo disco foliar de 

numeração 4. Bem como, as (P6 e P7) referente ao disco foliar de número 10 e por fim, a (P8) 

referente ao disco foliar nº 13. As plantas senso abortaram as suas flores e frutos, assim não foi 

possível obter estoque das sementes. Os discos foliares identificado por letras alfabéticas é 

relativo às plantas transgênicas obtidas neste trabalho. Para cada disco foliar foi extraído apenas 

uma planta. As transformações foram no sentido CAM-anti-senso (Discos: C, E,D), pZP211 

(plasmídeo vazio) (Discos: L, K, M) e selvagem e controle (transformada sem vetor). 

PLANTAS TRANSGÊNICAS DISCO FOLIAR   

P2 - CAM-AS 4  

P3 - CAM-AS 4  

P4 - CAM-AS 4  

P6 - CAM-AS 10  

P7 - CAM-AS 10  

P8 - CAM-AS 13  

CAM-AS C  

CAM-AS E  

CAM-AS D  

pZP - 211 L  

pZP - 211 K  

pZP - 211 M  

SENSO 0  

SELVAGEM   

CONTROLE Transformada sem vetor 

 

3.2.5 Extração de DNA das plantas N. tabacum para posterior 

confirmação de transgenia por PCR 

A comprovação da transgenia foi possível através da extração de DNA 

genômico do tecido foliar das plantas avaliadas, onde foram isolados pedaços 

de 1 cm2 aproximadamente, para posterior análises.  Os quadrantes de folha 

foram armazenados em tubos cônicos de microcentrifuga de 1,5 mL. Em 

seguida, foi adicionado 400 µL para cada amostra do tampão de extração de 

DNA (Tris 200 mM pH 7.5, EDTA 25 mM, NaCl 200 mM e SDS 0,5%). Logo após, 

com o auxílio de pistilos de ponta cônica este material foi homogeneizado por 

trituração. Em seguida, foram acrescentados 400 µL de clorofórmio em cada 

amostra, estes foram misturados delicadamente. Posteriormente, estas 

amostras foram centrifugadas à 27194g por 10 min. Após esta etapa de 

centrifugação, o sobrenadante foi transferido para um novo tudo onde adicionou-
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se 400 µL de isopropanol. Esta solução foi mantida à temperatura ambiente por 

10 minutos. Em seguida, o material foi centrifugado por 15 minutos a 27194 g. 

Depois o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado em 150 µL de 

EtOH 70%, centrifugado por 10 minutos a 27194 g. O sobrenadante foi 

descartado e a amostra seca em estufa a 60 ºC por 5 minutos. O DNA genômico 

seco foi ressuspendido em 100 µL de H2O ultrapura, mantidos por 16 horas à 

4ºC e acondicionados a -20 até os próximos experimentos de PCR. 

3.2.6 Duplo híbrido 

 O sistema duplo híbrido permitiu identificar com quais potenciais 

proteínas a ScCAM interage, visto que o sistema consiste em isca e presa. Como 

o cDNA alvo deste trabalho foi a proteína CAM, então a sequência identificada 

em cana-de-açúcar foi clonada no vetor pGBKT7 (Clontech – figura 6b) conforme 

a metodologia de in fusion HD cloning kit (Clontech – #121416). Confirmada esta 

clonagem, e a sequência, este vetor foi transformado na linhagem de levedura 

Y2Gold (Clontech) conforme o protocolo de transformação de levedura 

(Yeastmaker™ Yeast Transformation System 2, Cat. N°. 630439). O próximo 

passo realizado foi o experimento dos ensaios de dois híbridos utilizando uma 

biblioteca de cDNA construída anteriormente a partir do ápice meristemático da 

variedade tardia de cana-de-açúcar. Para isto, esta biblioteca foi construída 

utilizando a metodologia descrita em kit Make Your Own “Mate & Plate™” Library 

System (Cat. N°. 630490, Clontech – plasmídeo figura 6a). O ensaio de dois 

híbridos foi realizado anteriormente por SILVA (2011) conforme o kit 

“Matchmaker™ Gold Yeast Two-Hybrid System” (Catálogo n°. 630489 - 

Clontech). Deste ensaio de dois híbridos foram obtidos anteriormente 200 clones 

que estavam armazenados em freezer -80 oC.  Neste trabalho foram 

selecionados 50 clones, dos quais 30 foram submetidos aos experimentos de 

mini preparação de DNA de leveduras. 
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FIGURA 6.  Representação esquemática dos plasmídeos que foram utilizados no ensaio de dois 

híbridos. A – Representação esquemática do vetor pGADT7 AD que contem a presa do ensaio 

de dois híbridos. O vetor também contém um gene de resistência à ampicilina (Ampr) para 

seleção em E. coli e um marcador nutricional LEU2 para seleção em levedura. Em B 

representação esquemática do vetor pGBKT7 que contem a sequência ScCAM utilizado como 

isca. O vetor carrega o Kanr para seleção em E. coli e TRP1 nutricional marcador para seleção 

em leveduras. 

3.2.7 Extração plasmídial das células hospedeiras - leveduras 

As leveduras contendo o plasmídeo de interesse, tiveram os seus 

plasmídeos isolados pelo kit de isolamento de plasmídeo, ZymoprepTM Yeast 

Plasmid Miniprep II – Zymo (Número do catalogo – D2004). Este material obtido 

foi transformado em células competentes DH5-α – E. coli por choque térmico, 

conforme o item (3.2.8). As colônias obtidas foram inoculadas e mantidas na 

incubadora com agitação orbital TE-4200 TECNAL a 150 rpm - (shaker) a 37 ºC 

por 16 horas. Decorrido este tempo, foi feito primeiramente o estoque das 

bactérias e o restante foi centrifugado a 27194 g a 20 ºC por 15 min. O 

precipitado de células bacterianas foi analisado por mini preparação de DNA 

conforme o item (3.2.10). 

3.2.8 Competência da E. coli por choque térmico 

Previamente as bactérias da estirpe DH5α foram cultivadas em meio LB 

líquido (em tubo cônico de 15 mL) por 3 a 4 horas para obtenção de células 

competentes. Após esse processo, os tubos foram incubados por 5 minutos em 

banho de gelo. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 3584 g. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento foi novamente 

ressuspendido em 5 mL 0,1 M de CaCl2, e incubado por mais 5 minutos no gelo. 
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Ao fim desse procedimento, as bactérias competentes foram submetidas ao 

processo de transformação por choque térmico como descrito no item (3.2.9). 

3.2.9 Transformação de E. coli por choque térmico 

As células competentes DH5α (50-100 µL) foram colocadas em contato com 

o material obtido no item (3.2.7) contendo o DNA plasmidial do vetor de 

expressão pGBKT7 contendo a potencial presa (5-10 µL). Após a adição, os 

microtubo cônico de 1,5 mL contendo as células e os plasmídeos, foram 

deixados por 30 minutos em banho de gelo. Posteriormente, os mesmos foram 

colocados a 42 °C por 2 minutos, ocasionando o choque térmico, o que 

possibilitou a incorporação do vetor + inserto no interior da célula, ao fim deste 

processo. Os microtubos cônicos foram novamente colocados em banho de 

gelo. Depois, este material foi transferido para tubos cônicos de 15 mL contendo 

1 mL de meio LB e foram colocadas para crescer sob agitação em shacker por 

1 h. Decorrido este tempo, estas culturas foram plaqueadas em meio seletivo LB 

contendo 100 µg/mL de antibiótico ampicilina, e foram mantidas em estufa a 37 

°C por 24 horas. As colônias obtidas foram transferidas para meio LB líquido 

contendo ampicilina (100 µg/mL) em tubos cônicos de 15 mL por 16-18 horas. 

Decorrido este período, foi realizado um estoque em glicerol 50%, e o restante 

foi utilizado para o protocolo de mini-preparação de DNA como descrito no item 

(3.2.10). 

3.2.10 Mini-preparação de DNA de plasmídeos em E. coli 

Uma colônia isolada foi cultivada em 5 mL de LB líquido, contendo 

ampicilina, sob agitação à 37 ºC por 24 horas em incubadora de agitação orbital 

TE-4200 TECNAL. Ao término desse tempo, 400 µL foram estocados em glicerol 

50% e armazenado no freezer -80 0C, e o restante foi utilizado para se realizar a 

extração de DNA plasmidial. Este material foi transferido para tubos cônicos de 

1,5 mL, centrifugado a 43904 g, 22 ºC por 15 minutos. O sedimentado foi 

ressuspenso por agitação em 300 µL da solução tampão (Tris-HCl 50 mM pH 

8,0 e EDTA 10 mM). 

Em seguida foram adicionados 300 µL da solução 2 (NaOH 20 mM e SDS 

1%), misturado e incubado a temperatura ambiente por 5 minutos. Decorrido este 

tempo, foram adicionados ao tubo 300 µL da solução 3 (KOAc 5 M, pH 5,5) 
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misturados, e em seguida estes tubos foram centrifugados a 43904 g durante 15 

minutos à 4 ºC. Os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos cônicos 

de 1,5 mL. A estes foram acrescentados 400 µL de isopropanol, 

homogeneizados e estes tubos foram centrifugados a 43904g durante 10 

minutos. Desta vez, o sobrenadante foi descartado e o precipitado formado foi 

lavado com EtOH a 70%, estes tubos foram novamente centrifugação a 43904g 

por 5 minutos. Posteriormente o sobrenadante foi descartado e o precipitado 

seco a temperatura ambiente.  

Este precipitado foi ressuspenso em 50 µL de H2O ultrapura. A 

confirmação do plasmídeo se deu por visualização em gel de agarose à 0,8% 

utilizando SYBR Green utilizando 5 µL de amostra. 

3.2.11 Eletroforese em gel de agarose 

Com o propósito de confirmar as construções, a presença de plasmídeo, 

analisar o material de digestão plasmidial, o DNA genômico e material de PCR 

todos os produtos foram separados por eletroforese em gel de agarose a 0,8%, 

para todos os produtos da PCR (SAMBROOK et al., 2011).  

O material de DNA a ser separado, foi misturado em um mix contendo 0,1 

µL de SYBR green (Applid Biosystems) catalogo:A25741 e 0,2 µL de corante 

azul de Bromofenol (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). A migração eletroforética foi 

realizada a 90 -110 mA. 

3.2.12 Mini-preparação para sequenciamento 

As bactérias previamente transformadas como descrito no item (3.2.9), 

foram mantidas em estoque com glicerol 50% a -80 ºC. A partir do estoque, foram 

retirados 10 µL do volume total, e as bactérias crescidas em 2 mL de meio LB 

de seleção sobre agitação por 4h. Após este período as colônias foram 

transferidas para 100 mL de LB seletivo em frascos de 500 mL, assim mantidos 

sobre agitação a 37ºC por aproximadamente 16 horas. 

Em placa alta de 96 poços foram adicionadas alíquotas de 1 mL de 

amostra previamente crescidas em 240 µL de GET (Glicose 50 mM; Tris-HCl 25 

mM pH 8,0 e EDTA 10 mM), em seguida a solução foi misturada com auxílio do 

Vortex por 2 minutos. Após agitação, as amostras foram centrifugadas por 8 

minutos a 3584g.  
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O sobrenadante foi descartado e foram adicionados 80 µL de GET. Numa 

microplaca de titulação de fundo redondo foram adicionados 2,5 µL de RNAse 

(10 mg/mL) a cada poço. Depois, foram transferidos 80 µL da do material que 

estava na placa alta de 96 poços para a microplaca de fundo redondo. Este 

material foi misturado e a este foram adicionados 80 µL de tampão NaOH 0,2 N 

/SDS 1% para a lise das bactérias.  

A placa foi então selada com selo adesivo para vedação (Axygen) e 

agitada por inversão. Esta placa foi mantida por 10 minutos a temperatura 

ambiente. Decorrido este tempo, a placa foi centrifugada a 3584g a 20 ºC por 30 

segundos, o selo foi retirado e só então foram adicionados 80 µL de KOAc 3 M. 

Novamente a placa foi selada, misturado por inversão e mantida a temperatura 

ambiente por 10 minutos. Decorrido este tempo, o adesivo foi removido e a placa 

foi incubada na estufa a 90 ºC por 30 minutos. Logo após este tempo, a placa foi 

esfriada em gelo por 10 minutos, só então esta foi centrifugada novamente por 

10 minutos a 3584g a 20 ºC. 

Durante este tempo, uma placa Millipore (MAGV N22) foi fixada a 

microplaca em fundo “V”, com os poços devidamente alinhado. Depois, então as 

amostras foram transferidas para a placa Millipore e esta foi selada com um novo 

adesivo e centrifugada a 3584g por 8 minutos. Ao material que foi transferido 

pela centrifugação para a placa em V foram adicionados 500 µL de isopropanol, 

a placa foi misturada e centrifugada por 45 minutos a 3584g. Decorrido este 

tempo, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado com EtOH 70%, 

centrifugado novamente a 3584g por 5 minutos. 

O sobrenadante foi descartado e a placa incubada em estufa a 60 ºC para 

a secagem do material por 5 minutos. Após este período, foram adicionados 60 

µL de água ultrapura e a placa foi mantida a 4 0C por 16-20 h. Posteriormente, o 

DNA plasmidial foi separado por eletroforese em gel de agarose conforme o item 

(3.2.13), para avaliação da qualidade do material e posterior sequenciamento. 

Estando o material com qualidade este foi entregue ao núcleo genoma (NUGEN 

– facility para sequenciamento), para ser sequenciado na plataforma ABI 3500 

(Applied Biosystems). 
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3.2.13 Extração RNA 

Com o intuito de avaliar a expressão de determinados genes, o material 

vegetal (meristema apical de cana-de-açúcar, folhas das plantas transgênicas) 

foi congelado em nitrogênio líquido e armazenado em freezer – 80 0C até o uso. 

As amostras foram trituradas em nitrogênio líquido, com auxílio de almofariz e 

pistilo. Posteriormente, este material foi transferido para tubos de centrifuga de 

15 mL (marca TPP), e a extração foi realizada com 300 mg de tecido triturado e 

utilizando-se TRI reagente (Ambion). O protocolo de extração foi realizado 

segundo as recomendações do fabricante. No final o material foi ressuspendido 

em 100 µL de água ultrapura previamente tratada com 1% DEPC (Sigma). 

A qualidade da extração de RNA foi verificada primeiramente em 

eletroforese em gel de agarose a 2% contendo brometo de etídeo (Sigma), e a 

concentração foi verificada em espectrofotômetro Nanodrop (Thermo).  

Após a verificação do padrão de extração do RNA, as amostras foram 

tratadas com DNAse (Ambion), conforme recomendado pelo fabricante. Foram 

alíquotados 15-20 µL da amostra de RNA (aproximadamente 10 µg de RNA total) 

e adicionados 3 µL de buffer 10x, 1 µL de RNAseoutInhibitor (Invitrogen), 2 µL 

de DNAse (Ambion) e 8 µL de água Ultrapura DEPC 0,1%, totalizando um 

volume de 29 µL. Essas amostras foram incubadas a 37 ºC por 30 minutos e, 

após esse tempo, foi adicionado mais 1 µL de DNAse (Ambion). Após esta 

adição, as amostras foram incubadas a 37 ºC por mais 30 minutos. Decorrido 

este tempo, foi adicionado 1 µL de EDTA 10 mM e estas amostras foram 

incubadas a 75 0C por 10 min. Em seguida, as amostras foram testadas com um 

primer para um gene constitutivo (em geral fator de elongação EF) para a 

verificação de possível presença de DNA genômico. Somente após esta etapa 

que se seguiu para a etapa descrita no item (3.2.14). 

3.2.14 Síntese de cDNA e qRT- PCR 

Para a síntese do cDNA, o RNA total previamente tratado com DNAse foi 

processado segundo o protocolo do kit High Capacity (Applied Biosystem) 

utilizando 3 µg do RNA total. As reações de PCR em tempo real foram realizadas 

com o reagente SYBRGreen (Applied Biosystem) seguindo as recomendações 

do fabricante utilizando 1,0 µL do cDNA e volume total de reação de 10 µL. O 
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sistema de normalização utilizou a fluorescência ROX e a análise quantitativa 

relativa por meio do modelo matemático desenvolvido por Pfaffl (2001).  

3.2.15 Sequência de CAM identificada no bando de dados ESTs (SUCEST) 

As sequências nucleotídicas e proteicas foram obtidas das plataformas 

Arabidopsis Information Resource - TAIR (http://www.arabidopsis.org/index.jsp) 

e UniProt (http://www.uniprot.org/), alinhadas via Clustal Omega 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) e analisadas quanto a identidade, 

cobertura (query cover) por meio da ferramente Blast da plataforma National 

Center for Biotechnology Information - NCBI 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). As informações sobre expressão foram 

extraídas da ferramenta Arabidopsis eFP Browser da plataforma The bio-analytic 

Resource for Plant Biology - BAR (http://bar.utoronto.ca/). 

3.3 Análises histológicas 

Para as análises em microscopia óptica, foram utilizados os tecidos 

vegetais das plantas de cana-de-açúcar cultivadas em condição de campo. Os 

palmitos de cana foram obtidos através da Usina Estivas – RN, a coleta foi 

realizada sistematicamente uma vez por mês, tendo início em setembro de 2014 

a março de 2015, sendo coletadas as variedades tardia e precoce para o 

florescimento. Os palmitos contendo o ápice meristemático, tiveram os seus 

meristemas apicais extraídos e submetidos a uma solução de fixação de tecidos 

vegetais, FAA (formaldeído, EtOH 70% (V/V) e ácido acético - 1:18:1 

respectivamente) e foram mantidos por 48 horas em temperatura ambiente. 

Decorrido este tempo, a solução de FAA foi substituída por EtOH 70% até o 

momento da sua utilização (KRAUS & ARDUIN, 1997). 

Os tecidos vegetais, após o processo de desidratação e clareamento 

estavam prontos para a emblocagem. Com o auxílio de suportes metálicos foi 

possível à confecção dos blocos de parafina. Posteriormente, foram incluídas 

nos suportes já contendo a parafina histológica na forma líquida às amostras 

(meristemas em triplicatas) com a ajuda de uma pinça. Após a solidificação da 

parafina, os blocos medindo 1,5 cm2 foram acondicionados em temperatura 

ambiente. 
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Para a preparação das lâminas, foi necessário congelar os blocos 

contendo as amostras a -20 ºC por 12 horas, a fim de reduzir os danos ao tecido 

na hora do corte. Com o auxílio de um micrótomo (modelo 820 da América 

Optical Company - New York, EUA) foram feitos os cortes histológicos em 10 µm 

de espessura. Os cortes obtidos foram então mergulhados em um banho-maria 

a 35-45°C (modelo BH10R marca patologista) contendo gelatina incolor 

comercial. Após o período de 24 horas de secagem foi iniciada a etapa de 

desparafinização mergulhando assim as lâminas por 5 minutos três vezes no 

xilol e uma vez em séries diferentes de EtOH 100%, 80%, 70% e por fim, na água 

pura para reidratação (Adaptado de KRAUS & ARDUIN, 1997). 

Para corar essas lâminas, foi utilizado o corante específico para a 

estrutura vegetal, a safranina. Após a coloração, o material foi visualizado e 

fotografado com o auxílio do microscópio óptico (Olympus X41) em campo claro, 

com aumento de 100x para o tecido de cana-de-açúcar. As imagens foram 

capturadas pela câmera Nikon DXM 1200 acoplada ao microscópio e a 

digitalização foi processada utilizando o software Nikon ACTL, equipamento 

disponibilizado no Laboratório de Neuroanatomia, no Centro de Biociências, 

UFRN. 

3.4 Análise do desenvolvimento das plantas transgênicas  

As plantas transgênicas de N. tabacum, foram analisadas quanto aos 

aspectos morfológicos do seu desenvolvimento. Desde a seleção a partir das 

sementes selvagens e a transformação (T0), contido no estoque do laboratório 

de plantas transgênicas da UFRN, obtida em pesquisa anterior (Souto, 2012). 

Foram escolhidos 3 lotes de sementes de linhagens transgênicas diferentes 

(DISCO 4; DISCO 10 e DISCO13), ou seja, cada disco corresponde a uma 

transformação independente. Estas foram denominadas (P = Planta): P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 conforme apresentado na tabela 2. Além da 

seleção dos lotes, as sementes foram selecionadas durante o processo de 

desinfestação das sementes, foram descartadas todas as sementes que 

boiavam na solução de desinfestação e lavagem. Sendo selecionadas apenas 

as sementes que ficaram submersas na solução. Desta forma, elas foram 

cultivadas em placas de Petri contendo meio MS. Durante o desenvolvimento 
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embrionário ocorreu à formação da plântula para algumas sementes e outras 

não. As plantas com 70 dias de vida tiveram a quinta folha do ápice para a base 

coletadas e realizado as medidas morformétricas (teste de médias). Esses dados 

foram plotados em planilha do Excel e feito a média das plantas transgênicas 

comparada as médias dos controles.  

Através do cultivo das sementes foi possível obter as gerações T1 em 

2015; T2 em 2016 e T3 em 2017. Todas as plantas transgênicas na orientação 

senso na fase T1 abortaram as flores e frutos, não sendo possível a continuidade 

nas fases posteriores.  

3.5 Análises estatísticas 

Para as análises estatísticas foram realizadas a análise de variância 

(Teste ANOVA-Tukey (p≤0,05) utilizando o programa SigmaPlot 14.0.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise por meio de ferramentas de bioinformática da sequência de 

calmodulina AtCAM e ScCAM 

A sequência de calmodulina alvo deste trabalho foi a sequência ScCAM 

(TC82574), obtida anteriormente no trabalho de Furtado (2007) e (MEDEIROS 

et al., 2016). Na figura 7 é apresentado o alinhamento das sequências proteicas 

da ScCAM com as outras sequências de A. thaliana obtidas do banco de dados 

do UNIPROT. Nesta figura, podemos observar a conservação das diferentes 

sequências de Arabidopsis com a de cana-de-açúcar.  

O alinhamento entre a ScCAM com as sequências de calmodulina de A. 

thaliana, apresentou apenas seis sítios divergentes entre elas (destacado por 

dois pontos “:”, que indicam a conservação entre grupos de propriedades 

fortemente similares. O primeiro sítio está localizado no motivo EF-hand 1 da 

ScCAM no qual se encontra o aminoácido apolar (A11) Alanina, enquanto nas 

demais sequências de AtCAMs ocorreu a substituição para outro (aa), polar 

neutro (S11) Serina. É importante realçar que esta região foi a única l que 

apresentou substituições entre (aa) de polaridades diferentes. O segundo sítio 

se encontra no domínio EF-hand 2, a ScCAM apresenta o (aa) (R75) Arginina, 

enquanto a AtCAM 1 e 4 apresentam uma substituição por outro (aa) básico, 

(K75) Lisina. O domínio EF-hand 3 não apresentou substituições. Enquanto o 

EF-hand 4 apresentou 4 trocas de aminoácidos. O EF-hand 4 da ScCAM 

apresentou um (aa) neutro (T118) Treonina que foi substituído na sequência de 

AtCAM6, pelo (aa) neutro (S118) Serina. No quarto sítio da ScCAM apresentou 

o (aa) (D123) Ácido aspártico o qual foi substituído por outro ácido (E123) 

Glutamato nas AtCAM 1 e 4, o quinto sítio da ScCAM conteve um (aa) (R127) 

Arginina enquanto nas AtCAMs 2, 3 e 5 substituíram por outro (aa) da mesma 

composição hidrofílica (K127) Lisina. Por fim, no sexto sítio a ScCAM apresentou 

um aminoácido apolar (V145) Valina substituído por AtCAM 1 e 4 por outro (aa) 

hidrofóbico (I145) Isoleusina (figura 7). De forma geral, as sequências 

apresentam a similaridade de 100%. Na tabela 3, temos os dados de identidade. 

A sequência ScCAM apresentou maior identidade com a sequência AtCAM7 

tabela 4 com 148 (aa) dos 149 (aa) totais.  
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Estes dados permitem observar a conservação das sequências de 

aminoácidos entre as calmodulinas. Devido a essa elevada identidade 

encontrada nas proteínas, foi realizada então a análise filogenética com as 

sequências nucleotídicas das sequências codantes que apresentaram uma 

maior divergência (figura 8). 
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FIGURA 7. Alinhamento Clustal Omega das sequências proteicas de calmodulina de Arabidopsis thaliana e cana-de-açúcar. Destacado em verde são os locais 
de ligação com o cálcio. Também são indicados os quatro domínios EF hand, tanto na sequência a qual está em negrito e sublinhado, além dos colchetes 
duplos. 
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TABELA 3. Identidade comparativa estre as sequências AtCAM e ScCAM. Na tabela, pode-se notar que a calmodulina 7 apresenta 99% de identidade com a 

sequência de cana-de-açúcar, sendo que dos 149 aminoácidos, 148 são idênticos entre as sequências. A AtCAM7 apresentou apenas uma substituição na 

posição EF-hand 1 da (S11) Serina em comparação com a (A11) Alanina da ScCAM, logo está sendo o mais parecido com a sequência de Saccharum spp. 

Os demais aminoácidos e suas posições nos motivos EF-hand 2 são: ScCAM (R75) Arginina – AtCAM 1 e 4 (K75) Lisina. No motivo EF-hand 4: ScCAM (T118) 

Treonina, (D123) Ácido aspártico, (R127) Arginina e (V145) Valina comparado com AtCAM6 (S118) Serina, AtCAM5 (K127) Lisina, AtCAM4 (E123) Glutamato 

e (I145) Isoleusina, AtCAM3 (K127) Lisina e AtCAM1 (E123) Glutamato e (I145) Isoleusina. O Ef-hand 3 não apresentou substituições. 

UniProtKB Tipo Organismo 

Identidade em 
relação as 

sequências 
AtCAM e ScCAM EF-Hand 1 EF-Hand 2 EF-Hand 4 

P0DH95 Calmodulina-1 A. thaliana 144/149 (97%) (S11) (K75) (E123) / (I145) 

P0DH97 Calmodulina-2 A. thaliana 147/149 (99%) (S11) - (k127) 

P0DH98 Calmodulina-3 A. thaliana 147/149 (99%) (S11) - (k127) 

P0DH96 Calmodulina-4 A. thaliana 144/149 (97%) (S11) (K75) (E123) / (I145) 

Q682T9 Calmodulina-5 A. thaliana 147/149 (99%) (S11) - (k127) 

Q03509 Calmodulina-6 A. thaliana 147/149 (99%) (S11) - (S118) 

P59220 Calmodulina-7 A. thaliana 148/149 (99%) (S11) - -  

CANA_CALMODULIN Calmodulina Saccharum spp.  (A11) (R75) (T118) / (D123) / (R127) / (V145) 
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Considerando estes dados, foi então realizado um alinhamento das 

sequências nucleotídicas com o intuito de verificar a conservação ao nível 

nucleotídico como apresentado na figura 8. Nesta figura podemos verificar que 

o alinhamento entre as sequências de CDS (i - sequência condante do DNA) de 

calmodulina advindo de A. thaliana e a sequência ScCAM mostrou pequenas 

diferenças entre as mesmas. Além disso, como indicado na tabela 4, pode-se 

observar que apesar da alta identidade, todas acima de 70 %. A cobertura das 

sequências de calmodulina de Arabidopsis em relação a sequência de cana-de-

açúcar foi semelhante, tal fato está atrelado a uma pequena diferença de 

tamanhos já que a CANA_CALMODULIN tem 450 pb enquanto as outras 

sequências possuem no máximo 546 pb. 

Na tabela 4 estão os resultados das sequências de calmodulina 

identificadas pelos bancos de dados ESTs (SUCEST): referente aos dados de 

anotação do genoma da A.thaliana - Arabidopsis genome annotation database 

(ATHI) ATHI (http://www.tigr.org/tdb/athllhtmls/athl.html). As visualizações de 

expressão gênica para A. thalina com base em comparações de matriz e 

plataforma cruzada estão disponíveis através do tileViz 

(http://jsp.weigelworld.org/tileviz/tileviz.jsp), assim referido de banco de dados 

Tiling na figura 20-26 em anexo, mostrando todos os tipos de calmodulina de (1 

-¨7) com sucesso comparativo para AtCAM7. Estas figuras ilustram o 

alinhamento entre a sequência ScCAM homologa para AtCAM (1-7). O 

alinhamento visa identificar as regiões similares que podem ter relacionamento 

funcional e estrutural entre as sequências. 

Neste contexto, através dessas análises do alinhamento entre as 

sequências calmodulina (ScCAM) que apresentaram homologia para a 

sequência de calmodulina (AtCAM) por identidade comparativa, pode-se 

observar a conservação nucleotídicas entre os dois organismos vegetais. 
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CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment 

 

 

ARATH_CAM1           ATGGCGGATCAACTCACTGACGAACAGATCTCCGAATTCAAGGAAGCTTTTAGCCTCTTC 60 

ARATH_CAM4           ATGGCGGATCAGCTAACTGATGAACAGATCTCTGAGTTTAAGGAAGCTTTTAGCCTCTTC 60 

SCCCLR1C07H02.g      ATGGCGGACCAGCTCACCGACGACCAGATCGCGGAGTTCAAGGAGGCCTTCAGCCTCTTC 60 

ARATH_CAM6           ATGGCGGATCAGCTCACCGATGACCAGATCTCAGAGTTCAAGGAAGCCTTTAGCCTCTTC 60 

ARATH_CAM7           ATGGCGGATCAGCTAACCGATGACCAGATCTCCGAGTTCAAGGAAGCTTTTAGCCTATTC 60 

ARATH_CAM5           ATGGCAGATCAGCTCACCGATGATCAGATCTCTGAGTTCAAGGAAGCTTTTAGCCTTTTC 60 

ARATH_CAM2           ATGGCGGATCAGCTCACAGACGATCAGATCTCAGAATTCAAGGAAGCCTTCAGCTTATTC 60 

ARATH_CAM3           ATGGCGGATCAGCTCACCGACGATCAGATCTCTGAGTTTAAGGAAGCTTTCAGCTTATTC 60 

                     ***** ** ** ** ** ** ** ****** * ** ** ***** ** ** *** * *** 

 

ARATH_CAM1           GACAAAGATGGCGATGTGTTTGTTCTCTCTGATCTAGGATTTGATTTCAAAAGATTATCA    120  

ARATH_CAM4           GACAAAGATGGAGATGA------------------------------------------- 77 

SCCCLR1C07H02.g      GACAA------------------------------------------------------- 65 

ARATH_CAM6           GATAA------------------------------------------------------- 65 

ARATH_CAM7           GACAA------------------------------------------------------- 65 

ARATH_CAM5           GACAA------------------------------------------------------- 65 

ARATH_CAM2           GACAAGGATGGTGATGGTATGCTTCATCCT------------------------------ 90 

ARATH_CAM3           GACAAGGATGGTG----------------------------------------------- 73 

                     ** **                                                        

 

ARATH_CAM1           AATTGTTTGGAAACTACTCCTGAATTGTCTCATGGTTGCATCACAACAAAAGAGCTGGGA 180 

ARATH_CAM4           -----TTCGATCTCTGATTCAGGTGATTCGTGTGGTTGCATCACCACAAAGGAGCTGGGA 132 

SCCCLR1C07H02.g      -----------------------GGATGGCGACGGCTGCATCACCACCAAGGAGCTCGGA 102 

ARATH_CAM6           -----------------------GGATGGTGATGGTTGTATCACCACCAAGGAGCTCGGA 102 

ARATH_CAM7           -----------------------AGACGGAGATGGTTGTATCACCACAAAGGAGCTTGGG 102 

ARATH_CAM5           -----------------------AGACGGAGATGGTTGCATCACAACGAAAGAGCTAGGA 102 

ARATH_CAM2           ------------CCCTTTCCCTCTATCATCGTAGGTTGCATTACCACAAAGGAGCTTGGT 138 

ARATH_CAM3           -------------------------------ATGGTTGCATTACCACCAAGGAGCTGGGT 102 

                                                      ** ** ** ** ** ** ***** **  

 

ARATH_CAM1           ACAGTTATGCGTTCACTAGGACAAAACCCAACAGAGGCTGAGCTCCAAGACATGATCAAC 240 

ARATH_CAM4           ACAGTGATGCGGTCACTAGGGCAGAACCCAACAGAAGCTGAGCTACAAGACATGATCAAC 192 

SCCCLR1C07H02.g      ACTGTGATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCTACAGAGGCAGAGCTGCAGGACATGATCAAT 162 

ARATH_CAM6           ACCGTGATGAGGTCTCTGGGGCAAAACCCAACAGAAGCTGAGCTTCAAGACATGATCAAT 162 

ARATH_CAM7           ACTGTGATGAGATCACTTGGGCAGAACCCGACAGAAGCCGAGCTCCAGGACATGATCAAC 162 

ARATH_CAM5           ACAGTGATGAGATCATTAGGTCAAAATCCAACAGAAGCAGAGTTACAAGATATGATAAAC 162 

ARATH_CAM2           ACCGTGATGCGTTCCCTCGGTCAAAACCCAACCGAAGCTGAGCTTCAGGACATGATCAAC 198 

ARATH_CAM3           ACTGTGATGCGTTCCCTTGGACAAAACCCAACCGAAGCAGAGCTTCAAGACATGATCAAC 162 

                     ** ** *** * **  * ** ** ** ** ** ** ** *** * ** ** ***** **  

 

ARATH_CAM1           GAGGTTGATGCAGATGGAAACGGCACTATCGACTTCCCCGAGTTCCTGAACCTGATGGCT 300 

ARATH_CAM4           GAGGTTGACGCTGATGGAAACGGAACCATTGACTTCCCTGAGTTCTTAAACCTAATGGCT 252 

SCCCLR1C07H02.g      GAGGTTGATGCTGATGGCAATGGGACCATCGACTTCCCAGAGTTCCTGAACCTGATGGCA 222 

ARATH_CAM6           GAAGTTGATGCAGATGGGAACGGGACCATTGATTTCCCGGAGTTCCTGAACCTGATGGCA 222 

ARATH_CAM7           GAAGTGGATGCAGACGGGAACGGGACAATAGATTTCCCAGAGTTCCTGAACCTAATGGCA 222 

ARATH_CAM5           GAAGTAGATGCTGATGGTAACGGAACCATAGACTTCCCTGAGTTTCTGAACCTAATGGCT 222 

ARATH_CAM2           GAAGTTGATGCGGATGGTAACGGAACCATTGATTTCCCGGAGTTCTTGAACCTAATGGCT 258 

ARATH_CAM3           GAAGTGGATGCTGATGGTAACGGTACCATTGATTTCCCAGAGTTCTTGAACCTTATGGCT 222 

                     ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***** *****  * ***** *****  

 

ARATH_CAM1           AAGAAGATGAAAGACACTGACTCCGAGGAAGAGCTAAAAGAAGCCTTCAGGGTTTTCGAC 360 

ARATH_CAM4           AAAAAGATGAAGGACACAGACTCGGAGGAAGAGCTGAAAGAAGCTTTCAGGGTGTTCGAC 312 

SCCCLR1C07H02.g      AGGAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGCTCAAGGAGGCCTTCCGCGTCTTCGAC 282 

ARATH_CAM6           AGGAAAATGAAGGACACTGATTCAGAGGAAGAGCTCAAGGAAGCTTTTAGGGTTTTTGAT 282 

ARATH_CAM7           CGTAAGATGAAAGACACTGATTCAGAGGAAGAGCTTAAGGAAGCCTTCAGGGTTTTTGAC 282 

ARATH_CAM5           AGGAAGATGAAGGACACTGACTCTGAAGAAGAGCTCAAAGAAGCTTTCAGGGTTTTCGAT 282 

ARATH_CAM2           AGGAAAATGAAGGACACTGACTCTGAGGAAGAACTCAAGGAAGCTTTCAGAGTTTTCGAC 318 

ARATH_CAM3           CGTAAGATGAAGGACACCGACTCTGAGGAAGAGCTCAAGGAAGCATTCCGGGTTTTCGAC 282 

                        ** ***** ***** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **  * ** ** **  

 

ARATH_CAM1           AAAGACCAGAACGGTTTCATCTCCGCTGCTGAGCTACGCCATGTGATGACCAATCTTGGT 420 

ARATH_CAM4           AAAGACCAGAACGGTTTCATATCCGCTGCAGAGCTTCGCCATGTGATGACGAATCTAGGT 372 

SCCCLR1C07H02.g      AAGGACCAGAATGGTTTCATCTCGGCTGCTGAGCTCCGCCATGTCATGACCAACCTTGGC 342 

ARATH_CAM6           AAAGACCAGAATGGTTTCATATCTGCAGCAGAGCTTCGACATGTCATGACAAATCTCGGT 342 

ARATH_CAM7           AAGGACCAGAACGGTTTCATCTCGGCGGCTGAGCTTCGTCACGTGATGACAAATCTTGGG 342 

ARATH_CAM5           AAGGACCAGAACGGTTTCATCTCGGCAGCTGAGTTAAGACATGTAATGACAAATCTTGGT 342 

ARATH_CAM2           AAAGACCAGAACGGTTTCATCTCAGCTGCTGAATTGAGACATGTGATGACTAACCTCGGC 378 

ARATH_CAM3           AAGGACCAGAACGGTTTCATCTCAGCAGCTGAGCTCCGCCATGTGATGACAAACCTTGGT 342 

                     ** ******** ******** ** ** ** **  *  * ** ** ***** ** ** **  

 

ARATH_CAM1           GAGAAGCTAACTGATGAAGAAGTGGAAGAGATGATCCGTGAGGCTGATGTTGATGGAGAT 480 

ARATH_CAM4           GAGAAACTGACTGATGAAGAGGTCGAGGAGATGATTCGTGAAGCAGATGTTGATGGAGAT 432 

SCCCLR1C07H02.g      GAGAAGCTGACCGACGAGGAGGTCGACGAGATGATCCGTGAGGCTGACGTGGACGGCGAC 402 

ARATH_CAM6           GAGAAGCTATCCGATGAGGAAGTTGATGAGATGATCCGAGAAGCGGATGTTGATGGCGAT 402 



55 

 

FIGURA 8. O alinhamento entre as sequências CDS (Sequência Condante DNA) dos genes 
como homologia a calmodulina de Arabidopsis e a sequência ScCAM. 

  

ARATH_CAM2           GAGAAGCTTACTGATGAAGAAGTTGATGAGATGATTAAGGAAGCTGATGTTGATGGTGAT 438 

ARATH_CAM3           GAGAAGCTTACTGATGAAGAAGTTGATGAGATGATCAAGGAAGCTGATGTTGATGGTGAT 402 

                     *****  *  * ** ** ** ** ** ********    ** ** ** ** ** ** **  

 

ARATH_CAM1           GGTCAGATTAACTATGAAGAGTTTGTCAAGATTATGATGGCTAAGTGA------------ 528 

ARATH_CAM4           GGTCAGATAAACTACGAGGAGTTTGTCAAGATTATGATGGCTAAGTGA------------ 480 

SCCCLR1C07H02.g      GGCCAGATCAACTATGAGGAATTTGTCAAGGTTATGATGGCCAAGTGA------------ 450 

ARATH_CAM6           GGTCAGATTAACTATGAAGAATTCGTCAAAGTCATGATGGCTAAGTGA------------ 450 

ARATH_CAM7           GGTCAGATCAACTATGAAGAGTTCGTCAAAGTCATGATGGCAAAGTGA------------ 450 

ARATH_CAM5           GGTCAGATCAATTATGAAGAGTTTGTCAAAGTTATGATGGCAAAGAGAAGAGGGAAGAGA 462 

ARATH_CAM2           GGTCAGATCAACTACGAAGAGTTTGTGAAGGTTATGATGGCTAAGTGA------------ 486 

ARATH_CAM3           GGTCAGATTAACTACGAAGAGTTTGTTAAGGTCATGATGGCTAAGTGA------------ 450 

                     ** ***** ** ** ** ** ** ** **  * ******** *** **             

 

ARATH_CAM1           ------------------------------------------------------------ 528 

ARATH_CAM4           ------------------------------------------------------------ 480 

SCCCLR1C07H02.g      ------------------------------------------------------------ 450 

ARATH_CAM6           ------------------------------------------------------------ 450 

ARATH_CAM7           ------------------------------------------------------------ 450 

ARATH_CAM5           GTTATGGCAGCAAAGCGTAGTAGCAATTCTGCTGAATACAAAGAAAAGAATGGTCGCCGG 522 

ARATH_CAM2           ------------------------------------------------------------ 486 

ARATH_CAM3           ------------------------------------------------------------ 450 

                                                                                  

 

ARATH_CAM1           ------------------------ 528 

ARATH_CAM4           ------------------------ 480 

SCCCLR1C07H02.g      ------------------------ 450 

ARATH_CAM6           ------------------------ 450 

ARATH_CAM7           ------------------------ 450 

ARATH_CAM5           AAAAGTCACTGCCGTATTCTCTGA 546 

ARATH_CAM2           ------------------------ 486 

ARATH_CAM3           ------------------------ 450 
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TABELA 4. Sequência identificada no banco de dados ESTs (SUCEST). Comparação do CDS entre AtCAM e ScCAM. 

UniProtKB/TAIR Tipo Tamanho 

(nucleotídeo) 

CDS 

Localização no 

genoma 

splicing Identidade em 

relação a 

CANA_CALMODULIN 

P0DH95/At5g37780 Calmodulin-1 528 Cromossomo 5 4 84% 

P0DH97/At2g41110 Calmodulin-2 486 Cromossomo 2 2 76% 

P0DH98/At3g56800 Calmodulin-3 450 Cromossomo 3 0 84% 

P0DH96/At1g66410 Calmodulin-4 480 Cromossomo 1 4 77% 

Q682T9/At2g27030 Calmodulin-5 546 Cromossomo 2 3 80% 

Q03509/At5g21274 Calmodulin-6 450 Cromossomo 5 0 84% 

P59220/At3g43810 Calmodulin-7 450 Cromossomo 3 4 83 % 

CANA_CALMODULIN* - 450   -  

            

 

 

 

 

 

 



57 

Com base nesses dados citados, foram construídos três modelos 

tridimensionais a partir do servidor plataforma I-TASSER os quais, foram 

avaliados via web service de validação estrutural da plataforma Molprobity e 

refinados via ModRefiner se fez pela plataforma Molprobity 

(http://molprobity.biochem.duke.edu/) (CHEN et al., 2010). (figuras 9, 10 e 11). 

Desta forma, foi proposto o modelo 3D para a sequência de calmodulina em 

cana-de-açúcar onde se obteve as características positivas do modelo e alguns 

fatores que devem ser melhorados. De forma geral o modelo é considerado 

como aceitável, além de não apresentar nenhum aminoácido fora da região 

favorável ou permitida do gráfico de Ramachandram como apresentado na figura 

12. Sendo assim a avaliação do modelo ScCAM pela plataforma Molprobity onde 

se obteve como resultado em gráfico de estimativa da qualidade global em figura 

27 anexo, cuja a coloração azul indica características positivas do modelo 

enquanto a coloração em vermelho significa fatores que devem ser melhorados. 

A estimativa da qualidade global, combina propriedades de alinhamento do 

modelo de destino com o modelo em banco de dados. A pontuação resultante 

do GMQE (Global Model Quality Estimation) é expressa em números entre 0 e 

1, refletindo a precisão do modelo construído com base no alinhamento e a 

cobertura alvo. O modelo ScCAM obtido a presentou alta confiabilidade com o 

valor de estimativa de qualidade de 0,57 entre outras avalições do modelo onde 

todos se mantiveram na faixa azul. 

Além de usar os termos como pontuação global, a precisão das 

pontuações locais do QMEAN (BENKERT et al., 2011). avalia a sua consistência.  

O gráfico de qualificação local do modelo, mostra sua pontuação de 0,8 

revelando boa qualidade do modelo. Os resíduos com pontuações de abaixas 

qualidade é considerada com o valor igual ou menor que 0,6 figura 28 anexo. 

A figura 9 exibe o modelo 3D de calmodulina de cana-de-açúcar, 

destacando os quatro domínios Ef-Hands apresentados nas diferentes cores, 

como apresentado anteriormente no alinhamento proteico. Em Arabidopsis 

foram encontrados dois cristais PDB: 5A2H e PDB: 4AQR que estão 

representados pelas (figuras 10 e 11). Na figura 10, foi possível observar a 

sobreposição do modelo de AtCAM7 de Arabidopsis com ScCAM. Na 

sobreposição do modelo de cana-de-açúcar com o modelo advindo do cristal de 

calmodulina 7 de A. thaliana (PDB: 5A2H), pode-se observar que o 

https://swissmodel.expasy.org/docs/references#qmean
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CANA_CALMODULIN alinha com uma das extremidades do outro modelo, e o 

RMSD (Root Mean Square deviation) entre os modelos foi de 0,854 Å. Já na 

figura 11, foi realizado a sobreposição com outro cristal do mesmo tipo de 

calmodulina 7 de Arabidopsis, 4AQR, que apresentou uma maior sobreposição 

apesar de exibir um valor de RMSD maior: 1,073 Å. Desta forma, a sobreposição 

indica a provável codificação de uma proteína funcional para a sequência 

ScCAM.  

No gráfico Ramachandran figura 12, pode-se visualizar todas as 

combinações dos possíveis ângulos dos aminoácidos que contribuem para a 

conformação das estruturas das proteínas (RAMACHANDRAN et al., 1963).  
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FIGURA 9. Modelo 3D da ScCAM de cana-de-açúcar. Os domínios EF-Hand foram corados de 
modo que o EF-Hand 1 está na coloração azul, o EF-Hand 2 na cor laranja, o EF-Hand 3 em cor 
roxa e, por fim, o EF-Hand 4 na coloração verde (servidor I-tasser, com validação estrutural da 
plataforma Molprobity).   

        

FIGURA 10. Modelo em 3D da AtCAM7 de Arabidopsis thaliana (cristal 5A2H) a esquerda. A 
imagem à direita são os dois modelos 3D sobreposto (modelo de calmodulina 7 de Arabidopsis 
thaliana (cristal 5A2H) e o modelo proposto de calmodulina de cana-de-açúcar). 

       

FIGURA 11. Modelo em 3D da AtCAM7 de Arabidopsis thaliana (cristal 4AQR) a esquerda. A 
imagem à direita são os dois modelos 3D sobreposto (modelo de calmodulina 7 de Arabidopsis 
thaliana (cristal 4AQR) e o modelo proposto de calmodulina de cana-de-açúcar). 
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MolProbity Ramachandran analysis 

canacalmudulinrefine1FH.pdb, model 3167 
  General case      Isoleucine and valine 

 
 -180 0 Phi 180 -180 0 Phi 180 

98.0% (144/147) of all residues were in favored (98%) regions. 
100.0% (147/147) of all residues were in allowed (>99.8%) regions. 

There were no outliers.http://kinemage.biochem.duke.edu Lovell, Davis, et al. Proteins 50:437 (2003). 

FIGURA 12. Gráfico de Ramachandram para ScCAM. O modelo é aceitável por não apresentar 
nenhum aminoácido fora da região favorável ou permitida do gráfico. 
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A partir das diferentes sequências CDS com homologia a sequência 

ScCAM foi então construída uma árvore filogenética para o gene calmodulina em 

plantas, buscando entender as relações evolutivas entre as sequências de CAM 

em plantas. Na tabela 5 contém todas as sequências de DNA utilizadas na 

construção da árvore. 

A partir da árvore apresentada na figura 13, pode-se observar que a 

sequência homóloga a calmodulina teve o seu surgimento em algas (grupo 

externo - outgroup) deu origem a proténa calmodulina. A qual claramente, se 

manteve após a separação dos dois gupos de monocotiledôneas e 

dicotiledôneas, exibindo assim, relações filogenéticas próximas ou conservadas. 

Na figura 14, o grupo externo inclui as algas com seus Códigos de Identificação 

- ID (Vocar.0015s0353.1 e Vocar.0015s0348.1). A cana-de-açúcar (Saccharum) 

apresentou-se no grupo das mocotiledôneas junto com outras Poaceaes. A 

Saccharum, esta destacada com uma seta preta, as outras Poaceaes estão 

destacadas em setas azuis, são estas: Sorgo (Sorghum bicolor- 

Sobic.003G125650.1, Sobic.009G180000.1 e Sobic.001G390300.1), Milho (Zea 

mays-GRMZM2G152891_T02 mais dez variações), Setaria (Setaria italica-Seita. 

9G423800.2 mais duas variações), Brachypodium (Brachypodium distachyon- 

Bradi2g10010.3 mais quatro variações) e Arroz (Oryza sativa- 

LOC_Os01g16240.1 mais cinco variações). A espécie (Zea mays) milho 

apresentou o maior número de variação do gene CAM que surgiu onze vezes. 

Porém, na cana-de-açúcar não ocorreu variação (figura 14). 

O grupo externo também deu origem às eucodiledôneas. Neste grupo 

ocorreu várias repetições da calmodulina. Essas repetições ocorreram em uma 

espécie da árvore do gênero Populus, semelhantemente ao milho nas 

monocotiledoneas. Também notou-se esse comportamento para a soja, 

mamona entre outras eudicotiledôneas. Em Arabidopisis, a calmodulina 

apresentou sete genes, como anteriormente proposto por MCCORMARK et al., 

(2003); MOHANTA et al., (2017) (figura 15). Na análise nucleotídica gerada pela 

árvore na tabela 5, demonstra-se que houve uma grande variabilidade no 

tamanho da sequência nucleotidica entre as diferentes espécies ou dentro de 

uma mesma espécie, como no caso da Arabidopisis. Esta variação foi entre 450 

- 2227pb. Porém, tal variabilidade não alterou significativamente quanto ao 
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tamanho para as proteínas com 149 aa para todas as espécies apresentadas na 

árvore filogenética, confirmando assim, os dados do alinhamento (figura 8).  

A alta variabilidade é sugestiva de que provavelmente um mesmo gene 

constituiu as distintas CAMs, possivelmente através do splicing alternativo. 

Desta forma, a variação do gene parece ser nescessário para conferir a cada 

CAM uma função distinta na célula.  

  

TABELA 5. Tabela contendo todas as sequências de DNA utilizadas para a construção da árvore 

filogenética. Todas sequências apresentam o ID do Phhytozome/Sucest. Podemos observar 

também o tamanho tanto em aminoácidos, bem como em nucleotídeos. 

ID Phytozome/ SUCEST ESPÉCIE  

COMPRIMENTO 
DAS SEQUÊNCIAS 

PROTEICAS 

COMPRIMENTO 
DAS SEQUÊNCIAS 
NUCLEOTÍDEOS 

Vocar.0015s0353.1 Volvox carteri 165 1384 

Vocar.0015s0348.1 Volvox carteri 184 772 

Glyma.03G004100.1 Glycine max 149 989 

Glyma.05G079700.1 Glycine max 149 1031 

Glyma.14G040600.1 Glycine max 149 995 

Glyma.19G068300.1 Glycine max 149 1154 

Glyma.02G275600.1 Glycine max 149 945 

Glyma.19G121900.1 Glycine max 149 965 

Medtr6g025320.1 Medicago truncatula 149 950 

Medtr5g088320.1 Medicago truncatula 149 1178 

Medtr7g087610.1 Medicago truncatula 149 450 

AT3G43810.1 Arabidopsis thaliana columbia 149 803 

AT5G21274.1 Arabidopsis thaliana columbia 149 756 

AT2G41110.1 Arabidopsis thaliana columbia 149 757 

AT3G56800.1 Arabidopsis thaliana columbia 149 1051 

AT2G27030.1 Arabidopsis thaliana columbia 149 731 

AT5G37780.1 Arabidopsis thaliana columbia 149 780 

AT1G66410.1 Arabidopsis thaliana columbia 149 779 

Brara.D00328.1 Brassica rapa 149 862 

Brara.G01708.1 Brassica rapa 149 864 

Brara.C02103.1 Brassica rapa 149 757 

Brara.J01511.1 Brassica rapa 149 728 

Brara.C00973.1 Brassica rapa 149 671 

Brara.B00936.1 Brassica rapa 149 816 

Brara.F01927.2 Brassica rapa 149 815 

Brara.G01295.1 Brassica rapa 149 721 

Brara.G02648.1 Brassica rapa 149 745 

Brara.D01190.1 Brassica rapa 149 818 

30089.m000988 Ricinus communis 149 910 

Potri.016G024700.2 Populus trichocarpa 149 2227 

Potri.006G026700.1 Populus trichocarpa 149 450 
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Potri.009G021500.2 Populus trichocarpa 149 1049 

Potri.016G024700.1 Populus trichocarpa 149 1427 

Potri.001G222200.4 Populus trichocarpa 149 1510 

Potri.001G222200.3 Populus trichocarpa 152 1445 

Aqcoe2G004500.1  Aquilegia coerulea 149 980 

Bradi2g10010.3  Brachypodium distachyon 149 922 

Bradi1g17237.1 Brachypodium distachyon 149 833 

Bradi1g64020.3 Brachypodium distachyon 149 938 

Bradi2g21460.1 Brachypodium distachyon 149 896 

Bradi2g10790.1 Brachypodium distachyon 149 897 

LOC_Os01g16240.1  Oryza sativa 149 810 

LOC_Os03g20370.1 Oryza sativa 149 970 

LOC_Os07g48780.1 Oryza sativa 149 936 

LOC_Os05g41210.1 Oryza sativa 149 1017 

LOC_Os01g17190.1 Oryza sativa 149 922 

Sobic.003G125650.1 Sorghum bicolor 149 765 

Sobic.009G180000.1 Sorghum bicolor 149 1917 

Sobic.001G390300.1 Sorghum bicolor 149 956 

Seita.9G423800.2 Setaria italica 149 891 

Seita.5G048500.1 Setaria italica 149 885 

Seita.3G196500.1 Setaria italica 149 928 

GRMZM2G152891_T02 Zea mays 149 1160 

GRMZM2G044963_T01 Zea mays 149 1084 

GRMZM2G395244_T02 Zea mays 149 1234 

GRMZM2G430600_T03 Zea mays 149 1001 

GRMZM2G029107_T01 Zea mays 149 1097 

GRMZM2G004703_T01 Zea mays 149 1069 

GRMZM2G004703_T02 Zea mays 149 540 

GRMZM2G117582_T01 Zea mays 149 2562 

GRMZM2G117582_T03 Zea mays 149 1848 

GRMZM2G152891_T01 Zea mays 158 777 

GRMZM2G067511_T01 Zea mays 149 1050 

TC72771 Saccharum sp 149 1139 
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FIGURA 13. Árvore filogenética derivada da sequência com homologia a calmodulina.  A história 
evolutiva foi inferida usando o método Neighbor-Joining (SAITOU & NEI, 1987). No primeiro ramo 
encontra-se o grupo externo (outgruop) demonstrando a origem da CAM nas algas, este grupo 
não apresenta cor em destaque. Em seguida, surge o grupo das monocotiledôneas ao qual, 
encontra-se destacado na cor azul. Já o grupo das dicotiledôneas está destacado na cor rosa. 
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FIGURA 14. Árvore filogenética derivada das sequências com homologia a calmodulina. O 
prmeiro ramo, apresenta a origem da CAM no grupo externo formado por algas. Posteriormente, 
segue com o grupo das monocotiledoneas, neste se encontra a cana-de-açúcar (Saccharum), 
destacada com uma seta preta e outras Poaceaes destacadas em setas azuis.
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FIGURA 15. Árvore filogénetica das eudicotiledoneas. No ramo abaixo encontra-se o grupo das 
monocotiledôneas e o grupo externo (removido) e acima encontra-se o grupo das 
eudicotiledoneas . Neste grupo, encontra-se destacado em faixas com cores diferentes a planta 
modelo A. thaliana. Estas faixas são referentes as sete variações de CAM (AtCAM1-AtCAM7). A 
variação da calmodulina entre as espécies, revela a importancia da calmodulina de plantas, junto 
a preservação desta sequência ao longo da evolução.   

Um dos dados mais importantes obtidos nesta árvore, foi detectar o 

surgimento da calmodulina no grupo externo, em algas. Assim, comprovando a 

sua ancestralidade e o quão é importante a permanência desse gene para a vida 

e sobrevivência adaptativa das plantas. 
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A investigação dos dados genômicos de CAM, ou seja, regiões 

conservadas de todas as sequências que compõem a árvore filogenética. Foi 

avaliada pelo Teste de seleção Positiva, por Purificação, de Neutralidade 

baseado em códon para a análise da média foram gerados via programa MEGA 

7, tabelas 6, 7 e 8.  

Mutações que modificam o códon em outro sem alterar o aminoácido 

codificado, portanto não alterando a sequência do polipeptídio são chamadas de 

mutação sinônima, enquanto mutações que alteram o códon que inseri outro 

resíduo de aminoácido na cadeia polipeptídica, são chamadas de não-

sinônimas. Os dados estatísticos para obter os valores não-sinônimas (dN) e 

sinônimas (dS) foram estimados pelo método Nei-Gojobori (p-distance). A 

comparação de taxas de substituição (dN) e (dS) permiti inferir quais regimes de 

seleção operaram sobre as regiões codificadoras de CAM. Genes com dN/dS >1 

são candidatos a estarem sob seleção positiva. 

Os dados na tabela 6, indica que os genes dN/dS estão sob seleção 

positiva. 

O teste de neutralidade na tabela 7, rejeitou-se a hipótese de evolução 

neutra. Esse padrão de variação indica a “assinatura moleculares” de seleção 

natural. 

Na tabela 8 apresenta o teste de seleção por purificação. Através de uma 

simulação computacional são analisadas as mudanças mutacionais 

nucleotídicas e aminoácidos. A qual, a hipótese nula foi rejeitada indicando que 

dS/dN apresentaram igual peso para os caminhos evolutivos.   
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TABELA 6 - Teste de seleção Positiva baseado em códon para análise da média de todos os 
pares de sequências. A coluna Prob indica a probabilidade de rejeitar a hipótese nula de 
neutralidade estrita (dN = dS) em favor da hipótese alternativa (dN> dS). Valores de P inferiores 
a 0,05 são considerados significativos ao nível de 5%. A estatística de teste (dN - dS) é mostrada 
na coluna Stat. dS e dN são os números de substituições sinônimas e não sinônimas por sitio, 
respectivamente. 

 
Prob Stat 

Todos os pares de 

sequências 

0 10,1 

 

 

TABELA 7 -Teste de Neutralidade baseado em códon para análise de média de todos os pares 
de sequências. A coluna Prob indica a probabilidade de rejeitar a hipótese nula de neutralidade 
estrita (dN = dS). Valores de P inferiores a 0,05 são considerados significativos ao nível de 5%. 
A estatística de teste (dN - dS) é mostrada na coluna Stat. dS e dN são os números de 
substituições sinônimas e não sinônimas por sitio, respectivamente. 

 

 
Prob Stat 

Todos os pares de 

sequências 

0 10,2 

 

TABELA  8 - Teste de seleção por Purificação baseado em códon para análise da média de 
todos os pares de sequências. A coluna Prob indica a probabilidade de rejeitar a hipótese nula 
de neutralidade estrita (dN = dS) em favor da hipótese alternativa (dN <dS). Valores de P 
inferiores a 0,05 são considerados significativos ao nível de 5%. A estatística de teste (dN - dS) 
é mostrada na coluna Stat. dS e dN são os números de substituições sinônimas e não sinônimas 
por sitio, respectivamente. 

 

 
Prob Stat 

Todos os pares de 

sequências 

1 -10 
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4.2 Histologia 

As plantas de cana-de-açúcar cultivadas em campo tiveram os seus 

tecidos meristemáticos coletados para análises histológicas. 

As imagens obtidas do meristema de cana-de-açúcar cultivadas em 

campo das variedades, tardia e precoce, revelam o comportamento celular a 

partir do estado indiferenciado ao diferenciado do meristema apical, ocorrido nas 

plantas adultas nos meses de novembro, dezembro e janeiro, este último é o 

período de colheita da cana-de-açúcar. O procâmbio caulinar das plantas 

vasculares dá origem aos tecidos condutores (xilema e floema). Esta região 

possui células em vários estágios de diferenciação, nesta fase é chamada de 

protoderme. Sendo assim, o procâmbio é um tecido diferenciado do meristema. 

As células se organizam como feixes ou separadamente como se pode observar 

na imagem histológica e desenho esquemático do meristema como mostrado na 

figura 25. A túnica, pode se apresentar em uma ou mais camadas, onde as suas 

células se dividem perpendicularmente na superfície do meristema, por divisões 

anticlinais permitem o crescimento da superfície do meristema (figura 26A). 

Desta forma, abaixo da túnica ocorre o aumento do corpo promovendo 

crescimento e aumento do volume do meristema, formando uma porção apical 

do caule, como podemos observar na figura 26B, 26D e 26F dos meristemas na 

variedade precoce. Uma vez iniciada esse processo, torna-se irreversível o 

disparo para a diferenciação. As modificações acima citadas podem ser 

direcionadas para a formação da inflorescência. Desta maneira, marcando a 

transição do estado vegetativo para o reprodutivo, ocasionando, as modificações 

que levarão a diferenciação do meristema floral como pode ser observado na 

figura 26A, 26B, 26D e 26F. As estruturas celulares nas imagens do meristema 

tardio (C e E) da figura 26 encontram-se indiferenciadas. 

Nas plantas de cana-de-açúcar cultivadas no campo, as análises 

histológicas sugerem que a indução floral precoce ocorreu mais cedo do que o 

esperado.   
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FIGURA 16. Desenvolvimento do meristema apical de cana-de-açúcar. Na imagem histológica a 
esquerda, as setas indicam as regiões da túnica e procâmbio. O desenho retrata o estado de 
vegetativo do meristema apical, a fase de indução floral e o desenvolvimento dos procâmbios 
para a formação da inflorescência (Fonte: autora, 2018). 



71 

   

FIGURA 17. Analise histológico dos meristemas das plantas do campo de cana-de-açúcar. 
Microscópio óptico (Olympus X41) em campo claro, com aumento de 10x, imagens em 200 µm.  
Imagem A), meristema - tardio (novembro), a seta cinza indica o procâmbio iniciando a abertura 
e a seta preta, mostra as células da túnica iniciando a diferenciação celular. Imagem B), 
meristema - precoce (novembro), a seta preta mostra o ápice floral em desenvolvimento. Imagem 
C), meristema - tardio (dezembro), a seta preta mostra as células do meristema indiferenciada 
(estado de vegetativo). Imagem D), meristema - precoce (dezembro), a seta preta mostra o 
meristema floral diferenciado em desenvolvimento. Imagem E), meristema - tardio (janeiro), a 
seta preta, aponta as células da túnica indiferenciada (estado de vegetativo). Imagem F), 
meristema - precoce (janeiro), a seta preta indica o meristema floral apresentando as células 
diferenciadas para o crescimento e formação da inflorescência.
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4.3 Ensaio de dois híbridos 

Para identificar experimentalmente os possíveis parceiros da proteína 

ScCAM in vivo nos ápices meristemáticos da variedade tardia, foi realizado 

anteriormente o ensaio de dois híbridos. Neste trabalho obtivemos 03 

plasmídeos resultados desta interação de dois híbridos como apresentado na 

figura 18. 

 

FIGURA 18. Duplo hibrido (Clontech). Separação dos DNAs plasmidiais em gel de agarose à 
0,8% utilizando SYBR oriundos do ensaio de dois híbridos em levedura. 

 

O material apresentado na figura 18 foi enviado para sequenciamento, do 

qual foram obtidas duas sequências que apresentaram homologia com proteínas 

ribossomais. Uma das sequências mostrou a identidade de 77.6% para A. 

thaliana a qual foi adotada a sequência de maior identidade. As duas proteínas 

foram identificadas com sendo: 60S ribosomal protein L31-1 e a outra 60S 

ribosomal protein L19-L, acesso Uniprot: Q9SLL7.  
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5. DISCUSSÃO 

As plantas terrestres surgiram aproximadamente a 470 milhões de anos 

(EDWARD; CHERNS; RAVEN, 2015) e emergiram das linhagens de algas 

ancestrais unicelulares (WICKETT et al., 2014; DELWICHE, 2016). Para 

conquistar o ambiente terrestre, as plantas passaram por grandes alterações 

evolutivas quanto a sua morfologia e fisiologia. Essas modificações propiciaram 

rearranjos genéticos de forma a manter os genes favoráveis à nova condição. 

As plantas propriamente ditas, passaram a ser constituído por brotos, ramos, 

folhas e raízes. Esse arranjo morfológico favoreceu a diversidade das plantas 

em solo terrestre, passando a apresentar novas estruturas como sementes, 

flores e frutos (REINHARDT; KUHLEMEIRER, 2002; PIRES & DOLAN, 2013). 

Apesar da grande distância evolutiva entre as algas e as plantas terrestres, 

ambas possuem sequência genômica semelhante, sugerindo que as algas 

ancestrais apresentavam a capacidade genética de gerar potenciais mudanças 

morfológicas e moleculares para o desenvolvimento das plantas capazes de 

colonizar a terra (HORI et al., 2014; HANSCHEN et al., 2016). O comprimento 

da sequência genômica apresenta variabilidade de espécie para espécie, essa 

variação depende dos eventos de duplicação ou da ploidia.  

A pressão evolutiva manteve o gene da calmodulina ao longo da 

evolução, desta forma, perpetuando dentro das espécies nos requisitos 

funcionais e da sua complexidade, indicando a sua extrema importância para os 

organismos vegetais (TAPAN et al., 2017). Porém ainda não são claras as 

funções e interações da calmodulina em plantas. Uma especial questão está 

relacionada a calmodulina em cana-de-açúcar, pois baseado em achados em 

bibliotecas subtrativas de cana-de-açúcar precoce, a calmodulina parece estar 

influenciando na indução floral através da sua repressão (Medeiros et al., 2016). 

Esse fato é de extrema importância já que o florescimento para algumas 

monoculturas, em especial a cana-de-açúcar gera impacto negativo no setor 

sucroalcooleiro. A cana-de-açúcar precoce chega antecipadamente ao período 

de colheita desviando grande parte da sua reserva energética para a formação 

do pêndulo floral e assim garantir a manutenção da espécie. Porém, durante o 

evento de florescimento ocorrem alterações no colmo como a isoporização e 
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desta forma, reduz o valor produtivo do vegetal (SEGATO et al., 2006; TASSO 

et al., 2009; FERREIRA et al., 2016).  

Este estudo apresenta resultados acerca das respostas das plantas 

Nicotiana tabacum com inserto de superexpressão anti-senso – ScCAM de cana-

de-açúcar, crescidas em condições controladas, utilizando várias abordagens: 

transformação, análises de bioinformática (alguns dados não mostrados), 

sequenciamento, duplo híbrido, anatômicas (dados não mostrados), e 

histológicas, sendo esta última análise feita com plantas do campo. 

Portanto, os resultados originados nesta pesquisa corroboram para o 

entendimento da importância de como as calmodulinas, em especial a ScCAM, 

das plantas de cana-de-açúcar respondem ao processo de florescimento 

precoce, utilizando plantas modelo N. tabacum com inserto de superexpressão 

anti-senso - ScCAM.  

Os resultados obtidos pelo alinhamento da sequência nucleotídica da 

ScCAM, permitiram observar que apesar de estarmos falando de uma 

dicotiledônea (A. thaliana) e uma monocotiledônea (cana-de-açúcar), a ScCAM 

apresentou a identidade de 100% revelando um padrão de conservação 

evolutiva entre as espécies, como já visto em estudos anteriores (HORI et al., 

2014). Observou-se a alta similaridade da ScCAM de cana-de-açúcar com a 

AtCAM7 de Arabidopsis. O alinhamento mostra também a alta conservação das 

sequências de aminoácidos entre as AtCAMs. Isto, provavelmente é devido à 

grande importância que o gene CAM tem nos grupos vegetais de forma a ser 

mantido até os dias atuais. Tal importância está ligada à sua participação 

previamente associada a respostas ao estresse abiótico, crescimento, 

desenvolvimento e floração (TAPAN et al., 2017). Assim, os resultados do 

sequenciamento de aminoácidos e da árvore filogenética permitiram observar a 

alta conservação da CAM. A árvore filogenética apresentou 13 espécies 

diferentes de vegetais totalizados entre os grupos de monocotiledôneas e 

eudicotiledôneas, também apontou um grupo ancestral indicando a origem da 

CAM em algas. Em destaque, na árvore ocorreu a variação do gene quanto ao 

tamanho nucleotídico. Porém, grande fidelidade no produto final, todas as 

calmodulinas da árvore apresentaram 149 (aa) (LANDONI et al., 2010; ZHOU et 

al., 2016; TAPAN et al., 2017). Os testes estatísticos revelaram que o gene CAM 

está provavelmente sob seleção positiva. Esse tipo de seleção pode dar uma 
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identificação funcional de genes ou regiões e atuar junto a seleção natural nos 

seres vivos, deixando “marcas” ou “assinaturas moleculares” no padrão de 

diversidade nucleotídica dos indivíduos de uma determinada população ou entre 

diferentes espécies aparentadas (NEI & GOJOBORI, 1986; KUMAR et al., 2016). 

Explicando assim, a variabilidade nucleotídica a partir da tabela gerada pela 

árvore filogenética de plantas obtida neste trabalho. Segundo Nielsen (2001), a 

seleção positiva ocorre quando uma nova mutação é seletivamente vantajosa 

(que aumenta a eficiência ou mudar alguma característica do seu portador). 

Desta forma, as linhagens de N. tabacum apontam que a ScCAM, apresenta 

grande importância na manutenção da espécie por potencializar a germinação 

das sementes e regulação no processo do florescimento controlando o número 

as flores e frutos. 

Os resultados obtidos através da construção da árvore filogenética 

permitiram observar que, no genoma da Arabidopsis há sete genes CAM 

identificados como: AtCAM1, AtCAM4, AtCAM2, AtCAM3, AtCAM5, AtCAM6 e 

AtCAM7. Como visto anteriormente por outros autores (ELEZABETH et al., 2003; 

MOHANTA et al., 2017). A variação da CAM sugere a necessidade de isoformas 

para promover distintas funções na célula (MCCORMACK et al., 2005; LANDONI 

et al., 2010; ZHOU et al., 2016). Todas as isoformas são altamente conservadas. 

AtCAM1/AtCAM4 diferem da AtCAM7 por quatro substituição de (aa), enquanto 

AtCAM2,3,5 e AtCAM6 diferem da AtCAM7 por apenas um (aa) (MCCORMACK 

et al., 2005). Nesse âmbito, podemos inferir que a preservação dos genes CAM 

tem uma grande relevância para a sobrevivência das plantas, explicando assim, 

a alta conservação e a permanência ao longo da evolução, desde a sua 

ancestralidade até os dias atuais. Desta forma, explicando a complexidade da 

ScCAM de cana-de-açúcar estar envolvido tanto no processo de defesa como 

no de reprodução, como visto anteriormente em outros trabalhos (MCCORMACK 

et al., 2005; TAPAN et al., 2017). 

A calmodulina, pode ser encontrada em vários tecidos e órgãos diferentes 

como: órgãos vegetativos em desenvolvimento, no controle dos microtúbulos, na 

síntese de celulose, no desenvolvimento das anteras e também estão presentes 

no pólen (MCDOWELL et al., 1996; MEI et al., 2012). Com base nas análises de 

bioinformática até aqui discutidos foi possível extrair essas informações e 

confrontar com as análises das linhagens transgênicos contendo o cassete de 
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superexpressão ScCAM-AS de N. tabacum in-vivo (dados não mostrados). 

Desta forma, contribuindo para o entendimento das funções de CAM em plantas. 

Para o sequenciamento o duplo híbrido, que apresentou como isca a 

sequência de ScCAM de cana-de-açúcar, e as presas encontradas foram duas 

proteínas 60S ribosomal protein L31-1 e a 60S ribosomal protein L19-L. A 

proteína 60S ribosomal eucariótica regula a fosforilação catalisada por proteínas 

quinases altamente especificas dependente de Ca2+/calmodulina (BRIGOTTI et 

al., 1992). Nas calmodulinas existem os domínios EF-hands que quando 

fosforilados ligam-se a ribossomas, protegendo-as assim, por ribosilação de 

adenosina difosfato – ADP. Desta forma, a proteína 60S é necessária para a 

união de subunidades ribossomais grandes e pequenas (BRIGOTTI et al., 1992; 

BAILEY-SERRES et al., 1997; DICK & TRUMPOWER, 1998).  

Em milho foi visto que ocorre a formação de polirribossomas controlando 

a diminuição da expressão do RNAm, onde os transcritos que codificam a 

calmodulina foram recrutados. A calmodulina teve um aumento gradual da sua 

expressão por associação entre os transcritos e polirribossomas (HEILMANN et 

al., 2001). Em arroz, as proteínas ribossômicas são consideradas os mais novos 

alvos de manipulação gênica associada a tolerância ao estresse abiótico (MOIN 

et al., 2016). Outra pesquisa envolvendo as plantas de arroz revelaram que 

ocorre uma determinada variação na expressão gênica dos ribossomos contidos 

nas células vegetais. Podendo um determinado gene ribossômico ser expresso 

em níveis altos em todos os tecidos da planta, enquanto outro gene ribossômico 

possa ser igualmente expresso nos tecidos só que em níveis mais baixos se 

equiparando a expressão dos selvagens.  

Desta forma, não apresentando compensação funcional entre os 

ribossomos em plantas, inferindo que, independentemente da concentração dos 

seus níveis de expressão, esses genes são necessários para manter a 

morfologia foliar e a arquitetura normal da planta (ZHENG et al., 2016). Sendo 

assim, em grãos de milho a diminuição da expressão da proteína 60S causa o 

aumento das razões de polirribossomas. Por conseguinte, afetando a expressão 

de vários genes, ou seja, quanto menor for a expressão da proteína 60S maior 

será a razão dos polirribossomas e desta forma, reduzindo a expressão do gene 

ZmUrb2 por afetar o processamento de pré-rRNA. A proteína Urb2 é necessária 

para a biogênese do ribossomo no milho (WANG et al., 2018). Evidentemente, 
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compreender as etapas de como ocorre a síntese das unidades 60S bem como, 

os níveis de expressão destas proteínas ribossomais. Será de grande 

importância na busca do entendimento de como ocorre a ativação ou inibição 

das vias de sinalização associadas ao estresse abiótico assim como, o 

crescimento, desenvolvimento e florescimento em Poaceae (HENRAS et al., 

2015).  

A partir desses estudos, pode-se inferir a possibilidade que em cana-de-

açúcar ocorra a formação de um complexo ScCAM+60S para a regulação de 

múltiplos genes. Sugerindo, que essa interação ScCAM+60S ocorra quando a 

calmodulina esteja expressa em níveis baixos. Assim, possivelmente a formação 

desse complexo module a ativação das vias de sinalização ao estresse abiótico 

e florescimento precoce. No entanto, para tal afirmação se faz necessário 

avaliações mais específicas quanto ao ribossomo 60S pode influenciar na 

tradução e em ativação de vias em plantas de cana-de-açúcar.  

Com base nesses dados, foi criado um modelo hipotético figura 19, ao 

qual, representa a interação da calmodulina sob baixa expressão se ligando a 

subunidade 60s ribossomal para formar o complexo ribossômico e assim, 

obtendo o controle sob a ativação ou inibição de um determinado gene na célula 

vegetal. Assim podendo responder aos estímulos ambientais e determinar a 

respostas celulares ideal para uma determinada ocasião. 
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FIGURA 19. Modelo hipotético da interação de CAM+Ca+2 + 60S ribossomal. A proteína CAM 
em baixa expressão indicada pela seta laranja se liga a subunidade 60s ribossomal para formar 
o complexo ribossômico. Desta forma, controlando a ativação ou inibição de um determinado 
gene na célula vegetal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo adicionou um novo nível de complexidade ao entendimento 

dos mecanismos de sinalização de CAM em plantas. Os dados obtidos apontam 

para um recente entendimento sobre a supressão de ScCAM-AS. Revelando 

que, quanto menor for a expressão da calmodulina, maior será o índice de 

velocidade de germinação. Bem como, a inflorescência surgirá precocemente 

em maiores números de ramos apresentando um aumento significativo da 

biomassa. Os dados apresentados neste trabalho, poderá corroborar na 

obtenção de novas plantas com maior eficiência a nível de produção. Tal como, 

maior qualidade dos seus produtos. À vista disso, favorecendo o entendimento 

dos mecanismos envolvidos na floração de cana-de-açúcar do Nordeste. 
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7. PERSPECTIVA 

 

Análise molecular da expressão de ScCAM para os ápices meristemáticos 

de cana-de-açúcar para o material histológico; 

Análise da expressão de CAM nas linhagens transgênicas; 

Sequenciamento de mais dois clones do duplo híbrido. 
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9. ANEXO 

 

Arquivos destinados ao anexo desta tese. 

       

FIGURA 20. Calmodulina -1 ATH1. Banco de dados, a esquerda. A direita, o gráfico 
calmidulina-1 banco de dado Tiling 

      

FIGURA 21. Calmodulina - 2 ATH1, a esquerda. A direita, o gráfico calmodulina-2 Tiling.  

       

FIGURA 22. Calmodulina -3 ATH1, a esquerda. A direita o gráfico CALMODULIN-3 Tiling. 
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FIGURA 23. Calmodulina - 4 ATH1, a esquerda. A direita, o gráfico Calmodulin-4 Tiling. 

       

FIGURA 24. Calmodulina - 5 ATH1 data, a esquerda. A direita, o gráfico calmodulina_5 Tiling 
data. 

 

       

FIGURA 25. Calmodulina - 6 Tiling data, a esquerda. A direita, o gráfico calmodulina_7 TATH1 
data. 
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FIGURA 26. Calmodulina - 7 Tiling data. 
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FIGURA 27. Estimativa da qualidade global Z-score do modelo 3D. O gráfico consiste em quatro 
termos individuais das pontuações de qualidade globais da QMEAN (BENKERT et al., 2011). As 
áreas brancas nas barras representam valores numéricos próximos a zero. Valores positivos na 
cor azul e negativos em vermelho. Os valores positivos indicam que os escores do modelo são 
altos em relação a sua estrutura. 

 

FIGURA 28. Estimativa de qualificação local do modelo 3D. Mostra para cada resíduo do modelo 

(relatado no eixo X), a semelhança esperada com a estrutura nativa (eixo y). Apresentando alta 

qualidade uma vez que a sua pontuação foi de 0.8. Valores abaixo de 0.6 são considerados de 

baixa qualidade. 
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