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RESUMO 

 

Modificação genética de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) visando à produção de ácidos 

graxos conjugados 

 

Plantas transgênicas constituem interessantes alternativas para a produção de compostos 

com elevado valor agregado como polímeros industriais, proteínas farmacológicas e lipídios 

nutracêuticos. Como candidata à biofábrica, a cana-de-açúcar (Saccharum spp.) apresenta 

características agronômicas favoráveis, além de versatilidade de matéria-prima, que é empregada 

em fins tradicionais, como produção de álcool e açúcar, e até mesmo para geração de energia ou 

como forragem para alimentação de gado. Em nutrição animal, uma molécula bastante estudada é 

o ácido linoleico conjugado (CLA), que tem atividades anticarcinogênica, antidiabética, 

antiaterosclerose e moduladora do sistema imune e metabolismo de lipídios. O isômero t10,c12-

CLA tem sido particularmente promissor na agropecuária por conta de inibição da síntese de 

gordura do leite e na melhoria do desempenho reprodutivo de vacas. Com o objetivo de avaliar a 

cana-de-açúcar como sistema biotecnológico para produção de CLA, o gene da isomerase do 

ácido linoleico de Propionibacterium acnes (pai) foi isolado e clonado, previamente 

caracterizado em Escherichia coli e, em seguida, utilizado na biolística de calos embriogênicos 

para regeneração de plantas transgênicas. No sistema procariótico, foi induzida a expressão de 

pai e a proteína heteróloga foi verificada como uma banda de 50 kDa, porém não houve alteração 

evidente do perfil de ácidos graxos da bactéria. Na cotransformação de cana-de-açúcar, o vetor 

pHA9, que contém o gene de seleção da neomicina fosfotransferase (nptII), foi bombardeado 

com uma das duas construções desenvolvidas com o promotor da poliubiquitina 1 de milho 

(pUbi1) dirigindo a expressão de pai adicionado ou não de sequência sinal da proteína de reparo 

de DNA recA para direcionamento para cloroplasto. Das cultivares ‘CTC2’ e ‘IACSP9303046’, 

foram obtidas eficiências de transformações de 2,2% e 1,7-7,1%, respectivamente. Um total de 

156 plântulas foram regeneradas após regime de seleção com geneticina. Em seguida, 115 

plântulas transgênicas foram identificadas por PCR para nptII e, entre essas, 29 e 48 foram PCR-

positivas para pai e rec-pai, respectivamente. De 50 plantas aclimatizadas, 12 foram analisadas 

por Southern blot para nptII e 4 para pai, confirmando-se a transformação genética. Para 

comprovar a expressão de mRNA de pai, 27 plantas foram averiguadas por RT-PCR e RT-qPCR 

e indicaram produção de transcritos estudados. A análise de expressão das proteínas de folha por 

Western blot em 21 plantas selecionadas não produziu resultados conclusivos quanto à detecção 

de PAI. Essas mesmas foram analisadas por Cromatografia Gasosa, mas não foi detectado 

acúmulo de CLA. Embora seja possível a introdução e expressão do gene pai em cana-de-açúcar, 

é necessário avaliar em maior detalhe os fatores que possam afetar positivamente a produção de 

CLA, como tipo de tecido, compartimentos subcelulares para direcionamento proteico ou 

coexpressão de fosfolipases.  
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INTRODUÇÃO 

  

O impacto da transformação genética no melhoramento vegetal é hoje nitidamente 

perceptível pela crescente área ocupada por plantas transgênicas em diferentes países (JAMES, 

2008). Com a superação das barreiras reprodutivas pelo uso desta tecnologia, torna-se possível a 

manipulação de genes nativos ou mesmo a introdução de sequências de DNA que não existem no 

pool gênico de dada espécie vegetal, criando-se novos genótipos em curto espaço de tempo. 

Além de estudos básicos de genômica funcional e desenvolvimento de plantas melhoradas para 

finalidades agrícolas usuais como resistência a microrganismos, pragas e herbicidas, mais 

recentemente muitos dos sistemas de modificação genética de plantas têm sido direcionados para 

a produção de compostos com elevado valor agregado como polímeros de uso industrial, 

proteínas farmacológicas e lipídios com propriedades nutracêuticas (NAPIER, 2007; MA et al., 

2005; van BEILEN; POIRIER, 2008). Segurança, praticidade e baixo custo são vantagens 

oferecidas pelas plantas em relação aos sistemas tradicionais dependentes de microrganismos, 

cultura de células de animais ou mesmo animais transgênicos (MA; DRAKE; CHRISTOU, 

2003). 

Em tese, existem diversas opções de plantas que podem ser escolhidas como plataformas 

biológicas para produção de compostos recombinantes. A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) 

exemplifica uma excelente planta candidata para emprego como biofábrica. Com sistema de 

transformação genética relativamente bem estabelecido (BOWER; BIRCH, 1992) e 

disponibilidade de informações genômicas (CHRISTENSEN; QUAIL, 1996; VETTORE et al., 

2003), esta planta ainda possui importantes características como crescimento rápido, acúmulo 

elevado de biomassa, colmo bem desenvolvido, propagação vegetativa em escala comercial, e 

florescimento restrito, o que minimiza o risco de dispersão de transgenes. Do ponto de vista 

socioeconômico, a cultura da cana-de-açúcar passa por um momento bastante favorável, não 

apenas pelo interesse na produção em larga escala de açúcar e álcool, mas pela versatilidade 

matéria-prima, que também é empregada na geração de energia e utilizada como forragem na 

pecuária (LANDELL et al., 2002; MATSUOKA; FERRO; ARRUDA, 2009). 

Embora grande parte dos trabalhos produzidos com transformação genética de híbridos de 

Saccharum spp. tenha visado à resistência a herbicidas, doenças e pragas (LAKSHMAN et al., 



  

2005), hoje o uso desta planta como plataforma para geração de produtos alternativos ocupa 

posição de destaque. Nos últimos anos, alguns compostos, tais como a proteína farmacológica 

fator estimulante de colônia de macrófagos granulócitos humanos (GM-CSF) (WANG et al., 

2005), os polímeros industriais ácido p-hidroxibenzoico (pHBA) (McQUALTER et al. 2005) e 

poli-hidroxibutirato (PHB) (PETRASOVITS et al., 2007) e açúcares como sorbitol, isomaltulose 

e trealulose (CHONG et al., 2007; WU; BIRCH, 2007; HAMERLI; BIRCH; 2010) foram 

produzidos em cana-de-açúcar, consolidando-a como biofábrica e oferecendo novas perspectivas 

para que a indústria canavieira se torne mais sustentável e competitiva no futuro. 

Uma molécula bastante estudada em pesquisas em nutrição animal nas duas últimas 

décadas é o ácido linoleico conjugado (CLA). Com a descoberta de sua atividade 

anticarcinogênica (PARIZA; HARGRAVES, 1985), o interesse pelo CLA conduziu à 

identificação de diversos outros efeitos benéficos decorrentes deste em dietas, como por exemplo, 

a melhoria da resposta imune e redução de seus efeitos catabólicos (COOK et al., 1993; MILLER 

et al., 1994), diminuição da severidade da aterosclerose (LEE; KRITCHEVSKI; PARIZA, 1994), 

aumento de crescimento (CHIN et al., 1994; BEE, 2000) e redução do acúmulo de gordura 

(PARK et al., 1997; WEST et al., 1998; DUGAN et al., 1999; OSTROWSKA et al., 1999; PARK 

et al., 1999; WEST et al., 2000), restauração da sensibilidade à insulina (BELURY; MAHON; 

BANNI, 2003), entre outros (PARIZA; PARK; COOK, 2001; PARK; PARIZA, 2007). 

A diversidade de respostas fisiológicas reportadas se justifica, pelo menos em parte, pelo 

fato de que o CLA compreende isômeros geométricos e posicionais do ácido linoleico com dupla 

ligação conjugada, sendo c9,t11-CLA e t10,c12-CLA os melhores conhecidos (STEINHART, 

1996). Ambos podem ter influência sobre composição corporal de animais no sentido de aumento 

do peso magro e diminuição da gordura subcutânea (DUGAN et al., 1997; DUNSHEA et al., 

1998; O’QUINN et al., 2000; EGGERT et al., 2001; DEMAREE et al., 2002; WIEGAND et al., 

2002). Especificamente o isômero t10,c12-CLA mostrou-se forte inibidor da síntese de gordura 

do leite de vacas (BAUMGARD et al., 2000) e foi associado com a melhoria do desempenho 

reprodutivo quando incluído na dieta durante o início da lactação desses animais (DE VETH et 

al., 2009). 

Na natureza, o CLA comumente é produzido por microrganismos pela ação de enzimas 

chamadas isomerases de ácidos graxos poli-insaturados, tendo sido alguns genes correspondentes 

já identificados. (LIAVONCHANKA; FEUSSNER, 2008). Com isso, plantas transgênicas de 



  

tabaco e arroz modificadas em laboratório com o gene de uma dessas enzimas, a isomerase do 

ácido linoleico de Propionibacterium acnes, passaram a acumular o isômero t10,c12-CLA 

(HORNUNG et al., 2005; KOHNO-MURASE et al., 2006).  

Considerando-se a importância econômica da cana-de-açúcar no Brasil e seu potencial de 

uso como forrageira, o presente trabalho buscou aliar o progresso da biotecnologia vegetal junto 

ao crescente interesse no uso de ácidos graxos poli-insaturados em nutrição animal. Para isso, 

plantas transgênicas de cana-de-açúcar para superexpressão de gene da isomerase do ácido 

linoleico foram geradas e avaliadas como plataformas para produção de CLA. O 

desenvolvimento de plantas de cana-de-açúcar capazes de produzir CLA seria de grande 

interesse, em especial na agropecuária, por conta dos efeitos promissores destas moléculas na 

qualidade do leite e na reprodução de vacas leiteiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSÕES 

 

- O gene pai foi clonado e foram construídos vetores de expressão para Escherichia coli e 

monocotiledôneas; 

- A análise de expressão heteróloga em E. coli revelou acúmulo da proteína recombinante; 

- Foi possível transformar geneticamente calos embriogênicos pelo método biolístico e regenerar 

plântulas das cultivares de cana-de-açúcar ‘CTC2’ e ‘IACSP93-3046’ após regime de seleção 

com geneticina; 

- Plantas de cana-de-açúcar obtidas foram comprovadas transgênicas e expressaram transcritos do 

gene pai dirigido pelo promotor constitutivo pUbi1; 

- Embora a introdução e expressão do gene tenham sido provadas, a avaliação do perfil de ácidos 

graxos de folhas de cana-de-açúcar não identificou alterações evidentes do perfil de ácidos 

graxos; 

- Fatores que possam afetar positivamente o acúmulo de CLA, como tipo de tecido, 

compartimentos subcelulares para direcionamento da proteína ou mesmo coexpressão de 

fosfolipases devem ser avaliados em mais detalhadamente. 
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