
A cana-de-açúcar é uma gramínea C4 da família das Poaceae. Sua principal característica é 

a capacidade de estocar altas concentrações de sacarose no colmo. Devido à sua alta 

atividade fotossintética, ela consegue converter uma boa parte da radiação solar em 

biomassa. Assim, ela pode ser considerada um dos melhores modelos para os estudos da 

relação fonte-dreno. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de álcool do 

mundo, e por isso a cana-de-açúcar é considerada uma das principais culturas atuais. A 

ausência de informações sobre a sua sequência genômica levou à criação do programa 

SUCEST no final de 1990, onde foram disponibilizadas aproximadamente 240,000 

sequências denominadas ESTs (Expression Sequence Tags), uma cobertura de quase 90% 

do genoma expresso da cana-de-açúcar. Desta forma, foi possível desenvolver uma 

plataforma de microarranjo Agilent de oligonucleotídeos com componentes do SUCEST. 

Por meio do programa de melhoramento da RIDESA e a análise por microarranjos, foi 

possível a identificação de vias metabólicas que podem estar relacionadas com a regulação 

do acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar, principalmente aquelas que envolvem os 

fitormônios auxina e etileno. A obtenção de dados agrotecnológicos e de fisiologia 

permitiu a observação de um trade off metabólico, onde o acúmulo de sacarose parece 

ocorrer em detrimento do acúmulo de fibra. A obtenção de plantas silenciadas e 

superexpressando uma quinase da família da SnRK1 levou, através da análise de 

microrarranjos, a identificação de genes diferencialmente expressos envolvidos no 

estresse por seca como uma PP2C e deidrina. Nas plantas superexpressando uma SnRK1, 

há um aumento do conteúdo de sacarose na planta 88, que talvez indique que a 

superexpressão dessa quinase leve a um aumento do conteúdo de sacarose em cana. Com 

a obtenção de sequências genômicas acima do sítio de início da transcrição dessa mesma 

SnRK1, e de uma subunidade regulatória Akinβγ, foi possível identificar por análise 

computacional sequências conservadas envolvidas na regulação hormonal, resposta à seca 

e reações de luz, indicando que a transcrição desse gene pode resultar de diferentes 

respostas da planta. Esse trabalho permitiu novas diretrizes no estudo do acúmulo de 

sacarose no colmo, indicando que vias de transdução de sinais conservadas, mediadas por 

hormônios e fosforilação, podem ser as principais responsáveis por esse fenômeno em 

cana-de-açúcar. 


