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Resumo 

Sato, P.M. Regulação do acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar e análise 
funcional de uma proteína quinase relacionada com o conteúdo de sacarose. 
2012. 206 pp. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas (Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

 

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. 

 

Palavras chave: cana-de-açúcar, transcriptoma, sacarose, acúmulo de 
sacarose, fitormônios, fosforilação. 

 



 

Abstract 

Sato, P.M. Regulation of sugarcane sucrose acummulation and functional 
analysis of a kinase protein related to sucrose content. 2012. 206 pp. PhD Thesis 
– Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 

The sugarcane is a C4 grass of the Poaceae family. Its main feature is the ability 
to store high sucrose concentrations in the culm. Due to the elevated 
photosynthetic activity, it can convert a great portion of solar radiation into 
biomass. Thus, it can be considered one of the best models for studies of source-
sink relationship. Brazil is one of the largest alcohol producers and exporters in 
the world, and sugarcane is considered one of the main current cultivars. The 
absence of information about its genome sequence led to the creation of the 
SUCEST program in late 1990, from which approximately 240,000 sequences 
called ESTs (Expression Sequence Tags) were made available, with a coverage of 
almost 90% of the sugarcane expressed genome. Thus, it was possible to 
develop a microarray platform with Agilent oligonucleotide with SUCEST 
components. Through the RIDESA improvement program and microarray 
analysis, it was possible to identify metabolic pathways that may be related to 
the regulation of sugarcane sucrose accumulation, especially those involving the 
plant hormones auxin and ethylene. The agro-technological and physiology data 
allowed the observation of a metabolic trade-off, where the sucrose 
accumulation appears to occur at the expense of fiber accumulation. The 
production of plants that are silenced or overexpressing a kinase from SnRK1 
family, led by microrarray analysis, allowed the identification of differentially 
expressed genes that are involved in drought stress, such as a PP2C and 
dehydrin. In plants overexpressing a SnRK1, there is an increased sucrose 
content in the plant 88, which may indicate that overexpression of this kinase 
leads to an increase in leaf sucrose content. After obtaining the genomic 
sequence above the transcription start site of the same SnRK1, and a regulatory 
subunit Akinβγ, it was possible to identify by computer analysis conserved 
sequences involved in regulating hormonal response to dry and light responses, 
indicating that the gene transcription may arise from different plant responses. 
This work allowed new guidelines in the study of sucrose accumulation in the 
culm, suggesting that conserved signal transduction pathways and hormone 
mediated phosphorylation may be the main reason for this phenomenon in 
sugarcane. 

Keywords: sugarcane, transcriptome, sucrose, sucrose accumulation, 
phytohormones, phosphorylation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Histórico do cultivo da cana-de-açúcar 

 

A cana-de-açúcar é uma gramínea originária do sul e sudeste da Ásia e que 

vem sido utilizada pelo homem há cerca de 10000 anos. A espécie Saccharum 

officinarum, originou-se nas ilhas tropicais do oceano Pacífico, em Papua Nova 

Guiné, enquanto Saccharum barberi teve sua origem na Índia. A dispersão para o 

Egito e para os outros países da Mesopotâmia ocorreu após a invasão da Índia 

pelos árabes, que aprenderam sobre o processamento do açúcar e passaram a 

produzi-lo (Figura 1). No entanto, foi só na época das Cruzadas (século XI), com as 

expedições que saíam de Roma em direção a Alexandria, que a cana-de-açúcar foi 

levada para a Europa. No século XV, a Espanha introduziu a cana-de-açúcar nas 

Ilhas Canárias e os portugueses começaram a produzir açúcar na ilha da Madeira, 

Açores e Cabo Verde, levando Espanha e Portugal a serem os maiores 

distribuidores de açúcar da Europa na época (Macinnis 2002).
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Figura 1: Mapa ilustrando a dispersão da cana-de-açúcar a partir de Papua Nova Guiné. Modificado de (Macinnis, 2002)



12 

No Brasil, a cana foi introduzida no início do século XVI, mais precisamente 

em 1532, com as expedições de Martim Afonso vindas de Portugal. Os primeiros 

engenhos de açúcar foram introduzidos no nordeste em substituição às atividades 

extrativistas do pau-brasil. O açúcar brasileiro era então exportado para a Europa e 

comercializado. O poderio da cana-de-açúcar durou até as descobertas das minas 

de ouro e pedras preciosas no interior do sudeste do Brasil, para onde o comércio e 

os investimentos acabaram sendo deslocados (Boris 2002). 

Na década de 1970, com a crise mundial do petróleo, o Brasil começou a 

produzir etanol a partir da cana-de-açúcar através de incentivos governamentais. 

Durante a década de 1980 e 1990, o programa Pró-Álcool permitiu a mistura do 

álcool à gasolina como forma de diminuir a dependência do país por petróleo 

(Rosillo-Calle e Cortez 1998).  

Quase 20 anos depois do programa Pró-Álcool ter acabado, a partir de 2003, 

houve um aumento da frota de automóveis Flex ou bicombustíveis (abastecidos 

com gasolina e álcool), de maneira que a indústria canavieira começou novamente 

a se restabelecer e produzir etanol a partir da cana para suprir o aumento da 

demanda interna (Waclawovsky et al. 2010). Hoje, o Brasil é responsável por 25 a 

30% de todo o plantio de cana-de-açúcar no mundo, e pode ser considerado um 

dos maiores produtores de etanol da atualidade (Waclawovsky, et al. 2010). 

 

1.2. O melhoramento genético em cana-de-açúcar 

 

Os cultivares modernos utilizados na indústria do açúcar e do álcool são 

derivados de cruzamentos intra-específicos entre Saccharum officinarum e 
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Saccharum spontaneum, que começaram através de programas de melhoramento 

iniciados no fim do século XIX em Barbados e em Java (Ming et al. 2006). 

Saccharum officinarum é conhecida como cana nobre devido à sua alta capacidade 

de acumular sacarose e pouca fibra, ideal para um maior rendimento na extração 

do caldo do colmo. Saccharum spontaneum é uma cana mais fina, com pouco 

acúmulo de sacarose, mas com boa resistência a doenças e adaptabilidade a várias 

condições de estresse, além de ter maior capacidade de perfilhamento 

(Cheavegatti-Gianotto et al. 2011). Dessa maneira, os cultivares denominados de 

Saccharum spp são retrocruzamentos entre S. officinarum e S. Spontaneum e, 

entre suas características genéticas apresentam alto nível de aneuploidia e 

poliploidia (2n= 100-130) (D'hont et al. 1996). 

No Brasil, os primeiros programas de melhoramento genético em cana-de-

açúcar tiveram início em 1910, com o estabelecimento de duas estações 

experimentais, uma em Pernambuco (Estação experimental de Escada) e outra no 

Rio de Janeiro (Estação de Campos), ambas desativadas em 1930 (Cesnik e 

Miocque 2004).  

Na década de 1970, tiveram início os maiores programas de melhoramento no 

Brasil. Um deles sediado em Piracicaba, SP, foi denominado de Centro de 

Tecnologia Copersucar (Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do 

Estado de São Paulo), de onde saíram as variedades SP. A partir de 2004, o centro 

começou a ser chamado de CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), e as variedades 

passaram a receber a sigla CTC. Outro programa foi desenvolvido pelo governo 

federal, o Planalsucar (Programa Nacional de Melhoramento de Cana-de-Açúcar), 

com 18 variedades com a sigla RB (República do Brasil) liberadas até a sua extinção 

em 1992 (Lopes 2011). Em 1991, para substituir a Planalsucar foi criada a RIDESA 
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(Rede Universitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético), formada 

inicialmente por meio de um convênio entre sete universidades federais (UFPR, 

UFSCar, UFV, UFRJ, UFS, UFAL e UFRPE) (www.ridesa.com.br). 

O processo de melhoramento em cana-de-açúcar pode ocorrer através de: i) 

cruzamentos biparentais: ocorre ao pares entre dois genitores com características 

fenotípicas conhecidas; ii) policruzamentos: são cruzamentos múltiplos entre um 

grande número de genótipos, quando ocorre a coleta de sementes da panícula da 

cana, não sendo possível a identificação do pólen de origem devido à grande 

quantidade de genitores em uma mesma polinização (Cheavegatti-Gianott et al., 

2011). 

Após a obtenção das sementes, elas são enviadas para as universidades, onde 

são colocadas para germinar e se desenvolvem em plântulas, que são plantadas no 

campo onde passam pela primeira fase de seleção de acordo com as características 

agrotecnológicas de interesse (T1). Na segunda fase de seleção (T2), o clones com 

as características fenotípicas de interesse são selecionados e avaliados em uma 

terceira fase (T3). A partir daí, os clones distribuídos para várias estações 

experimentais e testados em campo. As usinas por sua vez avaliam os clones 

promissores durante três anos antes de os utilizarem (Cheavegatti-Gianott et al., 

2011). 
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1.3. Da fixação de CO2 atmosférico à síntese de sacarose 

 

As gramíneas são responsáveis por 20% de toda a cobertura vegetal da Terra, 

e são consideradas as plantas mais importantes para a economia humana (Kellogg 

2001). Dentre elas, a família das Poaceae é o grupo ao qual pertence a cana-de-

açúcar (gênero Saccharum), uma planta C4 com alto rendimento fotossintético, 

que permite a conversão de até 7% da energia solar captada em biomassa (Ming et 

al., 2006). As plantas C3 convertem até 4% dessa energia (Zhu et al. 2008). Além 

disso, a capacidade de estocar até 42% de sua biomassa na forma de sacarose faz 

desta gramínea um dos cultivares agrícolas mais importantes da atualidade (Moore 

1995). 

A fotossíntese tem início quando a luz solar incide sobre os pigmentos 

(clorofilas e carotenóides) presentes nos complexos antena, que agem na conversão 

da energia luminosa em energia química. Essa energia química segue pelos 

fotossistemas I e II, através dos componentes da cadeia de transporte de elétrons 

(citocromo b6f, plastoquinona, plastocianina, ferredoxina e ferredoxina NADP+ 

redutase) presentes na membrana interna do tilacóide dos cloroplastos. Essa 

transferência de energia leva à redução de NADP+ e formação de ATP pela ATP 

sintase (Taiz e Zeiger 2010). 

A alta capacidade fotossintética das plantas C4 como o milho (Zea mays), 

sorgo (Sorghum bicolor) e a cana-de-açúcar se deu principalmente pela evolução 

da morfologia presente nas folhas dessas plantas, denominada anatomia de Krantz 

(Matsuoka et al. 2001). A anatomia de Krantz se caracteriza pela presença de uma 

rede de vascularização envolvida por um anel de células (bainha do feixe), e outra 

camada mais externa composta pelas células do mesofilo (Matsuoka, et al. 2001). 
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Ela permite que o CO2 proveniente das células do mesofilo se concentre nas células 

da bainha do feixe, o que propicia uma maior eficiência do ciclo de Calvin 

(Matsuoka, et al. 2001). Na primeira fase da fixação de carbono, o CO2 atmosférico 

que se difunde pelos estômatos e no citosol das células do mesofilo é combinado a 

uma molécula de água, para a formação de ácido carbônico (HCO3
-), pela ação da 

enzima anidrase carbônica (Badger e Price 1994). Ainda no citosol, o ácido 

carbônico formado é então fixado pela fosfoenolpiruvato carboxilase, formando 

oxaloacetato (um composto de quatro carbonos), motivo pelo qual plantas que 

produzem este composto intermediário são chamadas de C4. Esta etapa aumenta a 

eficiência fotossintética da planta ao garantir que o carbono proveniente do CO2 

seja armazenado antes de ser utilizado pelo ciclo de Calvin. Posteriormente, 

oxaloacetato é translocado para dentro do cloroplasto, onde é convertido em 

malato (ou aspartato, dependendo da espécie), que é então translocado para os 

cloroplastos das células da bainha do feixe. Nestas células, a descarboxilação do 

oxaloacetato leva à formação de piruvato e liberação de CO2, que é fixado pela 

enzima Rubisco no ciclo de Calvin (Edwards et al. 2001). 

No ciclo de Calvin, o CO2 e a água participam de uma seqüência de reações 

enzimáticas combinada com uma molécula aceptora de cinco carbonos, a ribulose 

1,5 bisfosfato (RuBP) que leva à formação de 3-fosfoglicerato, um intermediário de 

três carbonos que é translocado para o cloroplasto das células do mesofilo. O 3-

fosfoglicerato é então reduzido (à custa de ATP e NADPH gerados nas reações 

dependentes de luz nos cloroplastos) formando gliceraldeído-3-fosfato, uma triose-

fosfato que segue para o citosol, onde ocorre a síntese de sacarose (Figura 2) 

(Raines 2003). 

A síntese de sacarose está restrita ao citosol e é igual em plantas C3 e C4 
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(Winter e Huber 2000). Com a translocação das trioses-fosfato dos cloroplastos 

para o citosol, a síntese de sacarose começa pela formação de frutose 6-fosfato a 

partir de frutose 1,6-bisfosfato, pela ação de uma frutose bisfosfatase (Stitt 1990). A 

formação de frutose 6-fosfato é regulada pela presença de frutose 2,6-bisfosfato, 

sintetizada pela ação da frutose 2,6-bisfosfatase (uma enzima cuja atividade é 

regulada pela concentração de Pi e triose-fosfato) (Nielsen et al. 2004). A frutose 6-

fosfato pode ser convertida em glicose 6-fosfato ou em sacarose 6-fosfato pela ação 

de uma sacarose fosfato sintase (Figura 3) (Stitt e Quick 1989). 
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Figura 2: Reações de fixação de carbono nas células do mesofilo e da bainha do feixe. Modificado 
de Modificado de McCormick, 2007. CO2 : dióxido de carbono, AC: anidrase carbônica, HCO-

3: ácido 
carbônico, OAA: oxaloacetato, NADP-MDH: NADP malato desidrogenase, NADP-ME: NADP 
enzima málica, RuBP: ribulose-1,5-bisfosfato, F6P: frutose-6-fosfato, F1,6P: frutose-1,6-bisfosfato, 
triose-P: triose-fosfato, 3FGA: 3-fosfoglicerato, FPdK: fosfoenolpiruvato diquinase, FEP: 
fosfoenolpiruvato.  
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Figura 3: Síntese de sacarose no citosol das células do mesofilo. Modificado de McCormick, 2007. 
RuBP: ribulose-1,5-bisfosfato, F6P: frutose-6-fosfato, F1,6P: frutose-1,6-bisfosfato, triose-P: triose-
fosfato, 3FGA: 3-fosfoglicerato, FBPase: frutose bisfosfatase, PFP: fosfofrutoquinase dependente de 
pirofosfato, F2,6P: frutose-2,6-bisfosfato, F2KP: frutose-2,6-bisfosfatase, G6P: glicose-6-fosfato, 
G1P: glicose-1-fosfato, UDPGlc: UDP-glicose, SuSi: sacarose sintase, SPS: sacarose fosfato sintase, 
S6P: sacarose-6-fosfato, SPP: sacarose fosfato fosfatase, INV: invertase, HXK: hexoquinase. 
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A sacarose fosfato sintase é uma proteína pouco abundante nas folhas das  

plantas, e a regulação de sua atividade é espécie específica (Huber e Huber 1992). 

Em 2001, Huang e Huber demonstraram que a atividade da sacarose fosfato 

sintase em folhas de espinafre (Spinacia oleracea) é regulada pela fosforilação de 

um resíduo de serina na posição 158 por uma SnRK1 e uma CDPK in vitro (ambas 

as proteínas quinases da família das SNFs em levedura, que serão discutidas mais 

adiante), levando à suposição de que o fluxo de sacarose é controlado por eventos 

de fosforilação e desfosforilação (Huang e Huber 2001). Em cana-de-açúcar, foi 

observado que a atividade de sacarose fosfato sintase aumenta com a maturação 

dos entrenós no colmo da planta (Botha e Black 2000). 

A síntese de sacarose a partir de UDP-glicose ocorre pela atividade enzimática 

de uma sacarose sintase, que age através da transferência da glicose para uma 

frutose 6-fosfato, liberando UDP (Koch 2004b). Após a síntese de sacarose ser 

completada no citosol das células do mesofilo nas folhas, ela deve ser convertida 

novamente em açúcares redutores através da atividade de enzimas específicas, para 

que ela seja utilizada em processos como a síntese da parede celular, produção de 

amido, respiração e outros processos metabólicos.  

As invertases são enzimas que catalisam de modo irreversível as reações de 

hidrólise da sacarose em frutose e glicose (Zeng et al. 1999). A presença de uma 

reação irreversível no processo degradativo da sacarose, com a ação combinada das 

reações reversíveis apresentada pela sacarose sintase e sacarose fosfato sintase, 

permite que a célula responda rapidamente às variações de concentração dos 

açúcares produzidos nessas reações (Roitsch e Gonzalez 2004). 

A atividade enzimática das invertases é dependente da presença de ATP, o que 

significa que existe uma regulação da sua atividade pela mudança da relação 
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sacarose/açúcares redutores (Zeng, et al. 1999). Como membros da família das β-

frutosidases, a atividade catalítica destas enzimas difere quanto ao valor de pH 

ótimo e solubilidade, de maneira que foram identificados pelo menos três tipos de 

invertases que diferem entre si pela função e localização (Roitsch e Gonzalez 2004). 

Uma vez que a sacarose e os açúcares redutores são produzidos, estas moléculas 

são utilizadas nos processos de biossíntese de outros compostos, bem como parte 

de um sistemas de sinalização intracelular importante para o desenvolvimento e 

resposta às condições adversas do ambiente. 

 

1.4. Transporte de carboidratos e a relação fonte-dreno 

 

Devido à alta reatividade apresentada pelos açúcares redutores (como a 

glicose e a frutose), eles não podem ser transportados através dos vasos condutores 

(Taiz e Zeiger 2010). Dessa maneira, a sacarose é a molécula osmoticamente ativa 

dominante na seiva do floema da maioria das plantas e principalmente na cana-de-

açúcar (Ewald 2000). Ela também é o principal contribuinte da força osmótica que 

leva à sua própria translocação das folhas até outros órgãos, onde será 

metabolizada (Hellmann et al. 2000). O transporte de sacarose e outros 

metabólitos pelo sistemas vascular nas plantas dependem de uma intricada rede de 

regulação, que envolve os vasos condutores (xilema e floema), a síntese de 

carboidratos pela fotossíntese nas folhas, o fluxo de água e a demanda por 

fotoassimilados em outros órgãos como a parede celular (Patrick 1997).  

A pressão negativa existente nas folhas (dreno) ocorre pela perda de água 

através da transpiração pelos estômatos, fazendo com que a água absorvida pelas 

raízes (pressão positiva) flua em direção ao ápice da planta, através dos vasos do 
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xilema (Taiz e Zeiger 2010). O fluxo de água tem um papel fundamental no 

transporte de carboidratos, o que torna a presença de transportadores de água 

essencial.  As aquaporinas são proteínas de membranas altamente hidrofóbicas 

presentes na membrana das células em diferentes tecidos e fase de 

desenvolvimento da planta (Maurel 1997). Sua atividade e expressão dependem de 

uma rede de regulação que pode ser induzida por fosforilação ou outras 

modificações pós-tradução (Maurel et al. 2008). Elas permitem o fluxo de água 

entre as células e a passagem de pequenos íons e estão envolvidas em um grande 

número de funções fisiológicas nas plantas (Maurel e Chrispeels 2001). Com o 

fluxo de água no xilema promovido pela evaporação nos estômatos nas folhas, as 

aquaporinas são importantes para permitir o fluxo de água do xilema para o floema 

levado pelo movimento osmótico dos solutos presentes no floema (Maurel, et al. 

2008). Esse fluxo de água permite o transporte dos carboidratos (principalmente a 

sacarose) e outros metabólitos pelos vasos do floema até órgãos dreno, onde são 

utilizados nos processos de biossíntese (Patrick 1997). 

Na cana-de-açúcar, o sistemas vascular é circundado por uma camada de 

células lignificadas que separa a água do xilema do apoplasto dos tecidos de 

estoque, formando uma barreira física que, durante a maturação do colmo, impede 

a movimentação de solutos e permite o acúmulo de sacarose (Jacobsen et al. 1992). 

Neste sistemas, as aquaporinas possuem um papel fundamental no transporte e 

acúmulo dessas moléculas no colmo da planta. O carregamento de sacarose para o 

floema da folha das plantas pode ocorrer através de dois sistemas: apoplástico e 

simplástico. No sistemas apoplástico, a sacarose é translocada das células do 

mesófilo nas folhas para o espaço apoplástico na periferia do feixe vascular, onde 

atravessa as membranas celulares através de transportadores de açúcar para 
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dentro das células companheiras do floema, ou diretamente para dentro do vaso 

condutor. Pelo sistemas simplástico, a sacarose segue célula a célula via 

plasmodesmas, por difusão, até as células companheiras do floema (Giaquinta 

1983). Nas plantas C4 o transporte ocorre através das duas vias. No entanto, na 

cana-de-açúcar, a ausência de plasmodesmas que conectam as células até os vasos 

condutores nas folhas sugere que o carregamento da sacarose ocorra via sistema 

apoplástico (Rae et al. 2005). 

O descarregamento de sacarose ocorre dentro das células dos tecidos dreno, 

onde a pressão osmótica é mantida baixa, devido à sua utilização na biossíntese de 

polímeros menos osmoticamente ativos, como o amido e a celulose (Minchin e 

Lacointe 2005). Como o descarregamento da sacarose pelo sistemas simplástico é 

limitado pela alta lignificação das células do feixe vascular, que impede a passagem 

dos metabólitos de volta para o sistemas apoplástico (Rae, et al. 2005), os 

transportadores de açúcares presentes na membrana das células possuem um 

papel fundamental no transporte de fotoassimilados ao longo da planta. O 

funcionamento e a expressão desses transportadores dependem das vias de 

regulação que respondem ao fluxo de carbono entre os tecidos fonte e dreno 

(Ainsworth e Bush 2011b). 

A relação fonte-dreno existente nas plantas depende basicamente da alta 

demanda por açúcares utilizados no processo de biossíntese de carboidratos 

complexos como amido e celulose (Mccormick et al. 2009). A alta demanda por 

carboidratos leva à pelo menos três conseqüências: aumento da atividade 

fotossintética, aumento do fluxo de água das raízes até o ápice da planta e aumento 

da velocidade do transporte de sacarose pela alteração da atividade dos 

transportadores de açúcares e de água, através de mudanças nos níveis de 
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expressão de genes e modificações pós-tradução das proteínas envolvidas 

(Ainsworth e Bush 2011b; Baena-Gonzalez 2010; Sheen 2010). 

Evidências demonstram que respostas na taxa de fotossíntese nas folhas 

(fonte) dependem da demanda por carboidratos nos tecidos dreno (Iglesias et al. 

2002). A inibição da fotossíntese por retroinibição induzida por açúcares tem um 

papel central na coordenação da regulação da fixação de carbono por fatores como 

luz, tipo de tecido e estágio de desenvolvimento (Sheen 1994). Em 1975, Irvine e 

colaboradores observaram que S. spontaneum (com baixa capacidade de acúmulo 

de sacarose) possui uma taxa de fotossíntese 30% maior que as espécies capazes de 

acumular altas concentrações de sacarose no colmo (Irvine 1975). Posteriormente, 

alguns trabalhos demonstraram que mudanças na taxa de fotossíntese nas folhas 

de cana estavam relacionadas com a maturidade do colmo (Mccormick et al. 

2008). 

 Mais recentemente, o aumento da demanda por carboidratos causado pelo 

sombreamento de folhas mostrou um aumento da taxa de fotossíntese e da 

concentração de sacarose nas folhas em cana (Mccormick et al. 2006). Com o 

impedimento do transporte de sacarose para o colmo pela presença de um anel de 

resfriamento na base da folha, também se observou o declínio da taxa de 

fotossíntese seguida por acúmulo de sacarose nas folhas (Mccormick, et al. 2008). 

Esses estudos demonstraram a existência de um sistema de percepção de açúcares 

coordenado pelo acúmulo de sacarose e taxa de fotossíntese.  

Quando atinge o seu destino final, a sacarose é hidrolisada por invertases, e os 

açúcares redutores provenientes desta reação serão utilizados na síntese de 

carboidratos complexos (Rae, et al. 2005). Enzimas como as celuloses sintases, 

xiloglucano endotransglucosilase/hidrolase (XTHs) e expansinas possuem sua 
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atividade catalítica regulada pela presença de açúcares permitindo uma regulação 

coordenada entre os eventos de transporte, degradação, biossíntese e a fotossíntese 

(Cosgrove 2005b). O acúmulo de sacarose em altas concentrações no colmo da 

cana depende desta intricada rede de regulação que envolve os processos de 

biossíntese de carboidratos complexos, regulação hormonal e vias de transdução de 

sinais (Papini-Terzi et al. 2009). No caso dos genótipos aqui analisados, a síntese 

da parede celular e o processo de lignificação das células podem ser considerados 

os principais responsáveis pela alta demanda por carboidratos. 
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Figura 4: Esquema ilustrando o fluxo de sacarose e de água na relação fonte-dreno em cana-de-
açúcar. Modificado de Dinant e Lemoine, 2010 e McCormick, 2007. VAI: invertase vacuolar, CWI: 
invertase parede celular, SE-CCC: vasos condutores floema.  
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1.5. Vias de sinalização em cana-de-açúcar 

 

A natureza única das plantas como sistemas auto-suficientes requer a 

coordenação dinâmica de várias vias de transdução de sinal, em múltiplos órgãos e 

tipos celulares, que capturam nutrientes e energia para o crescimento e 

desenvolvimento do organismo (Sheen 2010). A ativação das vias de transdução de 

sinal depende da presença de moléculas que agem como sinalizadores extra ou 

intracelulares, que quando percebidos levam às mudanças no padrão de expressão 

de genes, gerando um impacto sobre a absorção de luz, fixação de carbono, 

aumento ou diminuição da fotossíntese e/ou respiração e captação de energia 

(Sheen 1999).  

Além da função de substrato no metabolismo de carbono e energia, os 

açúcares agem como moléculas primárias sinalizadoras em vias de transdução de 

sinal (Rolland et al. 2002). Em bactérias e leveduras, o papel dos açúcares como 

sinalizadores é bem conhecido (Thevelein 1994). Nas plantas, além da sinalização, 

os açúcares são responsáveis pela manutenção da fotossíntese, mobilização de 

nutrientes, exportação, crescimento e reserva (Sheen, 2010).  

O transporte e a hidrólise de sacarose são primordiais na produção de sinais e 

alocação de carbono (Rolland et al. 2006). A hidrólise da sacarose pelas invertases, 

por exemplo, leva a uma regulação por feedback das enzimas que atuam na síntese 

de parede celular como celuloses sintases e sacarose fosfato sintase (Koch 2004b). 

Dessa maneira, a identificação de sensores de açúcares nas plantas é um passo 

chave na busca de vias metabólicas que levam aos processos de síntese ou 

degradação de metabólitos de valor econômico na indústria agrícola. 

Já foram identificados em leveduras receptores de açúcares do tipo GPCR 
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(acoplados a proteína G heterotrimérica), que estão localizados na membrana 

celular e possuem sete domínios transmembrânicos (Versele et al. 2001). Nas 

plantas, receptores dessa família estão envolvidos em uma série de respostas 

relacionadas à regulação hormonal, estresses bióticos e abióticos e 

desenvolvimento (Perfus-Barbeoch et al. 2004). A interação do sinal extracelular 

com este receptor leva a uma mudança conformacional que interfere na 

conformação da proteína G associada à GDP. Essa mudança leva ao 

desacoplamento da subunidade α das subunidades βγ e à troca de GDP por GTP. A 

subunidade α ligada a GTP ativa-se e passa a interagir com proteínas que levam à 

formação de mensageiros intracelulares secundários (como o Ca+2), que por sua vez 

interagem e ativam outras proteínas (Alberts 2008). 

Proteínas quinases são enzimas que podem ser ativadas pela liberação desses 

mensageiros intracelulares secundários. Os eventos de fosforilação e 

desfosforilação são mecanismos chave do controle da atividade e função de 

proteínas (Lehninger et al. 2005). Em leveduras, diferentes famílias de proteínas 

quinases parecem estar envolvidas no reconhecimento dos sinais intracelulares 

levados pelas mudanças transientes da concentração de açúcares (Zaman et al. 

2009). Nas plantas, proteínas quinases são reconhecidas como sensores de 

açúcares, e agem na regulação da expressão gênica (Rolland, et al. 2002). 

Em cana-de-açúcar, no catálogo SUCAST (Sugarcane Signal Transduction), 

1031 proteínas quinases foram identificadas, a maioria pertencente à família das 

RLCKs e RLKs (Rocha et al. 2007a). Em Arabidopsis thaliana, as RLKs 

representam uma das maiores famílias gênicas (Shiu e Bleecker 2003). Os 

membros dessa família se caracterizam pela presença de uma sequência sinal, um 

domínio N-terminal transmembrânico e um domínio catalítico C-terminal (Walker 
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1994). Sua atividade catalítica ocorre quando um ligante interage com seu domínio 

extracelular, levando a uma autofosforilação do domínio intracelular que faz com 

que o receptor ative outra proteína (Walker 1994). 

Outra família de proteínas quinases reconhecidas como sensores de açúcares 

em leveduras são as SNFs-1. O gene da SNF1 foi descoberto pela obtenção de 

mutantes que não cresciam em meio contendo glicerol, etanol e sacarose (Halford e 

Grahame Hardie 1998). Quando estas células de leveduras foram cultivadas em 

meio sem glicose, a atividade da SNF1 aumentou, indicando que a expressão e a 

atividade de membros dessa família está relacionada a uma menor concentração 

glicose e maior concentração de AMP intracelular (Wilson et al. 1996). Membros 

desta família também são encontrados com outros nomes em mamíferos (AMPK-

quinase) e nas plantas (SnRKs) (Halford e Grahame Hardie 1998). As enzimas 

reconhecidamente fosforiladas e inativadas por estas quinases são: HMG-CoA 

redutase, sacarose fosfato sintase, nitrato redutase, trealose 6-fosfato sintase e 

frutose 2,6-bisfosfatase (Coello et al. 2011b).  

Nas plantas, a família das SnRKs é formada por três subfamílias: SnRK1, 

SnRK2 e SnRK3. As SnRK2 e SnRK3 são reconhecidas como CIPK (proteína 

quinase que interage com calcineurina) e CDPK (proteína quinase dependente de 

Ca+2), respectivamente. A atividade destas enzimas depende do fluxo de Ca+2 que 

ocorre em condições de estresse ou de desenvolvimento (Halford e Grahame 

Hardie 1998). Ao contrário das SnRK1, elas são pouco estudadas, e apenas mais 

recentemente a função da SnRK2 foi atribuída à sensibilização por ABA (Hauser et 

al. 2011).  

No modelo Arabidopsis thaliana, a SnRK1 conhecida como KIN10 mostrou-se 

como o regulador central do metabolismo de carboidratos (Baena-Gonzalez et al. 
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2007). A análise do transcriptoma de mutantes superexpressando este gene 

mostrou que KIN10 regula a transcrição de genes relacionados com a fotossíntese, 

como os fotossistemas I e II, ferredoxina e enzimas do ciclo de Calvin (Baena-

González et al., 2007). Em relação ao metabolismo de carboidratos, frutose 2,6-

bisfosfatase e trealose 6-fosfatase tiveram sua expressão induzida e a alteração no 

nível de expressão de genes relacionados com o metabolismo de parede também foi 

observada (Baena-González et al., 2007). 

Em cana-de-açúcar, o catálogo SUCAST identificou três membros dessa 

família através de análise filogenética (Rocha, et al. 2007a). No entanto, apenas um 

membro dessa família foi observado diferencialmente expresso quando entrenós 

maduros foram comparados a imaturos, e quando plântulas de cana-de-açúcar 

foram cultivadas sobre 3% de glicose e 3% de sacarose (Papini-Terzi et al., 2009). 

Em variedades contrastantes para sacarose, a análise por PCR em tempo real 

mostrou que a quinase SnRK1 estava induzida nas variedades consideradas alto 

brix, mesmo resultado observado para genes relacionados com a biossíntese de 

parede e também para uma Akinβγ que interage com ela (Waclawovsky et al., 

2010).  

Além das proteínas quinases, outras vias de sinalização podem estar 

envolvidas na percepção de açúcares. O estudo de mutantes em Arabidopsis 

thaliana revelou que vias de transdução de sinal mediadas por hormônios e vias 

relacionadas com a percepção de açúcares estão intimamente conectadas (Leon e 

Sheen 2003). 

As proteínas quinases da família das SnRKs podem ser consideradas bons 

alvos na transgenia de cana-de-açúcar. Como o catálogo SUCAST identificou 

apenas três membros que representam a família da SnRK1 em cana, esta quinase 
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pode ser considerada o principal alvo nos estudos por silenciamento e 

superexpressão para a identificação de vias metabólicas que possam ser reguladas 

através da sua atividade. 

 

1.6. Transgenia em cana-de-açúcar 

 

Devido à alta complexidade do genoma da cana-de-açúcar, o processo de 

obtenção de plantas transgênicas pode ser considerado um grande desafio. 

Atualmente, os métodos mais comumente utilizados na obtenção de cana 

transgênica envolvem dois sistemas: i) a biobalística, onde partículas de ouro ou 

tungstênio cobertas com vetor que carrega a construção de interesse são 

bombardeadas contra calos embriogênicos em um aparelho de biobalística; ii) 

Agrobacterium, que envolve a transferência do vetor com a construção desejada 

inserida na bactéria pela interação com os calos embriogênicos (Bower e Birch 

1992; Hiei et al. 1997).  

A vantagem de um método sobre outro é a estabilidade da transformação. No 

sistemas de biobalística, a quantidade de cópias do vetor inseridas no genoma não 

pode ser controlada, enquanto no caso da Agrobacterium apenas uma cópia é 

inserida (Arruda 2011). O controle do número de cópias do vetor com a construção 

de interesse inseridas no genoma da cana é importante para evitar instabilidade do 

transgênico e características fenotípicas indesejadas, entre outros efeitos (Birch 

1997). No entanto, apesar de Agrobacterium parecer o melhor método de 

transformação em outros modelos, os estudos relacionados com a obtenção de 

transgênicos estão bem estabelecidos apenas para dicotiledôneas. Ainda é 

necessária a busca de bactérias mais específicas para serem utilizadas no processo 
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de transformação em gramíneas (Hiei, et al. 1997). 

 Apesar de não existir nenhuma cana transgênica disponível no mercado, 

algumas plantas já foram obtidas relacionadas com resistência à doenças, ao 

conteúdo de sacarose, ao estresse por seca e à resistência a herbicidas (Arruda, 

2011). Em 2011, Hamerli e Birch, estudaram o efeito da expressão do gene de uma 

sacarose isomerase de Pseudomonas mesoacidophila no vacúolo das células em 

cana-de-açúcar. Através do uso de um vetor contendo a região promotora da 

ubiquitina de milho, eles observaram que os transgênicos obtidos foram capazes de 

acumular altas concentrações de trealulose no suco do colmo da cana, e 

permaneceram estáveis por algumas gerações quando reproduzidos 

vegetativamente em campo (Hamerli e Birch 2011).  

O efeito da expressão de um gene codificando uma sacarose isomerase de 

Pantoea dispersa em cana-de-açúcar também foi estudado.  Esta isomerase 

converte a sacarose no isômero isomaltulose, um açúcar de grande valor econômico 

na indústria alimentícia, mas com alto custo de produção (Schiweck et al. 1991). A 

expressão direcionada dessa enzima nos vacúolos das células do colmo da cana 

levou à formação de isomaltulose em altas concentrações (Wu e Birch 2007).  

A estabilidade da expressão do gene de interesse para a obtenção de plantas 

geneticamente modificadas é um dos fatores mais importantes para o sucesso do 

método em cana-de-açúcar. Para isso, a busca de promotores mais estáveis e de 

expressão constitutiva ao longo do desenvolvimento da planta e também daqueles 

de expressão tecido-específicos é um dos maiores desafios atuais na biotecnologia 

das plantas de interesse econômico. 
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1.7. Sequências regulatórias em cana-de-açúcar 

 

A importância da identificação e caracterização de sequências regulatórias 

na porção acima do sítio de início da transcrição (região promotora) está 

relacionada com o controle temporal e espacial da expressão de genes de 

interesse (Kilpatrick 2010), especialmente em plantas de alto valor econômico 

como a cana-de-açúcar (Damaj et al. 2010b). Além disso, regiões promotoras 

também podem auxiliar através da genômica funcional os estudos relacionados 

com a regulação da expressão gênica de vias metabólicas envolvidas com 

estresses bióticos e abióticos, fases de desenvolvimento da planta e regulação 

hormonal (Chang et al. 2008). 

A região promotora consiste em uma sequência de DNA com motivos 

conservados (nucleotídeos) de 5 a 25pb de comprimento. Ela localiza-se na 

mesma fita acima da região codificadora do gene e age no recrutamento de 

proteínas que facilitam a transcrição do gene (Kilpatrick 2010). Motivos 

conservados do tipo DRE, por exemplo, estão presentes em regiões promotoras 

de genes responsivos ao estresse por seca (Yamaguchi-Shinozaki e Shinozaki 

2005; Yamaguchishinozaki e Shinozaki 1994). Elementos do tipo ABRE e GARE 

estão presentes nos promotores de genes responsivos aos hormônios ABA e 

Giberelina, respectivamente (Rogers e Rogers 1992). 

Para que esses motivos regulatórios possam ser identificados, a obtenção 

da sequência genômica do organismo de interesse é um passo essencial. Contudo, 

em relação às plantas, e mais especificamente em modelos relacionados às 

gramíneas, ainda é pequena a disponibilidade de sequências de nucleotídeos 

(www.phytozome.org). 
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Recentemente, elementos regulatórios do tipo A-box, RY, CAT, 

Pirimidina-box, Sacarose-box, ABRE, ARF, ERE, GARE, Me-JA, ARE, DRE, 

motivo-GA, GATA, GT-1, MYC, MYB, W-box, e I-box foram identificados em uma 

região de 1,5 kb acima do sítio de início da transcrição de uma família de genes 

que codificam para transportadores de açúcar em arroz (Oryza sativa) (Ibraheem 

et al. 2010). Contudo, a identificação desses motivos regulatórios só foi possível 

devido à disponibilidade de bancos de dados como o PlantCARE, PLACE e 

Genomatix Matinspector, que armazenam informações sobre motivos 

regulatórios conservados baseados na identificação em outros organismos 

modelos como Arabidopsis thaliana (Ibraheem et al., 2010). 

Os métodos para a identificação de sequências regulatórias quando não há 

sequência genômica do organismo de interesse disponível incluem o Genome 

Walking e o screening com marcador radioativo em bibliotecas de BACs (Damaj 

et al. 2010a). Em cana-de-açúcar, a obtenção de sequências genômicas acima do 

sítio de início da transcrição por sequenciamento em larga escala por 

pirosequenciamento (454 Roche) tem se mostrado valiosa na identificação de 

motivos regulatórios de interesse (Hotta et al. 2010). No entanto, o 

desenvolvimento de métodos computacionais aliados a métodos de análise em 

larga escala (transcriptoma e a proteômica) e o uso de banco de dados devem 

caminhar para a identificação dessas regiões promotoras (Chang, et al. 2008). 

 

1.8. Métodos em larga escala na biologia de sistemas da cana-de-açúcar 

 

Nos últimos anos, há uma crescente busca por marcadores moleculares 

envolvidos em características fenotípicas de interesse para a área agrícola. A 
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dificuldade em se correlacionar o mapeamento genético com o fenótipo tem 

algumas causas evidentes: pouco conhecimento sobre o genótipo em termos de 

descrição e coleta de dados, e a alta complexidade das redes regulatórias envolvidas 

no controle das funções celulares (Benfey e Mitchell-Olds 2008). 

Com o entendimento de que determinado caractere fenotípico é resultado de 

uma interação entre famílias multigênicas e uma intricada rede de regulação 

metabólica, a biologia de sistemas e o estudo de redes complexas através de 

métodos em larga escala estão se tornando cada vez mais necessários para a 

integração de dados e seleção de características de interesse agroeconômico 

(Baginsky et al. 2010; Saito e Matsuda 2010). Neste sentido, a tecnologia de 

microarranjos é uma ferramenta importante na identificação de redes regulatórias 

e vias metabólicas conservadas em plantas e animais.  

A alta complexidade do genoma da cana e a falta de conhecimento sobre sua 

sequência levou aos estudos do transcriptoma desta gramínea. No final da década 

de 1990, o projeto SUCEST (The Sugarcane EST Project) foi criado com o objetivo 

de se estudar o perfil da expressão de genes relacionados com diferentes órgãos da 

planta, condições de estresse abióticos e bióticos e em diferentes fases de 

desenvolvimento (Vettore et al. 2003). Ao longo do projeto, aproximadamente 240 

mil ESTs (Expressed Sequence Tags) foram sequenciadas a partir de uma 

biblioteca de 26 clones de cDNA. Com o conhecimento de suas sequências, elas 

foram agrupadas em aproximadamente 43 mil contigs ou SAS (Sugarcane 

Assembled Sequences) cobrindo aproximadamente 90% do genoma expresso da 

cana (Vettore et al. 2001).  

Com a obtenção dos SAS foi criado o projeto SUCAST, que teve como objetivo 

a busca de genes relacionados com vias de transdução de sinal em diferentes órgãos 
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da planta e fases do desenvolvimento da cana (Papini-Terzi et al. 2005). A partir 

deste catálogo, vários genes foram identificados, como os relacionados ao conteúdo 

de sacarose nas plantas (Papini-Terzi et al., 2009) e respostas a estresse bióticos e 

abióticos (Rocha et al. 2007b).  

Atualmente, novas tecnologias de análise por microarranjo estão disponíveis. 

O chip de oligonucleotídeos possui várias vantagens sobre a tecnologia de 

microarranjos de cDNA: especificidade, sensibilidade e reprodutibilidade (Hughes 

et al., 2001). Mais recentemente, um chip de oligonucleotídeos foi utilizado para 

avaliar o perfil de expressão de transcritos senso e antisenso na cana submetida a 

estresse por seca (Lembke et al. 2011). Esse oligoarray possui o formato 4x44 

(plataforma Agilent), com cada subarray composto de 21.901 oligos diferentes em 

duplicata representando os SAS e 1.217 controles (Agilent) totalizando 45,019 

features (oligos depositados na lâmina). Os SAS escolhidos foram aqueles que 

apresentaram um oligo específico para um SAS do Projeto SUCEST (Rocha et al. 

2007; Papini-Terzi et al. 2005, Lembke et al., 2011, submetido).  

Em outro trabalho, variedades de cana-de-açúcar tolerantes e suscetíveis ao 

estresse hídrico tiveram o seu transcriptoma avaliado depois de submetidas a esta 

condição em campo (Dal-Bianco et al. 2011). Utilizando o mesmo chip de 

oligonucleotídeos acima descrito, componentes de vias de transdução de sinal e 

regulação hormonal por ABA foram observadas como as vias mais representativas 

em relação a esse estresse. Aqui neste trabalho, esta tecnologia foi utilizada para 

avaliar o perfil de expressão de genes relacionados à regulação do acúmulo de 

sacarose em cana-de-açúcar, em genótipos contrastantes para conteúdo de açúcar e 

produtividade, bem como plantas transgênicas silenciadas e superexpressando 

uma proteína quinase SnRK1.  
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2. OBJETIVOS 

 

Com o anúncio do fim do imposto de importação sobre o etanol nos 

Estados Unidos, um novo mercado se abriu para o etanol brasileiro. Isso significa 

um interesse mundial cada vez maior pelo etanol proveniente da cana-de-açúcar. 

Para atender às novas demandas, a indústria nacional começa também a se 

interessar pelo etanol lignocelulósico, realizando investimentos para a busca de 

novas tecnologias de processamento e a obtenção de variedades comerciais mais 

produtivas em campo. No entanto, a capacidade da cana-de-açúcar de acumular 

altas concentrações de sacarose no colmo parece ter atingido o seu limite (Dal-

Bianco, et al. 2011). Apesar da ausência de um genoma de cana sequenciado, o 

projeto SUCEST conseguiu disponibilizar mais de 40 mil sequências transcritas, 

que cobrem aproximadamente 90% de seu genoma expresso (Vettore et al., 

2003). Assim, é possível avançar na identificação de vias metabólicas que levem 

ao entendimento de como a cana-de-açúcar regula o acúmulo de sacarose no 

colmo. De modo geral, esse trabalho teve como objetivo a identificação de vias 

metabólicas que possam ser relacionadas à regulação do acúmulo de sacarose em 

cana, bem como outras características fenotípicas de interesse agrotecnológicos 

como produtividade e fotossíntese. Para isso, foi utilizada a análise por 

microarranjo em chip de oligonucleotídeos (Agilent) que contém mais de 20 mil 

componentes do catálogo do SUCEST.  

Mais especificamente os objetivos desse trabalho foram: 

i- Coleta de dados bioquímicos, morfológicos e fisiológicos de genótipos de 

cana-de-açúcar contrastantes para o teor de sacarose e produtividade obtidos 
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pelo programa de melhoramento da RIDESA; 

ii- Análise do transcriptoma utilizando um chip de oligonucleotídeos 

(Agilent) da folha +1 e entrenó 1 dos genótipos alto brix contra genótipos baixo 

brix;  

iii- Análise do transcriptoma utilizando um chip de oligonucleotídeos 

(Agilent) da folha +1 de genótipos contrastantes para produtividade e/ou 

fotossíntese; 

iv- Análise por PCR em tempo real para verificar o perfil de expressão de 

genes encontrados diferencialmente expressos em diferentes experimentos nos 

tecidos folha+1, entrenó 1, 5 e 9; 

v- Obtenção de cana-de-açúcar silenciada e superexpressando uma 

proteína quinase da família SnRK1 encontrada relacionada ao conteúdo de 

sacarose em cana como determinado por Papini-Terzi et al., 2009; 

vi- Análise do transcriptoma em chip de oligonucleotídeos (Agilent) das 

plantas transgênicas obtidas; 

vii- Busca de sequências promotoras da SnRK1 e de sua subunidade 

regulatória (Akin) obtidas a partir de sequências genômicas de cana-de-açúcar 

por “whole genomic shotgun” utilizando pirosequenciamento (454); 

viii- Análise computacional por alinhamento em banco de dados para 

identificação e inferência de função a partir dos motivos regulatórios presentes.  



39 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Seleção dos genótipos contrastantes para Brix 

 

A seleção dos genótipos contrastantes para o teor de sólidos solúveis (brix) 

para a identificação de vias metabólicas que possam estar envolvidas com o 

acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar ocorreu pelo programa de 

melhoramento genético da RIDESA, na Estação Experimental do Programa de 

Melhoramento Genético de Cana-de-açúcar (EEPMGCA), do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de São Carlos em colaboração com a Profa. 

Dra. Monalisa Sampaio. 

O processo de seleção foi realizado com cinco populações diferentes do 

programa de melhoramento: i) 4 séries de progênies F1 compostas de 150 

genótipos em cada (cruzamento 1, 2, 3 e 4) e ii) uma progênie T3 (obtida através 

de policruzamento) derivada de dois ciclos de seleção composta de 20 genótipos 

(Tabela 1).   
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Tabela 1: Características agrotecnológicas dos genitores utilizados nos 5 cruzamentos 

  
Cruzamentos Genitores Brix Fenótipo 

1 

SP83-2847 23-24 precoce, média exigência para a fertilidade do solo 

TUC71-7 19-20 tardio, de adaptação frágil ao ambiente, apresentando resposta 
intermediária a carvão e não tolerante à seca 

2 

SP70-1143 23 -24 precoce, pouco exigente para fertilidade do solo e resistente às 
principais doenças 

RB925211 19-20 tardio, pouco exigente para fertilidade do solo e suscetível à 
ferrugem 

3 
SP80-3280 20-21 tardio, com alta produção agrícola e exigente para fertilidade do 

solo 

RB855156 24-25 muito precoce, pouco exigente quanto à fertilidade do solo 

4 

RB855002 19-20 tardio, resistente às principais doenças e exigente quanto à 
fertilidade do solo 

RB855035 22-23 precoce, pouco exigente para fertilidade do solo e suscetível à 
ferrugem 

5 
Clones fase 
experimental 

variado 
fenótipos variados 

 
As populações foram plantadas em campo em parcela experimental 

composta por cinco linhas (sulcos) com 24 m contendo 48 plantas, com 

espaçamento de 1,35 m entre os sulcos. Na instalação do experimento (cana-

planta), o solo foi adubado com 400 kg/ha de NPK (5-25-25). A área 

experimental foi mantida sob regime rega. 

 

3.2. Medidas de brix 

As medidas de brix para seleção de genótipos contrastantes para o teor de 

sólidos solúveis foram realizadas em canas com idades de 7, 9 e 11 meses após o 

plantio. O Brix foi obtido através da leitura do caldo extraído com perfurador 

manual, no terço médio do colmo, a partir de duas canas por touceira em 150 

genótipos dentro de cada cruzamento realizado. Gotas do suco foram colocadas 

em um refratômetro portátil (N1, ATAGO, Japan) e a medida direta obtida. A 

partir das medidas de sólidos solúveis, os 10 genótipos alto brix e os 10 

genótipos baixo brix dos cruzamentos 1 a 4 e cinco genótipos alto brix e os 5 
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genótipos baixo brix do cruzamento 5 foram selecionados para a coleta de 

material vegetal para extração de RNA. 

 

3.3. Medidas dos parâmetros agrotecnológicos 

 

Para as medidas dos parâmetros agrotecnológicos e fisiologia, um novo 

plantio dos genótipos contrastantes para Brix selecionados anteriormente foi 

realizado. Na distribuição das mudas utilizou-se a densidade média de 15 gemas 

por metro de sulco, através da distribuição de colmos “pé com ponta”. Dois dias 

após o plantio foi aplicado o herbicida pré-emergente Boral (Sulfentrazone), a 

dosagem recomendada foi de 1,8 g sulfentrazone para 370L de água, com o 

objetivo de controlar as plantas daninhas. Cada parcela representou um 

genótipo e foi constituída de 1 sulco de 7 metros de comprimento. As análises 

agrotecnológicas foram realizadas nos genótipos com 7 meses de idade. 

 

3.4. Análises de Crescimento 

 

Foram realizadas as medidas de diâmetro de colmo, comprimento (altura) 

do colmo e contagem do número de entrenós. Para isso, foram tomadas duas 

amostras de cada genótipo (R1 e R2). Cada amostra foi composta de um feixe de 

10 colmos coletados ao acaso na linha de 7 metros. A altura da planta foi 

determinada utilizando-se uma trena da base do colmo rente ao solo até a 

última bainha da folha visível. O diâmetro foi medido com paquímetro no terço 

médio do colmo.  A área da folha +1 foi obtida utilizando-se um aparelho 

modelo LI-3100C Area Meter (LI-COR Biosciences).  
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3.5. Biomassa e Produtividade 

 

A biomassa foi medida pela obtenção do peso fresco de um feixe de 10 

colmos com a % de umidade retirada do valor do peso total. A produtividade foi 

estimada como sendo a biomassa obtida do feixe de 10 colmos e extrapoladas 

pela quantidade de plantas cana na linha de 7 metros de plantio e estimada para 

um hectare.  

 

3.6. Taxa de fotossíntese e transpiração 

 

A taxa de fotossíntese foi obtida através da taxa de assimilação de CO2 

medida com sistemas de fotossíntese portátil LCi (ADC biotecnocientíficas ltd.), 

utilizando a porção mediana da folha +1 (folha com a maior taxa fotossintética), 

no período entre 10h da manhã até 13h da tarde.  

 

3.7. Análises Bioquímicas 

 

As análises bioquímicas foram desenvolvidas conforme descrito por 

Consecana (2006), Lopes e Borges (2009) e Souza et al. (1999). Cada amostra 

(feixe de 10 colmos de cana) foi submetida a um desintegrador de cana (tipo 

forrageira). Em seguida, 500g da amostra foram pesadas e transferidas para 

uma prensa com auxílio de pincel. As amostras foram prensadas por 1 minuto a 

250 kgf/cm² e coletado o caldo em copo plástico de 500 mL. O bolo úmido foi 
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retirado da gaveta da prensa, e transferido para uma bacia plástica para 

pesagem, obtendo-se o peso do bolo úmido (PBU). 

Parte da amostra do bolo úmido foi desfeita e colocado num cesto de tela 

(ϕ furos de 0,5 mm, 160 x 240 x 80 mm) de peso conhecido. A amostra foi 

secada a 105°C, até peso constante, em estufa de circulação forçada de ar, 

obtendo o peso do bolo seco (PBS).  

 

3.8. Brix 

 

O brix representa teor de sólidos solúveis por cento, em peso, de caldo. No 

brix estão contidas sacarose, glicose, frutose, matéria orgânica (proteína, 

aminoácidos) e cinzas (Lopes e Borges, 2009).  

Um total de 50 mL do caldo extraído da cana foi filtrado em algodão, 

desprezando-se os primeiros 10 mL filtrados. Em seguida, algumas gotas do 

filtrado foram colocadas num prisma do refratômetro digital (com correção a 

20°C), e em seguida foi realizada a leitura do Brix. 

 

3.9. Umidade 

 

Para determinação da umidade foi utilizado o método da estufa elétrica 

com circulação forçada de ar. Cem gramas da amostra de cana preparada foram 

pesadas, previamente desintegradas e quarteadas, diretamente no cesto de tela 

(ϕ furos 0,5 mm, medindo 160 x 240 x 80 mm). Em seguida, as amostras foram 
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levadas à estufa para secar a 105°C, até peso constante. A perda de peso na 

secagem corresponde diretamente à porcentagem de umidade na cana. 

 

3.10. Sacarose 

 

Para determinação da % de sacarose, em 200 mL de caldo extraído foi 

adicionado 10g de uma mistura clarificante a base de subacetato de chumbo. 

Em seguida, essa solução foi agitada e filtrada, desprezando os primeiros 25 mL 

do filtrado. A amostra límpida foi submetida à leitura no sacarímetro 

automático com tubo de polarização, 200 fϕ 0,02 mm. A % de sacarose do 

caldo extraído foi determinado com base leitura em sacarímetro (subacetato de 

chumbo). 

A medida de sacarose nas folhas das plantas transgênicas foi realizada com 

kit de reação SCA20-1KT (Sigma) seguindo-se as instruções do fabricante. 

 

3.11. Açúcares Redutores 

 

Para determinação dos açúcares redutores foi utilizado o método 

titulométrico de Lane e Eynon (1923). A porcentagem de açúcares redutores 

totais foi obtida através de titulação com solução de Fehling e o resultado 

expresso em gramas de açúcares redutores totais por 100g de amostra.  
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3.12. Fibra 

 

O procedimento analítico foi desenvolvido conforme proposto por Souza et 

al., 1999. Em um béquer de 600mL, foi pesado de 0,5 a 1,0 grama de amostra 

seca a 65ºC e triturada em moinho com peneira de malha 20 a 30. Em seguida, 

foi adicionado 100mL de solução detergente neutro e 0,5 g de sulfito de sódio, e 

levado ao digestor (tipo Sebelin) para ebulir (aproximadamente 125ºC) por 60 

minutos. Posteriormente, as amostras foram transferidas para um cadinho 

filtrante, previamente tarado por 1h a 105ºC e, com auxílio de vácuo, filtradas e 

lavadas por aproximadamente três vezes com água fervente. Em seguida, 

lavadas duas vezes com aproximadamente 40mL de acetona. Os cadinhos com o 

resíduo foram levados para a estufa de secagem calibrada a 105ºC durante 8h 

ou até massa constante. Em seguida, os cadinhos com os resíduos foram levados 

até dessecador, que continha sílica-gel azul, até atingir a temperatura ambiente 

e procedeu-se a pesagem em balança analítica. A porcentagem dos constituintes 

da parede celular ou fibra detergente neutro com base na matéria seca ao ar, a 

65ºC, foi obtida por diferença entre as pesagens. 

 

3.13. Sacarose nas folhas 

 

Para verificar se os genótipos contrastantes para brix selecionados 

possuem diferenças na concentração de sacarose nas folhas, uma extração de 

açúcares totais foi realizada. Para isso, a folha +1 das três réplicas biológicas 

coletadas foram agrupadas e homogeneizadas em triturador de grão de café com 

gelo seco (-80C). Para extração de açúcares, 200 mg da folha triturada foi 
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adicionada 2 mL etanol 80% e agitada. Essa solução foi mantida a 80oC por 1,5 

hora. Após esse tempo, a solução foi submetida a centrifugação a 13.000 rpm 

por 20 minutos. O sobrenadante foi separado e secado em speed vac. Cada 

amostra foi ressuspendida em 1 mL de água deionizada autoclavada. A 

determinação da concentração de açúcares foi realizada em HPLC Dionex 

System. Um mL de cada amostra foi adicionada na coluna CarboPac PA1 e o 

eluente utilizado foi NaOH 65 mM com fluxo de 1 mL/minuto. A detecção do 

pico referente ao açúcar padrão e da amostra foi realizada com detector PAD 

(ouro). 

 

3.14. Extração de RNA 

 

Para o estudo do transriptoma foram utilizadas amostras dos tecidos dos 

genótipos selecionados folha +1, entrenós 1, 5 e 9. Amostras foram picadas 

dentro de tubos Falcon® de 50 ml contendo nitrogênio líquido e conservadas a -

80oC em gelo seco. A porção mediana da folha +1 foi utilizada. Para os entrenós, 

a casca dos colmos foi retirada, e a região dos entrenós foi fatiada e armazenada 

da mesma maneira que as folhas. A extração de RNA foi realizada segundo as 

instruções do fabricante do reagente Trizol® (Invitrogen). Para isso, 50 mg de 

tecido foram macerados a pó em cadinho congelado com nitrogênio líquido. A 

esse pó foi adicionado 1 mL do reagente e posterior agitação em vortéx por 5 

minutos a temperatura ambiente. Após esse tempo, 200 µL de clorofórmio 

foram adicionados e agitados por inversão. Seguiu-se com centrifugação a 

12000 rpm por 15 minutos. A fase aquosa foi transferida para outro tubo e 500 

µL de isopropanol foi adicionado. Segui-se com centrifugação por 10.000 rpm 
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por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e 1 mL de etanol 75% foi 

adicionado, agitado em vórtex e centrifugado por 10.000 rpm por 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o tubo foi mantido invertido para secagem sobre 

a bancada. O RNA foi ressuspendido em 20 µL de água DEPC e sua 

concentração foi determinada em NanoDrop (Thermo Scientific). Para ser 

utilizado nas hibridizações e nas reações de PCR em tempo real, o RNA foi 

submetido a tratamento com DNase I (Invitrogen). Para 1 µg de RNA, foram 

adicionados 1 µL de DNase, 1 µL de tampão de reação e égua DEPC qsp para 10 

µL e deixados a temperatura ambiente por 15 minutos. A reação foi parada pela 

adição de 1 µL de solução 25 mM de EDTA a 65oC por 10 minutos. 

 

3.15. Hibridização em chip de oligos na plataforma Agilent 

 

Para as hibridizações 0 cRNA marcado com Cy5 e Cy3 foi obtido a partir de 

2 μg de RNA que foram por sua vez utilizados como molde para amplificação de 

RNA poli(A) pela T7-RNA polimerase utilizando o kit Agilent Low RNA Input 

Fluorescent Linear Amplification. Um controle spike de mRNA sintetizado in 

vitro (Agilent RNA Spike-In kit) foi utilizado nas reações de amplificação e 

marcação com Cy3 e Cy5. As hibridações foram realizadas com duas réplicas 

biológicas. A hibridação de 2 μg de cada cRNA marcado foi feita com o kit de 

hibridação da Agilent in situ Hybridization kit-plus, como recomendado pelo 

fabricante usando 44 k oligoarrays. As lâminas foram então lavadas e 

processadas de acordo com o protocolo de processamento 60-mer da Agilent e 

escaneadas utilizando-se um scanner GenePix 4000B scanner (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA). Os dados das imagens foram extraídos 
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utilizando-se o software Feature Extraction 9.5.3 (Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA USA) utilizando como referência o benchmark para microarranjos de 

duas cores da Agilent (Kerr, 2007). Os dados da intensidade derivada de Cy5 e 

Cy3 de uma mesma amostra foram corrigidos e normalizados utilizando-se a 

função Lowess (Yang et al. 2002) através de uma nova ferramenta 

implementada no ambiente R do nosso servidor levando-se em consideração os 

sinais dos spikes do mRNA sintético utilizado. Os genes diferencialmente 

expressos foram definidos utilizando-se o método do HT-self (Vêncio e Koide 

2005) o qual foi modificado de Rocha et al,. 2007 e adaptado à nova plataforma 

do Chip Agilent e ao software de extração de imagens Feature Extraction.  

 

3.16. PCR em tempo real  

 

Para validar a expressão de genes diferencialmente expressos nas lâminas 

de microarranjos, o RNA de uma terceira réplica biológica ou o mesmo RNA 

utilizado nas hibridizações nos pools de alto e baixo brix e plantas transgênicas 

foram utilizados. A produção do cDNA por transcrição reversa foi feita 

utilizando o kit SuperScript First-Strand Synthesis System for RT-PCR 

(Invitrogen) e seguindo instruções do fabricando a partir de 1 a 5 µg de RNA de 

amostras . A reação de PCR foi feita como descrito em Papini-Terzi et al., 2009. 

A especificidade dos produtos de amplificação foi examinada pela curva de 

dissociação gerada pelo equipamento (7300 Real Time PCR System Applied 

Biosystems). Os primers específicos foram desenhados usando o Primer 

Express 2.0 Software (Applied Biosystems). As razões de expressão foram 
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determinadas pelo método de 2- ΔCt (Livak e Schmittgen 2001). Como 

normalizador sete genes foram testados.  

A validação da expressão dos genes antisenso diferencialmente expressos 

seguiu segundo Lembke et al., 2011 (submetido). Para isso, primers específicos 

(GSPs) para as sequências senso e antisenso de cada gene foram sintetizados e 

utilizados nas reações de síntese de cDNA no lugar dos primers aleatórios do kit 

do fabricante (descrita anteriormente). Na mesma reação foi adicionada 

primers GSPs para os genes normalizadores. As validações por PCR em tempo 

real seguiram como descrito previamente.  

 

3.17. Construções para silenciamento e superexpressão de SnRK1  

 

A seqüência de cDNA completa e uma porção de aproximadamente 200 pb 

(específica do gene) de uma SnRK1 foi obtida por PCR utilizando iniciadores 

específicos e enzima DNA polimerase de alta fidelidade. Como molde foi 

utilizado cDNA sintetizado a partir de amostras de RNA extraídas de folhas da 

variedade SP80-3280. Os produtos da PCR foram separados em gel de agarose 

1% (p/v) e os fragmentos desejados foram purificados utilizando o PCR 

Purification (Qiagen) conforme instruções do fabricante. Os fragmentos 

purificados foram inseridos no vetor pGEM-T easy vector (Promega) conforme 

instruções do fabricante e utilizados para transformação de células competentes 

de E. coli estirpe DH5α seguindo o protocolo de choque térmico. A seleção foi 

realizada em placas de Petri com meio solidificado contendo 100 µg/mL de 

carbenicilina e mantidas a 37°C por 16 horas. Após este período, colônias foram 

isoladas, subcultivadas e utilizadas como molde em uma PCR utilizando os 
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iniciadores M13F e T7 a fim de confirmar a presença do inserto. Os clones 

positivos foram submetidos à extração do DNA plasmidial para seu posterior 

seqüenciamento. A miniprep de plasmídeos foi feita utilizando-se o Fast 

Plasmid Mini kit (Eppendorf) de acordo com as instruções do fabricante. O 

seqüenciamento dos insertos foi realizado com o kit Big Dye Terminator 3.1 

(Applied Biosystems) em um sequenciador automático ABI 3100, de acordo 

com as instruções do fabricante. O fragmento com a orf completa foi subclonado 

em vetor para superexpressão contendo o promotor Ubiquitina de milho 

(pAHC17), enquanto o fragmento para silenciamento foi clonado em vetor 

contendo promotor 35S (pKannibal).  

 

3.18. Cultura de calos embriogênicos 

 

Para obtenção dos calos embriogênicos de cana-de-açúcar foi utilizada a 

região meristemática denominada palmito (região que contém o meristema 

apical envolto por folhas jovens) das variedades RB835486. Os palmitos foram 

submetidos à esterilização superficial com álcool etílico (70% por 1 minuto sob 

agitação). Em condições assépticas, foram feitas três lavagens com água 

destilada esterilizada, e em seguida, as folhas mais externas do palmito foram 

retiradas e as folhas jovens restantes que envolvem a região meristemática 

foram transversalmente cortadas em segmentos de 2,0 mm de espessura, e 

mantidas em solução contendo ácido cítrico (150 mg/L) para evitar oxidação. 

Estes explantes foram introduzidos em placa de Petri contendo meio de cultura 

sólido MS3Ac (MS modificado de Murashige, 1962), suplementado com 30 g/L 

de sacarose, 3 mg/L de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). Os explantes 
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foram incubados em BOD no escuro a 25ºC, observando-se a formação de calos 

embriogênicos após 20 dias. Os calos foram repicados e transferidos para meio 

de cultura fresco a cada 20 dias, sendo que cada repicagem foi denominado (R1, 

R2, R3... Rn). Os calos embriogênicos obtidos foram utilizados para 

transformação das construções obtidas no item anterior. 

 

3.19. Transformação de calos embriogênicos 

 

Para o bombardeio de calos embriogênicos 60 mg de partículas de 

tungstênio com 0,7 μm de diâmetro (M10, BioRad) foram colocadas em 

microtubos, com posterior adição de 1 mL de etanol 70% e agitação vigorosa em 

vórtex por 15 minutos. A mistura foi centrifugada a 3.000g por 5 minutos a 

temperatura ambiente e o sobrenadante descartado. Adicionou-se 1 mL de água 

destilada estéril em temperatura ambiente e novamente as partículas foram 

misturadas vigorosamente em vórtex por 15 minutos. Esse passo foi repetido 

por mais duas vezes. Após a última lavagem, as partículas foram ressuspendidas 

em glicerol estéril 50%. As partículas preparadas anteriormente foram 

sonicadas por 5 minutos e misturadas vigorosamente em vórtex por 30s. Foram 

retirados 50 μL da mistura e então adicionados 8 µL de plasmídeo (2 µg/uL), 50 

μL de CaCl2 (2.5 M) e 20 μL de espermidina (0,1 M) com agitação subsequente. 

A mistura foi incubada a temperatura ambiente em vórtex em baixa rotação por 

10 minutos. Após esse tempo, a mistura foi centrifugada a 3,000 g por 10s e o 

sobrenadante descartado. Foram adicionados 150 µL de etanol absoluto 

seguindo-se de agitação e centrifugação por 10s a 3.000 g. O sobrenadante foi 

descartado e 24 µL de etanol absoluto foram adicionados novamente. Seguiu-se 
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uma sonicação de 3s e posterior bombardeamento. Para o bombardeio, 3,2 μL 

de partícula precipitada com DNA foram pipetados sobre membrana carreadora 

de partícula (BioRad) em fluxo laminar. As membranas foram montadas sobre 

suporte carreador juntamente com a tela de parada (BioRad) e montadas em 

bombardeador customizado. O bombardeamento ocorreu a 1100 psi com gás 

hélio sobre calos embriogênicos sobre meio osmótico. Calos embriogênicos de 

cana-de-açúcar foram mantidos em meio osmótico (meio MS contendo 0,4 M de 

manitol e 0,4 M de sorbitol) por 4 horas e submetidos ao protocolo descrito 

anteriormente. Os calos bombardeados foram mantidos no meio osmótico por 

16 horas e então foram transferidos para meio MS e mantidos no escuro por 7 

dias. Depois desse período, os calos foram transferidos para meio MS contendo 

15 mg/L de geneticina e mantidos no escuro por 7 dias e depois em penumbra 

por mais 3 dias. Após essa fase os calos foram mantidos sob luz em períodos de 

16:8 para regeneração de plantas a 25-27oC. A cada 20 dias o material foi 

transferido para novo meio MS contendo o agente seletivo. Após o início da 

regeneração dos calos embriogênicos, eles foram transferidos para frascos e 

mantidos em meio MS com o agente de seleção até as plântulas atingirem 20 cm 

de altura. Com esse tamanho as plantas foram transferidas para vasos contendo 

substrato e vermiculita na proporação 1:1, regadas 2 vezes por semana até serem 

positivadas. 

 

 

3.20. Extração de DNA 
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Para a validação do vetor nas plantas regeneradas com aproximadamente 8 

meses de idade crescidas in vitro, folhas com aproximadamente 2 cm de 

comprimento foram cortadas, acondicionadas em microtubo e imediatamente 

em N2 líquido. Para a extração de DNA, as folhas foram maceradas em cadinho 

com N2 líquido seguindo o protocolo do Kit Plant extraction mini-kit da Qiagen. 

Para confirmação pela técnica de PCR, oligos foram sintetizados a partir da 

sequência que flanqueia o sítio de clonagem do vetor transformado e para uma 

região da sequência clonada. Para a PCR, 500 ng de DNA extraído ou do vetor 

de transformação foram utilizados. A reação foi realizada na presença de dNTPs 

mix, MgCl2, Taq polimerase, tampão da enzima, primers e água. A reação 

obedeceu aos ciclos descritos no manual da enzima Taq polimerase 

recombinante (Invitrogen) com temperatura de anelamento de 55ºC. A reação 

foi submetida a gel de agarose 1%, 80 V por 30 minutos. 

As extrações de RNA, a análise da expressão por PCR em tempo real e as 

hibridizações em chip de oligonucleotídeos na plataforma Agilent seguiu como 

descrito anteriormente.  

 

3.21. Busca de sequências promotoras 

 

O sequenciamento de DNA da variedade SP80-3280 seguiu segundo o 

protocolo do fabricante (Roche) em equipamento 454. O protocolo foi aplicado 

pelo Prof. Dr. Carlos Takeshi Hotta. A montagem foi realizada por Milton 

Yutaka Nishiyama Jr e armazenada no banco de dados do SUCEST. A 

montagem das sequências obtidas foi realizada com o software Newbler (40 bp 

de cobertura e 90% de overlap). As mais de 6,5 milhões sequências foram 
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montadas em 468.792 contigs e 1.345.293 (21%) singletons. Para a busca de 

sequências promotoras acima do sítio de início da transcrição do gene, a 

sequência do SAS de interesse foi alinhada através da ferramenta Blast contra os 

contigs e singletons armazenados no banco do SUCEST. A sequência obtida 

acima do sítio de início da transcrição foi usada para desenho de primers 

específicos para reação da PCR e clonagem em vetor de entrada pGEM-T easy 

vector para sequênciamento em equipamento ABI 3100. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Parâmetros bioquímicos e agrotecnológicos 

 

A indústria canavieira dispõe atualmente de cultivares contrastantes para o 

acúmulo de sacarose. Com o aumento do interesse pelo etanol como combustível 

renovável, entender o funcionamento dos mecanismos regulatórios que levam à 

formação de sacarose e fibra está se tornando cada vez mais importante. Assim, a 

comparação de características moleculares de genótipos contrastantes 

juntamente de características agrotecnológicas e fisiológicas pode apontar genes 

associados às características fenotípicas de interesse comercial ansiadas pela 

indústria canavieira. Uma vez que rotas metabólicas ou famílias gênicas são 

identificadas, elas podem ser utilizadas como marcadores moleculares para a 

seleção de novos cultivares obtidos pelo melhoramento clássico, ou serem 

manipuladas pela engenharia genética, engenharia metabólica e até mesmo pela 

biologia sintética para a produção de plantas modificadas. 

Com o propósito de selecionar genótipos de cana-de-açúcar contrastantes 

para o teor de sacarose, quatro cruzamentos biparentais (1, 2, 3 e 4) e um 

policruzamento (5) entre variedades comerciais com características agronômicas 

conhecidas foram realizados pelo programa de melhoramento da RIDESA 

(Materiais e Métodos). A seleção dos genótipos alto e baixo brix ocorreu 

medindo-se o brix de 150 genótipos em campo de cada cruzamento. Os dez 

genótipos alto brix e dez genótipos baixo brix dos quatro cruzamentos 

biparentais, e cinco genótipos alto brix e cinco genótipos baixo brix do 
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policruzamento foram selecionados e submetidos à análise dos parâmetros 

agrotecnológicos e fisiológicos. A Figura 5A mostra a evolução das medidas de 

brix dos genótipos selecionados em três idades diferentes (7, 9 e 11 meses). Com 

sete meses de idade, os genótipos alto e baixo brix apresentaram a maior 

diferença de contraste e foram escolhidos para as análises bioquímicas, 

agrotecnológicas e do transcriptoma. O gráfico da Figura 5B mostra o contraste 

de brix dos genótipos selecionados para os cruzamentos 2, 4 e 5 com sete meses 

de idade. Com o objetivo de verificar se genótipos alto brix também possuem um 

maior conteúdo de sacarose nas folhas, a folha +1 dos genótipos alto e baixo brix 

(7 meses de idade) foram agrupadas e submetidas a extração de sacarose e 

análise por HPLC. A Figura 5C mostra que os genótipos alto brix dos 

cruzamentos 4 e 5 possuem também um maior conteúdo de sacarose nas folhas 

em relação aos genótipos baixo brix.  
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Figura 5: A) Evolução da concentração de sacarose dos 60 genótipos alto e baixo brix 
selecionados com 7, 9 e 11 meses de idade. Com 7 meses de idade os genótipos apresentaram a 
maior diferença no contraste e foram utilizados nas análises do transcriptoma. B) Diferença no 
conteúdo de brix para os 10 genótipos agrupados dos cruzamentos 2, 4 e 5. C) Análise do 
conteúdo de sacarose por HPLC das folhas+1 agrupadas dos genótipos 10 alto e baixo brix com 7 
meses de idade dos cruzamentos 2, 4 e 5. BB: genótipos baixo brix; AB: genótipos alto brix. t 
student: *P<0,05; ***P<0,0001. 
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Após a seleção dos genótipos de interesse pelo conteúdo de brix, 

parâmetros agrotecnológicos foram obtidos. Os dados agrotecnológicos 

(bioquímicos e morfológicos) foram obtidos em colaboração com a Profa. 

Monalisa Sampaio Carneiro (CCA-UFSC-Araras) e a obtenção dos dados 

fisiológicos e coleta de material para as análises do transcriptoma foram 

realizados juntamente com o aluno Rodrigo Fandiño de Andrade. 

Devido ao grande número de genótipos analisados, na busca de um 

melhor entendimento de como os parâmetros agrotecnológicos e fisiológicos 

estão relacionados entre si a análise de correlação se mostrou um método 

estatístico adequado. A análise de correlação quantifica o quanto as variáveis X e 

Y variam juntas, e só pode ser aplicada se os valores forem medidos. Assim, não 

existe uma discriminação entre X e Y, mas sim uma quantificação da relação 

entre as duas variáveis. O coeficiente de correlação r quantifica a direção e 

magnitude da correlação, enquanto o valor de P (P value) indica se a distribuição 

é significativa, ou seja, a chance da distribuição dos pontos no gráfico ser 

aleatória é menor do que determinado valor estipulado como mínimo (Asuero et 

al. 2006).  

Na cana-de-açúcar, aproximadamente entre 70 e 90% dos sólidos solúveis 

(Brix) presentes no suco do colmo correspondem à sacarose (Papini-Terzi et al., 

2009). Para ilustrar a complementaridade dos métodos utilizados na 

determinação da concentração de sacarose no suco extraído do colmo dos 

genótipos analisados, a análise de correlação possui valor de r= 0,9874 e P value 

<0,0001 (Figura 6A). Resultado que permite a conclusão de que qualquer um dos 

métodos (refração em campo e bioquímico em laboratório) pode ser utilizado 

para determinar a concentração de sacarose presente no colmo da cana.  
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Interessantemente, a mesma análise de correlação realizada para a porcentagem 

de açúcares redutores em relação aos valores de brix (Figura 6B) resultou em um 

r= -0,8765 e P value <0,0001. Ou seja, uma correlação negativa que mostra que 

apesar dos genótipos alto brix apresentarem um maior conteúdo de sacarose, eles 

tendem a possuir uma menor concentração de açúcares redutores quando 

comparados aos genótipos baixo brix.  

O gráfico representado na Figura 6C mostra uma tendência negativa (r= -

0,4720, P value =0,0001) entre a concentração de sacarose e fibra presentes. 

Assim, nos genótipos alto brix, a presença de uma maior concentração de 

sacarose parece ocorrer em detrimento do acúmulo de fibra. Por outro lado, a 

maior concentração de açúcares redutores dos genótipos baixo brix pode indicar 

que estes genótipos talvez sejam capazes de uma maior produção de carboidratos 

complexos utilizados na formação da parede celular, com uma consequente 

diminuição do conteúdo de sacarose armazenada no colmo. Ou seja, o conteúdo 

de fibra presente no colmo pode ser dependente de um balanço entre a 

concentração de açúcares redutores e sacarose no colmo dos genótipos 

analisados. 

Além da concentração de sacarose, açúcares redutores e fibra analisados, 

parâmetros como altura e diâmetro da planta, número de entrenós, biomassa e 

produtividade em campo são importantes para o processo de seleção. Em relação 

às características morfológicas, foi encontrada uma correlação entre o acúmulo 

de altas concentrações de sacarose e o comprimento do colmo (r =0,5686 e P 

value <0,0001, Figura 6D). O mesmo resultado foi observado para o número de 

entrenós (Figuras 6E), mas menos evidente no caso do diâmetro do colmo 

(Figuras 6F). Desta forma, se observa que os genótipos de alto brix não apenas 
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possuem maior concentração de sacarose, como também apresentam maior 

desenvolvimento, conforme medido pela altura e número de entrenós da planta. 

Como a cana-de-açúcar possui aproximadamente 25% do seu peso fresco 

na forma de sacarose, os programas de melhoramento buscam também 

selecionar genótipos que apresentam maior capacidade de conversão dos 

fotoassimilados em biomassa. Além disso, o fator produtividade (biomassa por 

área de plantio) juntamente com as outras características fenotípicas acima 

descritas complementam a busca por plantas de maior interesse econômico. Nas 

Figuras 6G e 6H, os gráficos mostram que os genótipos alto brix selecionados são 

capazes de acumular uma maior biomassa e tendem a ser mais produtivos. Os 

resultados mostram que o programa de melhoramento além de selecionar 

genótipos com uma maior concentração de sacarose e menor conteúdo de fibra, 

também buscou a seleção de indivíduos com características agrotecnológicas 

mais interessantes para a indústria como biomassa e produtividade.
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Figura 6: Análise de correlação entre os parâmetros bioquímicos determinados para 60 genótipos (n=60) crescidos em campo com 7 meses de idade. A) 
% sacarose versus Brix; B) % Açúcares redutores versus Brix; C) % Sacarose versus % Fibra; D) Altura da planta; E) Número de Entrenós; F) Diâmetro; G) 
Biomassa e H) Produtividade. Cada ponto no gráfico é a média de duas réplicas (n=2). A distribuição dos pontos no gráfico é significativa para P 
value<0,05. 
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4.2. Fotossíntese 

 

Como a fotossíntese é considerada a principal fonte de acúmulo de 

carbonos nas plantas (Taiz e Zeiger 2010), o acúmulo de sacarose em cana-de-

açúcar pode ser regulado pelos processos relacionados à fixação de carbono. 

O gráfico da Figura 7A (r =-0,3380 e P value =0,0077) mostra uma 

tendência negativa entre a taxa de fotossíntese e a concentração de sacarose. Este 

resultado pode indicar que a maior concentração de sacarose observada em 

genótipos alto brix no colmo pode exercer um efeito negativo na atividade 

fotossintética. No entanto, a fotossíntese parece não estar envolvida diretamente 

em uma maior acúmulo de fibra (Figura 7B), produtividade (Figura 7C) e 

biomassa (Figura 7D). 

Enquanto ocorre a fotossíntese, a abertura dos estômatos da planta para a 

entrada do CO2 atmosférico permite a perda de água por transpiração. Além da 

evaporação, o transporte de solutos ao longo da planta depende do fluxo de água 

absorvida pelas raízes.  A Figura 7E mostra a relação positiva (r =0,8432 e P 

value <0,0001) entre transpiração e a capacidade fotossintética.  

 Para que a biossíntese de carboidratos ocorra de modo econômico, o uso 

eficiente da água é um dos fatores primordiais, e depende da quantidade água 

necessária para cada molécula de CO2 incorporada pela fotossíntese. Porém, o 

gráfico da Figura 7F não indicou relação entre o conteúdo de sacarose e o uso 

eficiente da água. 
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Figura 7: Análise de correlação entre os parâmetros fisiológicos determinados para os 60 
genótipos (n=60) crescidos em campo com 7 meses de idade. A) Taxa de fotossíntese versus % 
Sacarose; B) Taxa de fotossíntese versus % Açúcares redutores. Cada ponto no gráfico é a média 
de pelo menos três réplicas (n=3). A distribuição dos pontos no gráfico é significativa para P 
value <0,05. 
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Com o intuito de identificar genes alvos ou possíveis vias metabólicas 

envolvidas com determinadas características agrotecnológicas da cana-de-açúcar, 

cinco pares de genótipos alto brix com diferenças na taxa de fotossíntes (Figura 

8A) e produtividade (Figura 8B) foram selecionados. Em relação a fotossíntese, 

os genótipos 127, 238, 553 e 710 apresentaram uma taxa de fotossíntese maior 

que o o seu respectivo par (128, 153, 669 e 714) (Figura 8A). No entanto, uma 

fotossíntese aumentada não implica necessariamente em uma maior 

produtividade (Figura 8B). Como observado na Figura 8B, os genótipos 238 e 

553 com maior taxa de fotossíntese apresentaram menor produtividade em 

relação ao par (153 e 669, respectivamente). Já os genótipos 127 e 710 que 

apresentaram uma taxa de fotossíntese maior em relação ao seu par (128 e 714, 

respectivamente) foram aqueles que não possuem contraste para produtividade. 

A presença de sacarose nas folhas observada na Figura 8F mostrou-se variada 

entre os pares comparados, com os genótipos 153, 669 e 714 apresentando um 

maior conteúdo de sacarose em relação ao seu respectivo par. Tais resultados 

indicam que alguns genótipos obtidos pelo programa de melhoramento são 

capazes de serem mais produtivos, independente da taxa de fotossíntese. Como  

observado na Figura 8A os genótipos 318 e 321 não apresentaram contraste na 

taxa de fotossíntese, mas apresentaram contraste na produtividade (Figura 8B) e 

dessa maneira foram utilizados na análise do trascriptoma em relação a 

produtividade. A análise do transcriptoma dos genótipos baixo e alto brix e 

também dos contrastantes em relação à produtividade pode propiciar uma visão 

global de como essas características fenotípicas se relacionam entre si.  
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Figura 8: Genótipos alto brix selecionados a partir dos contrastes de fotossíntese e 
produtividade. Genótipos controle em cinza e experimentais em branco. A) Taxa de fotossíntese; 
B) Produtividade, C) Altura, D) Fibra, E) Biomassa e F) Sacarose nas folhas. Os pares 127 e 128, 
710 e 714 foram utilizados na análise do transcriptoma em relação ao contraste de fotossíntese. Os 
pares 238 e 153, 318 e 321, 553 e 669 tiveram a análise do transcriptoma realizada em relação ao 
contraste na produtividade. t student: *P<0,05. 
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4.3. Genes diferencialmente expressos 

 

Apesar da indústria canavieira dispor de vários cultivares contrastantes 

para o acúmulo de sacarose, apenas há pouco tempo, através da análise do 

transcriptoma, surgiram evidências de quais seriam os possíveis alvos gênicos 

para manipular o conteúdo de sacarose na cana-de-açúcar (Papini-Terzi et al., 

2009). No entanto, pouco se sabe sobre os mecanismos regulatórios que levam 

ao acúmulo de sacarose e como eles estão relacionados com as características 

fenotípicas selecionadas pelo programa de melhoramento genético. 

Para que fosse possível identificar vias metabólicas relacionadas com o 

acúmulo de sacarose na cana-de-açúcar, experimentos foram conduzidos em 

campo pelo programa de melhoramento da RIDESA para análise do 

transcriptoma com indivíduos dos quatro cruzamentos biparentais e do 

policruzamento descritos anteriormente. Os tecidos folha+1 e entrenó 1 foram 

coletados de indivíduos com 7 meses de idade (mês mais contrastante, Figura 5).  

Os tecidos de 10 genótipos alto brix e 10 baixo brix foram selecionados dentro de 

cada cruzamento biparental e os 5 genótipos alto brix e 5 baixo brix foram 

selecionados do policruzamento (Materiais e Métodos). Para diminuir a variação 

da expressão gênica de cada genótipo, os tecidos (folha +1 ou entrenó 1) foram 

agrupados (pools) e submetidos à extração do RNA total e posterior síntese de 

cRNA para a hibridização em um chip de oligonucleotídeos (plataforma Agilent).  

A análise do transcriptoma e a determinação dos genes diferencialmente 

expressos foram realizadas de acordo com a metodologia descrita por Lembke e 

colaboradores (2011). Um gene foi considerado diferencialmente expresso 

quando 70% dos pontos réplica mostraram o mesmo perfil de expressão em um 



67 

experimento determinado pelo método HT-self (Vêncio e Koide 2005). Aqui 

neste trabalho serão discutidos apenas os resultados encontrados para as 

hibridizações realizadas para os cruzamentos 2, 4 e 5 e os cinco pares de 

genótipos contrastantes para produtividade e fotossíntese. Os genótipos dos 

cruzamentos 1 e 3 serão discutidos na dissertação de mestrado do aluno Rodrigo 

Fandiño de Andrade, que colaborou com as coletas dos dados agrotecnológicos 

aqui apresentados. 

No total, 1918 genes foram observados diferencialmente expressos em pelo 

menos uma das amostras dos pools de genótipos alto brix dos cruzamentos 2, 4 e 

5, e nos pares de genótipos selecionados para outras características 

agrotecnológicas como fotossíntese e produtividade. A Tabela Anexo 1 lista 

apenas os genes diferencialmente expressos pertencentes a pelo menos uma das 

categorias definidas pelo laboratório. Os genes foram categorizados e anotados 

manualmente de acordo com a função e estrutura do gene, através dos 

alinhamentos contra sequências de banco de dados como NCBI-NR 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), Uniprot/Swissprot (http://www.uniprot.org), 

Gene ontology (http://www.geneontology.org) e KEGG 

(http://www.genome.jp/kegg/). 

As categorias mais representativas envolvidas na regulação do acúmulo de 

sacarose nos genótipos alto brix (Figura 5) e também àquelas envolvidas com 

outras características agrotecnológicas como fotossíntese e produtividade nos 

pares de genótipos selecionados (Figura 8) estão apresentadas na Figura 9. Nas 

duas primeiras categorias estão incluídos os SAS sem função conhecida 

(Desconhecidos) e aqueles cuja função não encontra-se em nenhuma das 

categorias definidas (Outras). As cinco categorias funcionais mais representativas 

http://www.geneontology.org/
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por ordem decrescente são: transdução de sinal, metabolismo de carboidratos, 

transportadores, metabolismo de parede e metabolismo de proteínas.  

 

Figura 9: Categorias funcionais dos 1918 genes diferencialmente expressos listados na Tabela 
Anexo 1. 
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Genes relacionados com o conteúdo de sacarose foram observados 

diferencialmente expressos em Papini-Terzi et al., 2009. Entre eles fenilalanina 

amonialiase, nitrilases, ACC oxidase, lipoxigenases, proteínas quinases, PP2C, 

fatores de transcrição e aquaporinas estão diferencialmente expressas quando 

plantas alto e baixo brix de duas populações diferentes foram comparadas e 

quando entrenó maduro foi comparado com entrenó imaturo (Tabela 2). A 

análise do transcriptoma aqui nesse trabalho mostrou que membros 

pertencentes a essas famílias gênicas também estão diferencialmente expressos.  

Genes como lipoxigenase (SCCCRT1001E01.g e SCJFRT1007H07.g), 

fenilalanina amonialiase (SCCCLR1048D07.g) foram observados 

diferencialmente expressos nos genótipos estudados aqui neste trabalho e 

também os relacionados com o conteúdo de sacarose em Papini-Terzi et al., 

2009. 

Tal resultado mostrou que um grande números dos genes 

diferencialmente expressos fazem parte de uma rede de sinalização que pode 

estar envolvida no acúmulo de sacarose em cana. A função de genes encontrados 

diferencialmente expressos é tratada na discussão. 
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Tabela 2: Comparação entre os genes diferencialmente expressos descritos em Papini-Terzi et 
al., 2009 associados ao conteúdo de sacarose e os diferencialmente expressos observados na 
análise do transcriptoma dos genótipos alto brix selecionados pelo programa de melhoramento 
da RIDESA. 
 

SAS Categoria Funcional Função 

Frequência 

RIDESA Papini-Terzi 

Up Down Up Down 

SCVPLR2012A10.g Biossíntese de hormônios Ethylene - ACC oxidase     1   

SCEZLR1009E06.g Biossíntese de hormônios Ethylene - ACC oxidase   1     

SCJLLR1054A06.g Biossíntese de hormônios Ethylene - ACC oxidase   4     

SCCCCL6002B05.g Biossíntese de hormônios Nitrilase     1   

SCEQRT1028H06.g Biossíntese de hormônios Nitrilase         

SCEQRT2027E03.g Biossíntese de hormônios Nitrilase   1     

SCRFLR1012D12.g Biossíntese de hormônios Nitrilase     1   

SCBGLR1044D06.g Metabolismo de carboidratos RuBisCO 1       

SCCCLR1001E04.g Metabolismo de carboidratos RUBISCO 3 1     

SCCCRT1001E01.g Metabolismo de lipídios  Lipoxygenase 1 2   1 

SCJFRT1007H07.g Metabolismo de lipídios  Lipoxygenase 1 2   1 

SCCCLR1048D07.g Metabolismo de parede Phenylalanine ammonia-lyase 1 1 1   

SCEQRT1024E12.g Metabolismo de parede Phenylalanine ammonia-lyase     1   
SCSGAM1094D05.
g Metabolismo de parede Phenylalanine ammonia-lyase       1 

SCSGAM1094D05.
g Metabolismo de parede Phenylalanine ammonia-lyase 5 1     

SCACHR1038D01.g Transdução de sinal AP2/EREBP   1     

SCCCCL4002B07.g Transdução de sinal AP2/EREBP 1 1     

SCCCLR1001D10.g Transdução de sinal AP2/EREBP         

SCJFAD1C12A04.b Transdução de sinal AP2/EREBP 1       

SCJLLR2013H07.g Transdução de sinal AP2/EREBP 2 2     

SCMCLR1122H05.g Transdução de sinal AP2/EREBP 1       

SCQSHR1023B08.g Transdução de sinal AP2/EREBP   1     

SCSBHR1050A07.g Transdução de sinal AP2/EREBP 1 2     

SCVPRZ3026C06.g Transdução de sinal AP2/EREBP 3 1     

SCEZLB1010E10.g Transdução de sinal 
AUX/IAA domains/Auxin 
(ARF6)       1 

SCSGFL5C08F02.g Transdução de sinal Auxin response factor 14 1       

SCQSLB1051E02.g Transdução de sinal Auxin response factor 8   1     

SCJLRT1021D08.g Transdução de sinal Auxin-induced protein 5NG4 1       

SCCCRT1C01F08.g Transdução de sinal Auxin-induced protein X15 1       

SCCCCL3005F04.b Transdução de sinal Auxin-response factors   1     

SCEQRT2093D08.g Transdução de sinal 
Auxin-responsive protein 
IAA12 1 4     

SCVPLR2005H03.g Transdução de sinal 
Auxin-responsive protein 
IAA16   1     

SCEPRZ1011C11.g Transdução de sinal 
Auxin-responsive protein 
IAA17  1       

SCEPLR1008A10.g Transdução de sinal 
Auxin-responsive protein 
IAA31   1     

SCVPRT2082D02.g Transdução de sinal Auxin-responsive protein 1 1     
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IAA32 

SCEPAM1020A03.g Transdução de sinal caneATN1-2       1 

SCVPRT2081G05.g Transdução de sinal caneCDK-3       1 

SCBFSB1046D04.g Transdução de sinal caneCIPK-16     1   

SCMCRT2103B04.g Transdução de sinal caneCIPK-21     2   

SCCCLR1C05B07.g Transdução de sinal caneCIPK-3     1   

SCVPAM1055A12.g Transdução de sinal caneCKI-11     1   
SCCCLR1C04G08.
g Transdução de sinal caneCKI-3     1   

SCSBAM1084E01.g Transdução de sinal caneMAPK-4     1   

SCBFRZ2046D07.g Transdução de sinal caneNAK-1       1 

SCCCHR1003C01.
g Transdução de sinal caneRLCK-AIII1 2       

SCMCRT2108E08.g Transdução de sinal caneRLCK-AIII2 1       

SCEZRZ3016C11.g Transdução de sinal caneRLCK-AV1 1 1     

SCEZRZ1015D09.g Transdução de sinal caneRLCK-AVIII1 3       

SCMCST1049H07.g Transdução de sinal caneRLCK-DIX1   1     

SCJFHR1C06H07.b Transdução de sinal caneRLK lectin domain-20 1       

SCBGRT3012C05.g Transdução de sinal caneRLK lectin domain-8   1     
SCCCLR1C05G04.
g Transdução de sinal caneRLK-BI2   1     

SCVPRZ3029B03.g Transdução de sinal caneRLK-BII1   1     

SCEQRT1033H06.g Transdução de sinal caneRLK-C2 (LRR)   1     

SCEZLB1010F11.g Transdução de sinal caneRLK-CIII3 1       

SCCCLR1024A02.g Transdução de sinal caneRLK-CIII4     1   

SCBFRT3095E07.g Transdução de sinal caneRLK-D11 2       

SCEPLR1030E06.g Transdução de sinal caneRLK-D14 (LRR) 2   1   

SCBFFL4114B06.g Transdução de sinal caneRLK-DIII3       1 

SCJFRZ2012F04.g Transdução de sinal caneRLK-DIV3     1   
SCSGHR1067C04.
g Transdução de sinal caneRLK-DV3 (LRR) 2       

SCEZAM2058E08.g Transdução de sinal caneRLK-DVI1       1 

SCEZHR1047A01.g Transdução de sinal caneRLK-DVI10     1   

SCVPCL6041G02.g Transdução de sinal caneRLK-DVIII3 (LRR)   1     

SCRFRZ3055C09.g Transdução de sinal caneRLK-DX2   1     

SCCCRZ1001H05.g Transdução de sinal HLH     2   

SCMCCL6050E05.g Transdução de sinal HLH   1     

SCRFLR1012A11.g Transdução de sinal HLH   1     

SCBFRZ2018G02.g Transdução de sinal MYB   1     

SCBGLR1099F12.g Transdução de sinal MYB 2       

SCCCLR1048E10.g Transdução de sinal MYB   1     

SCCCLR1C05B03.g Transdução de sinal MYB 1 1     

SCEQRT2027F03.g Transdução de sinal MYB   1     

SCMCRT2105F02.g Transdução de sinal MYB   1     

SCSBHR1056H09.g Transdução de sinal MYB   1     

SCCCCL3140E02.g Transdução de sinal NAC   1     
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SCCCCL4014A04.g Transdução de sinal NAC   1     

SCCCLR2003E10.g Transdução de sinal NAM       2 

SCCCCL3005D01.b Transdução de sinal PP2C   1     

SCEPRZ1010E06.g Transdução de sinal PP2C   1   2 

SCEQRT1029B08.g Transdução de sinal PP2C 1       

SCJFRT2053C08.g Transdução de sinal PP2C 1       

SCJLRZ3077G10.g Transdução de sinal PP2C 1       

SCVPFL3046C06.b Transdução de sinal PP2C   1     

SCVPLB1017D07.g Transdução de sinal PP2C 1       

SCCCRZ1001F02.g Transporte Aquaporin       2 

SCCCST3001H12.g Transporte Aquaporin     1   

SCEQRT2100B02.g Transporte Aquaporin     1   

SCAGLR2033E03.g Transporte Aquaporin PIP1-2    2     

SCEQRT2028C04.g Transporte Aquaporin PIP1-5    4     

SCEZLB1008D12.g Transporte Aquaporin PIP1-5  1       

SCJFRZ2025E05.g Transporte Aquaporin PIP1-5  1       

SCQGFL1096G10.g Transporte Aquaporin PIP2-1   2     

SCCCLR1065E06.g Transporte Aquaporin PIP2-1  1       

SCJLRT1015B04.g Transporte Aquaporin SIP1-1 1       

SCVPRZ3030A05.g Transporte Aquaporin TIP1-1 1       

SCJFRT1010C08.g Transporte Aquaporin TIP2-1   2     

SCCCRZ1002E08.g Transporte Aquaporina   1     

 

Apesar de uma maior sensibilidade e reprodutibilidade das hibridizações 

em chip de oligonucleotídeos, se faz necessário que os resultados de expressão 

sejam validados por outra metodologia. Assim, reações de PCR em tempo real 

foram realizadas utilizando o RNA total extraído das réplicas biológicas dos 

pools dos genótipos alto e baixo brix e de uma terceira réplica biológica não 

utilizada nas hibridizações para os genótipos contrastantes em relação as 

características agrotecnológicas como fotossíntese e produtividade. Para que as 

validações fossem possíveis, genes normalizadores foram utilizados como 

controle endógeno da expressão dos genes diferencialmente expressos. Seis 

genes normalizadores foram utilizados: PUB (SCCCST2001G02.g), GAPDH 

(SCCCCL3001G02.g), UBE (SCBGLR1002D06.g), 25S (SCEPCL6021A10.g) e 
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ATP (SCCCLR1072A03.g). 80% dos genes diferencialmente expressos 

escolhidos foram validados por PCR em tempo real. 

A Figura 10 mostra o padrão de expressão dos genes selecionados para a 

validação por PCR em tempo real nas amostras folha +1 e entrenó 1 dos pools dos 

genótipos alto e baixo brix. As Figuras 11 a 16 mostram o padrão de expressão de 

genes selecionados para a validação por PCR em tempo real em folha +1 de uma 

terceira réplica biológica para os genótipos selecionados em relação à fotossíntese 

e produtividade. 
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Figura 10: Avaliação do padrão de expressão por PCR em tempo real de genes selecionados como diferencialmente expressos nos pools de genótipos 
alto brix (AB) e baixo brix (BB). Os níveis de RNA mensageiro foram avaliados nos pools de amostras de folha +1 e entrenó 1 dependendo do caso. As 
reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA mensageiro do gene alvo relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado 
como normalizador. O cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). O SAS foi considerado diferencialmente 
expresso quando * P ≥ 0.95. 
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Figura 11: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes relacionados com a fotossíntese selecionados como diferencialmente expressos nos 
genótipos contrastantes para fotossíntese e/ou produtividade (controles: branco e experimentais: cinza). Os níveis de RNA mensageiro foram avaliados 
na amostras de folha +1 do genótipo contrastante para fotossíntese e/ou produtividade. As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o 
nível de RNA mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como normalizador. O cálculo do nível de 
expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). O SAS foi considerado diferencialmente expresso quando * P ≥ 0.95. 
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Figura 12: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes relacionados com o metabolismo de parede selecionados como diferencialmente 
expressos nos genótipos contrastantes para fotossíntese e/ou produtividade. Os níveis de RNA mensageiro foram avaliados na amostras de folha +1 do 
genótipo contrastante para fotossíntese e/ou produtividade (controles: branco e experimentais: cinza). As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y 
representa o nível de RNA mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como normalizador. O cálculo do 
nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). O SAS foi considerado diferencialmente expresso quando * P ≥ 0.95. 
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Figura 13: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes relacionados com metabolismo de carboidratos selecionados como diferencialmente 
expressos nos genótipos contrastantes para fotossíntese e/ou produtividade (controles: branco e experimentais: cinza). Os níveis de RNA mensageiro 
foram avaliados na amostras de folha +1 do genótipo contrastante para fotossíntese e/ou produtividade. As reações foram realizadas em triplicata. O eixo 
Y representa o nível de RNA mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como normalizador. O cálculo do 
nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). O SAS foi considerado diferencialmente expresso quando * P ≥ 0.95.
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Figura 14: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes relacionados com proteínas 
quinases selecionados como diferencialmente expressos nos genótipos contrastantes para 
fotossíntese e/ou produtividade (controles: branco e experimentais: cinza). Os níveis de RNA 
mensageiro foram avaliados na amostras de folha +1 do genótipo contrastante para fotossíntese 
e/ou produtividade. As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA 
mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como 
normalizador. O cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen 
(2001). O SAS foi considerado diferencialmente expresso quando * P ≥ 0.95. 
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Figura 15: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes relacionados com fluxo de 
água selecionados como diferencialmente expressos nos genótipos contrastantes para fotossíntese 
e/ou produtividade (controles: branco e experimentais: cinza). Os níveis de RNA mensageiro 
foram avaliados na amostras de folha +1 do genótipo contrastante para fotossíntese e/ou 
produtividade. As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA 
mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como 
normalizador. O cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen 
(2001). O SAS foi considerado diferencialmente expresso quando * P ≥ 0.95. 
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Figura 16: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes relacionados com fatores de 
transcrição selecionados como diferencialmente expressos nos genótipos contrastantes para 
fotossíntese e/ou produtividade (controles: branco e experimentais: cinza). Os níveis de RNA 
mensageiro foram avaliados na amostras de folha +1 do genótipo contrastante para fotossíntese 
e/ou produtividade. As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA 
mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como 
normalizador. O cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen 
(2001). O SAS foi considerado diferencialmente expresso quando * P ≥ 0.95. 
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A expressão tecido-específica dos genes pode direcionar a busca por 

regiões promotoras que estejam envolvidas na regulação da expressão de genes 

potencialmente utilizáveis como marcadores moleculares ou alvos de transgenia. 

Para verificar a expressão tecido-específica de alguns genes selecionados, o 

método de PCR em tempo real foi utilizado, e as Figuras 17, 18 e 19 mostram seu 

perfil de expressão. Os resultados apresentados nas três figuras mostram que, 

com exceção dos genes envolvidos na fotossíntese (Figura 17), genes de mesma 

família foram observados induzidos em diferentes tecidos da planta. Os fatores 

de transcrição AP2/EREBP, por exemplo, encontram-se induzidos em folha 

(Figura 17) e entrenó 5 (Figura 19). Interessantemente, fatores de transcrição 

induzidos por auxina foram observados expressos em entrenó 1 e entrenó 5, 

indicativos de que a regulação hormonal pode ter um papel no alongamento na 

planta, desenvolvimento e no acúmulo de sacarose em cana. A função de cada um 

desses genes será tratada na discussão. 
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Figura 17: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes diferencialmente expressos na Folha+1 nos genótipos contrastantes para fotossíntese e/ou 
produtividade. Os níveis de RNA mensageiro foram avaliados na amostras de folha +1, entrenó 1, 5 e 9 do genótipo contrastante para fotossíntese e/ou 
produtividade (dependendo do caso). As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA mensageiro do gene de interesse em relação 
ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como normalizador. O cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). 
L+1=Folha+1, E1=entrenó1, E5=entrenó5 e E9=entrenó9. 
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Figura 18: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes diferencialmente expressos 
no Entrenó 1 nos genótipos contrastantes para fotossíntese e/ou produtividade. Os níveis de RNA 
mensageiro foram avaliados na amostras de folha +1, entrenó 1, 5 e 9 do genótipo contrastante 
para fotossíntese e/ou produtividade (dependendo do caso). As reações foram realizadas em 
triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA mensageiro do gene de interesse em relação ao 
nível de RNA mensageiro do gene utilizado como normalizador. O cálculo do nível de expressão 
foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). L+1=Folha+1, E1=entrenó1, E5=entrenó5 
e E9=entrenó9. 
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Figura 19: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes diferencialmente expressos 
no Entrenó 5 ou 9 nos genótipos contrastantes para fotossíntese e/ou produtividade. Os níveis de 
RNA mensageiro foram avaliados na amostras de folha +1, entrenó 1, 5 e 9 do genótipo 
contrastante para fotossíntese e/ou produtividade (dependendo do caso). As reações foram 
realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA mensageiro do gene de interesse em 
relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como normalizador. O cálculo do nível de 
expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). L+1=Folha+1, E1=entrenó1, 
E5=entrenó5 e E9=entrenó9. 
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Os resultados descritos acima mostraram que a análise do transcriptoma 

é o primeiro passo na busca de vias metabólicas que estejam envolvidas na 

regulação do acúmulo de sacarose e aumento da produtividade da cana-de-

açúcar. A partir desses resultados será possível identificar genes alvos que serão 

utilizados como marcadores moleculares e manipulados pela biotecnologia.  

 

4.4. Transcritos expressos senso e antisenso  

 

Entre os 1918 genes diferencialmente expressos, 80 SAS antisenso são 

diferencialmente expressos (Tabela 3) e estão representados pelas categorias 

ilustradas na Figura 20.  
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Figura 20: Categorias funcionais dos 80 SAS antisenso diferencialmente expressos.
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Tabela 3: Genes antisenso diferencialmente expressos agrupados em pelo uma das categorias funcionais. F: folha, E: entrenó. Em vermelho os genes 
validados por PCR em tempo real. 
 

 

SAS Categoria fucional Função 
Pools Alto Brix Genótipos 

2F 4F 5F 2E 4E 5E 127 238 318 553 710 

SCMCLR1122H07.g Fosforilação oxidativa NADH dehydrogenase  
  up    up     

SCJFRZ2029B03.g Metabolismo de aminoácidos CTP synthase  
  down         

SCJFST1018C03.g Metabolismo de aminoácidos LysM 
          up 

SCCCRT1002D04.g Metabolismo de aminoácidos hydroxymethylglutaryl-CoA lyase 
       down    

SCEQRT1028A09.g Metabolismo de carboidratos phospholipase D 
   down       up 

SCQGST1032H03.g Metabolismo de carboidratos glycosyltransferase  
    down down      

SCMCRT2104G09.g Metabolismo de carboidratos Cis-zeatin O-glucosyltransferase 
          down 

SCCCRZ3001D04.g Metabolismo de carboidratos Triose-phosphate translocator 
          up 

SCCCLR1001E04.g Metabolismo de carboidratos RUBISCO 
        down   

SCEPLB1044D10.g Metabolismo de DNA ribonucleoprotein E  
     up  up    

SCVPST1061F07.g Metabolismo de DNA inosine-uridine  
     up      

SCUTLR2023B07.g Metabolismo de DNA Histone H3 
          up 

SCUTRZ3071H01.g Metabolismo de DNA  RNA helicase  
          up 

SCQSHR1024G12.g Metabolismo de lipídios Phospholipase D  
     up      

SCCCCL4003D09.g Metabolismo de nucleotídeos  AMP deaminase 
          down 

SCCCLR2003G02.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L3 
       down    

SCJLRT1016G06.g Metabolismo de RNA Ribonuclease 
up           
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SCEQLR1029F03.g Resistência a patógenos Thaumatin 
  up        up 

SCSGFL5C08F02.g Transdução de sinal Auxin response factor 14 
   up        

SCJFST1013H06.g Transdução de sinal MADS 
        down  up 

SCMCST1054C11.g Transdução de sinal caneURLK-106 
    down       

SCEPAM1018E02.g Transdução de sinal caneUPK-20 
     up      

SCCCLR2C01G05.g Transdução de sinal SHR5-receptor-like 
         down  

SCCCRZ2C04B09.g Transdução de sinal PP2A/Subunit B 
         up up 

SCEPAM2014B12.g Transporte Sugar transporters 
       up    

SCCCLR1C03C11.g Transporte Sugar phosphate exchanger  
       up    

SCJFRZ1007G03.g Transporte amino acid transporter 
          up 
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O padrão de expressão de genes antisenso listados na Tabela 3 foi validado 

por PCR em tempo real (Figura 21). Doze pontos experimentais foram avaliados, 

dos quais 10 apresentaram o mesmo padrão de expressão observado pela análise 

de HT self. Entre os genes antisenso diferencialmente expressos, o gene senso 

para Rubisco (SCCCLR1001E04.g) (Figura 21D) está diferencialmente expresso 

nos quatro genótipos selecionados (238, 318, 553 e 710), sendo reprimido no 

genótipo 318 sem contraste na fotossíntese.  
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Figura 21: Avaliação da expressão por PCR em tempo real de genes antisenso diferencialmente 
expressos em 10 pontos experimentais. Genótipos controle em branco e experimentais em cinza. 
Os níveis de RNA mensageiro foram avaliados na amostras entrenó 1, e folha dos genótipos 238, 
318 e 710 contrastante para fotossíntese e/ou produtividade (dependendo do caso). As reações 
foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA mensageiro do gene de 
interesse, em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como normalizador. O 
cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen (2001). O SAS foi 
considerado diferencialmente expresso quando * P ≥ 0.95. 
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Através da análise de intensidade descrita em Lembke et al, 2011 

(submetido) foi possível identificar um grande número de transcritos expressos 

senso e antisenso (Tabela 4). Tal método permite a identificação de um grande 

número de transcritos expressos, principalmente os transcritos antisenso que 

possuem uma baixa intensidade de sinal, não observável no método HT self 

(Lembke et al., 2011 submetido). Devido ao seu caráter regulatório, a 

identificação de RNAs antisenso pode ser importante para a manipulação de 

tratos agronômicos de interesse em cana-de-açúcar. O oligoarray possui 14522 

sondas que hibridizam com transcritos senso e 7380 sondas que hibridizam com 

transcritos antisenso (Lembke et al., 2011 submetido). No total, 12353 sondas 

foram identificadas com o sinal acima do background, em pelo menos um dos 

onze pontos experimentais, sendo que 11618 sondas detectaram transcritos senso 

e 735 identificaram transcritos antisenso (Tabela 4). Transcritos com o sinal 

acima do background podem ser considerados como sequências expressas.  

 

Tabela 4: Total de oligos com sinal acima do background em todos os experimentos.  

 

Total de sondas na lâmina
Total de sondas na lâmina 

acima do background
%

Senso 14522 11618 80

Antisenso 7380 735 9,95  

 

O número total de sondas acima do background pode mudar de acordo 

com o ponto experimental. Entre os pools de genótipos alto e baixo brix, não foi 

observada diferença entre a quantidade de transcritos senso e antisenso 

expressos entre as amostras controle e experimental (Tabela 5).  
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Na maioria dos pontos experimentais dos genótipos selecionados de 

acordo com o contraste de fotossíntese e outras características agrotecnológicas, 

não foram observadas diferenças entre os transcritos expressos senso e 

antisenso, quando controle e experimental foram comparados. No entanto, 986 e 

987 transcritos antisenso foram identificados nos genótipos controle 669 e, 

respectivamente. Um número maior em relação aos genótipos experimentais 553 

e 710 (Tabela 5). As características agrotecnológicas entre esses dois genótipos 

mostram que essa diferença talvez possa estar relacionada com uma maior 

produtividade do genótipo 669 e maior conteúdo de fibra no genótipo 714.  

 

Tabela 5: Oligos com sinal acima do background em cada ponto experimental. BB: 
baixo brix, AB: alto brix, SS: senso, AS: antisenso. 
 

Amostras SS AS

Pools

Folha BB controle 11466 1141

Folha AB experimental 11864 1364

Entrenó BB controle 12347 1318

Entrenó AB experimental 12450 1383

Genótipos

128 controle 8175 363

127 experimental 8367 340

153 controle 9855 428

238 experimental 9807 490

321 controle 8838 412

318 experimental 9641 381

669 controle 10134 986

553 experimental 9650 478

714 controle 10133 987

710 experimental 9650 479  

 

Para se verificar quais são as principais categorias enriquecidas nas folhas e 

entrenó 1 dos genótipos alto e baixo brix, e nos genótipos contrastantes para 
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fotossíntese e produtividade, foi possível identificar genes presentes em cada 

uma das categorias (Tabela Anexo 3 e Tabela Anexo 4). A Tabela Anexo 3 lista as 

categorias funcionais enriquecidas dos genes expressos na folha e entrenó 1 dos 

genótipos alto brix. Em ambos tecidos, as categorias funcionais “Transdução de 

sinais” e “Fosforilação oxidativa” se apresentaram como as duas primeiras 

observadas em cada tecido. A Tabela Anexo 4 lista as categorias funcionais 

enriquecidas dos genes expressos nos cinco genótipos contrastantes para 

produtividade e fotossíntese (127, 238, 318, 553 e 710). As duas principais 

categorias funcionais enriquecidas nesses genótipos são aquelas relacionadas 

com as reações de luz e fosforilação oxidativa. 

 

4.5. Transgenia 

 

O silenciamento ou a superexpressão de genes alvo relacionados a tratos 

agronômicos de interesse são uma ferramenta útil na busca de um melhor 

entendimento sobre como o acúmulo de sacarose e o aumento da produtividade 

em cana-de-açúcar podem ser regulados. As proteínas quinases na cana-de-

açúcar podem ser consideradas um dos principais alvos da produção de plantas 

transgênicas para o estudo de redes regulatórias. Particularmente, a família das 

SnRKs se mostrou um potencial alvo em estudos anteriores de silenciamento e 

superexpressão. A proteína quinase SnRK1 (SCJFRZ2032G01.g) foi escolhida por 

ter sido observada induzida em genótipos alto brix, em entrenós maduros do 

colmo e quando plântulas de cana-de-açúcar foram tratadas com 3% de sacarose 

e 3% de glicose (Papini-Terzi et al., 2009). Em outro estudo, ela também 

apareceu induzida em variedades consideradas alto brix (V2: SP91-1049 e V4: 
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SP89-1115) junta de genes relacionados à biossíntese de parede celular 

(Waclawovsky et al., 2010).  

Com o intuito de se estudar o efeito do silenciamento e da superexpressão 

de SnRK1, construções com os vetores pKannibal e pAHC17 (silenciamento e 

superexpressão, respectivamente) foram bombardeadas em calos embriogênicos 

juntamente com o vetor pAHC9, que contém um gene NPTII que confere 

resistência ao antibiótico de seleção geneticina. Das 66 plantas regeneradas in 

vitro após o bombardeamento, 27 foram PCR positivas para a presença vetor 

pAHC17 contendo o promotor Ubi de milho e a orf completa para a SnrK1. 

Porém, através da análise por PCR em tempo real, apenas 4 destas apresentaram 

um nível de expressão induzido (85, 88, 67 e 35) em relação às plantas controle 

(102 e 107) testadas (Figura 23). No silenciamento, apenas 28 plantas se 

regeneraram, das quais 4 apresentaram o vetor pKannibal contendo o promotor 

35S do vírus do mosaico da couve-flor (CaMV, Cauliflower mosaic virus) com o 

trecho contendo a construção de silenciamento da SnRK1. Todas as 4 plantas 

apresentaram-se reprimidas (108, 109, 114 e 123) em relação aos controles (103 e 

124), conforme análises por PCR em tempo real (Figura 24). 

Para a análise do transcriptoma, os RNAs totais foram extraídos das 

plantas superexpressando e silenciadas para SnRK1. Os RNAs totais das plantas 

controle (102 e 107 na superexpressão e 103 e 124 no silenciamento) foram 

unidos na mesma proporção e hibridizados contra os respectivos RNAs das 

plantas experimentais (planta 67 superexpressão e um pool das plantas 108, 109, 

114 e 123 silenciamento) nas lâminas de oligonucleotídeos (Agilent). A lista dos 

genes diferencialmente expressos encontra-se na Tabela Anexo 2. As quatro 

principais categorias em ordem decrescente foram: transdução de sinais, 
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metabolismo de carboidratos, transporte e metabolismo de parede celular 

(Figura 22). No total, 683 genes foram encontrados diferencialmente expressos 

em pelo menos um dos experimentos. A Tabela Anexo 2 lista apenas os 

pertencentes a uma das categorias definidas. Dez foram escolhidos para serem 

validados através da análise por PCR em tempo real em cada uma das plantas 

utilizadas nas hibridizações (Figuras 23 e 24). 

Entre os genes diferencialmente expressos alguns como uma PP2C 

(SCCCCL3005D01.b) e uma Deidrina (SCQGLR1085F11.g) merecem atenção por 

terem sidos vistas reprimidas em cana-de-açúcar alto brix e em entrenó maduro 

(Papini-Terzi et al., 2009). A PP2C e a Deidrina citadas foram observada 

reprimidas nas plantas superexpressando SnRK1, talvez sendo um indicativo de 

que essas plantas sejam capazes de acumular mais sacarose. Nas plantas 

silenciadas para SnRK1, essa Deidrina foi observada induzida na planta 123 em 

relação as controles 102 e 107. Outra Deidrina (SCEQLR1092C09.g) também está 

induzida nas plantas silenciadas para a quinase SnRK1 (Tabela Anexo 2), 

mostrando que o silenciamento talvez tenha um efeito oposto sobre a expressão 

de genes da família das Deidrinas.  
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Figura 22: Categorias funcionais dos 683 genes diferencialmente expressos. 
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Figura 23: Avaliação da expressão por PCR em tempo real nas folhas de plantas 
superexpressando o gene da SnRK1 (A), e de genes encontrados diferencialmente expressos na 
análise por microarranjo (B, C, D, E, F e G). Plantas controle em branco, experimentais em cinza. 
Os níveis de RNA mensageiro foram avaliados em amostras de folha de plantas crescidas em vaso 
com 3 meses de idade. As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de 
RNA mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado 
como normalizador. O cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e 
Schmittgen (2001).  
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Figura 24: Avaliação da expressão por PCR em tempo real nas folhas de plantas silenciadas para 
o gene da SnRK1 (A), e de genes encontrados diferencialmente expressos na análise por 
microarranjo (B, C, D e E). Plantas controle em branco, experimentais em cinza. Os níveis de 
RNA mensageiro foram avaliados em amostras de folha de plantas crescidas em vaso com 3 
meses de idade. As reações foram realizadas em triplicata. O eixo Y representa o nível de RNA 
mensageiro do gene de interesse em relação ao nível de RNA mensageiro do gene utilizado como 
normalizador. O cálculo do nível de expressão foi realizado de acordo com Livak e Schmittgen 
(2001).  
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O fato da SnRK1 apresentar-se induzida em genótipos alto brix, em 

entrenós maduros de variedades consideradas alto brix, juntamente de genes 

relacionados à biossíntese de parede celular (Papini-Terzi et al., 2009; 

Waclawovsky et al., 2010) talvez indique um papel fundamental dessa quinase no 

acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar quando superexpressa. A Figura 25 

mostra as medidas de sacarose em folha das plantas transgênicas (controle e 

experimentais). Nas plantas superexpressando SnRK1 (Figura 25A) observou-se 

um maior conteúdo de sacarose nas folhas nas plantas 85, 88 e 67 em relação ao 

controle 102. A planta 88 apresentou diferença significativa no conteúdo de 

sacarose com aumento de aproximadamente quatro vezes em relação aos 

controles 102 e 107. Nas plantas silenciadas para o mesmo gene (Figura 25B) 

notou-se uma diminuição do conteúdo de sacarose nas folhas dessas plantas em 

relação ao controle 124. Esse resultado talvez possa indicar que essa quinase 

tenha um papel no acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar. 
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Figura 25: Medidas de sacarose nas folhas de cana-de-açúcar superexpressando (A) e 
silenciando (B) para SnRK1. Plantas controle em branco, experimentais em cinza. As reações 
foram realizadas em triplicata. Colunas brancas: controle, Colunas cinza: experimentais. t student 
P <0.05 (*) controles 102 e 103, (+) controles 107 e 124. 
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4.6. Promotores 

 

Regiões promotoras são sequências regulatórias presentes antes do sítio 

de início da transcrição da região codificadora de um gene. A informação nelas 

contida dirige a expressão dos genes de modo coordenado, de acordo com o 

desenvolvimento do organismo e na presença de sinais externos. A identificação 

de sequências conservadas permite o reconhecimento da função de um 

determinado gene diferencialmente expresso em condições fisiológicas 

específicas, ou correspondendo a características fenotípicas.  

A tecnologia de sequenciamento em larga escala por pirosequenciamento 

na plataforma 454 permitiu a obtenção de sequências de DNA através do método 

de “whole genome shotgun” (Materiais e Métodos). O emprego da técnica e a 

montagem dos contigs foram realizadas pelo Prof. Dr. Carlos Takeshi Hotta e o 

aluno de doutorado Milton Yutaka Nishiyama Jr, respectivamente. 

Aproximadamente 10.8 Gpb de sequências da variedade SP80-3280 foram 

obtidas. O uso do software Newbler permitiu a montagem de 6,5 milhões de 

sequências em 468,792 contigs e 1,345,293 singletons. O tamanho médio do 

contigs foi de 2,128 pb.  

A identificação de sequências acima do sítio de início da transcrição 

ocorreu através do alinhamento do SAS da SnRK1 ou Akin pela ferramenta 

Blast contra os contigs e singletons disponíveis no banco de dados do SUCEST. 

Através desse alinhamento, uma sequência de 1930 pb correspondente a uma 

região acima do sítio de início do gene da SnRK1 foi obtida a partir do contig 

02484.  Para o gene de uma Akin, proteína que interage com SnRK1, apenas 

uma sequência acima do sítio de início da transcrição de 825 pb foi obtida, a 
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partir do contig 460894. 

Para verificar se essas sequências promotoras possuem regiões homólogas 

na mesma porção genômica em Sorghum bicolor (gênero mais próximo a cana-

de-açúcar com o genoma disponível), uma sequência de mesmo tamanho acima 

do sítio de início da transcrição do gene correspondente a SnRK1 de cana 

(cromossomo 3: 61807928-61813555; http://www.phytozome.net/) foi alinhada 

à sequência obtida. O mesmo foi feito para a Akin de cana. Os alinhamentos 

mostraram que os 1930pb obtidos a partir do  contig 02484 possuem 62,34% de 

identidade (calculada pelo programa Jalview 2.7) com a mesma região referente 

ao gene de SnRK1 de Sorghum bicolor (Figura 26). Para Akin, foi observado 

56,52% de identidade (Figura 27). A conservação encontrada entre os genes (os 

SAS de SnRK1 e Akin possuem 98% de identidade com Sorghum bicolor) e 

suas respectivas regiões promotoras possivelmente se dá devido à função das 

respectivas proteínas, indicando a importância do papel desempenhado por elas 

em vias metabólicas. 

 

http://www.phytozome.net/
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Figura 26: Alinhamento da região de 1930 pb obtida do contig 02484 com a mesma região em Sorghum bicolor. O alinhamento mostra 62,34% de 
identidade entre as duas sequências.Regiões em laranja e lilás indicam porções idênticas entre as duas sequências, a linha sólida preta indica regiões sem 
identidade ou lacunas.  
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Figura 27: Alinhamento da região de 825 pb obtida do contig 460894 com a mesma região em Sorghum bicolor. O alinhamento mostra 56,52% de 
identidade entre as duas sequencias. Regiões em laranja e lilás indicam porções idênticas entre as duas sequências, a linha sólida preta indica regiões sem 
identidade ou lacuna. 
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Com o intuito de identificar sequências específicas de DNA envolvidas no 

reconhecimento por fatores de transcrição nos processos regulatórios, a região do 

contig com a sequência promotora candidata foi submetida a um alinhamento no 

navegador PlantPAN (http://plantpan.mbc.nctu.edu.tw/) (Chang et al., 2008). 

Os motivos regulatórios identificados por essa ferramenta estão listados nas 

Tabelas 6 e 7.  Estas tabelas listam 38 e 40 motivos encontrados para a sequência 

promotora obtida para SnRK1 e Akin, respectivamente. Também são 

identificados (em vermelho) as sequências que são encontradas em ambos os 

promotores de sorgo e cana-de-açúcar. A identificação desses motivos pode 

evidenciar o envolvimento desses genes em processos moleculares e fisiológicos 

semelhantes. Entre os motivos identificados computacionalmente, alguns 

relacionados à resposta a luz, estresse por seca, e resposta a hormônios vegetais 

foram encontrados e são tratados na discussão. 

http://plantpan.mbc.nctu.edu.tw/
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Tabela 6: Lista com 38 motivos de DNA identificados em 1930 pb relacionados com uma 
sequência a 5’ do transcrito de uma SnRK1 de cana-de-açúcar. Em vermelho são os motivos 
encontrados em ambos os promotores de sorgo e cana-de-açúcar. 

 

 

Motivo Sequência Motivo Sequência

ABRELATERD1 ACGT AGL3 ATTA

ABRERATCAL AGCAGC ANAERO2CONSENSUS GAAAAT

ACGTATERD1 GGATT ANT AAACCA

ACGTATERD1 TGACG Athb-1 CATCTG

AGCBOXNPGLB CCGCGG ATHB-5 CAACA

AP1 AAACCA CDC5 TGGGCC

ARR10 CAACGG MYB1AT ACTTTG

ARR1AT AACTAAC P1BS GTATATGC

ASF1MOTIFCAMV AACGG RAV1 gagCAACAacgc

CGCGBOXAT TGGGCC RAV1-A CAACA

Core TTTTTAG SITEIIATCYTC TGGGCC

ERF1 GCCGCC SORLIP1AT GCCAC

GATABOX GATAAG SV40COREENHAN GTGGAAAG

GCCCORE CCGAC TBOXATGAPB ACTTTG

GT1CONSENSUS GCCAC TGBOXATPIN2 AACGTG

IBOX GCCAC

LTRECOREATCOR15 GTGGAAAG

MYB2CONSENSUSAT CATCTG

MYB4 AACTAAC

MYBCORE CCGTTG

MYBCOREATCYCB1 AACGG

MYCATERD1 CATGTG

RAV1AAT CAACA  
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Tabela 7: Lista com 40 motivos de DNA identificados em 825 pb relacionados com uma 

sequência a 5’ do transcrito de uma Akin de cana-de-açúcar. Em vermelho são os motivos 
encontrados em ambos os promotores de sorgo e cana-de-açúcar. 

 

Motivo Sequência Motivo Sequência

ACGTATERD1 ACGT AGCBOXNPGLB AGCCGCC

ANAERO2CONSENSUS AGCAGC AGL3 tttgCCATActgtggcgt

ARR1AT GGATT ANT ccgtcctCCCGAcc

ASF1MOTIFCAMV TGACG AP1 TTTTTAG

CGCGBOXAT CCGCGG ARR10 AGATTCGG

Core ATTA Athb-1 ctgaaATTATtcgc

GATABOX GATA ATHB-5 aaaTTATTc

GT1CONSENSUS GAAAAT TGBOXATPIN2 AACGTG

MYB1AT AAACCA CDC5 gaaTCAGCtgg

MYB2CONSENSUSAT CAACGG ERF1 GCCGCC

MYB4 AACTAAC GCCCORE GCCGCC

MYBCORE CGGTTG IBOX GATAAG

MYBCOREATCYCB1 AACGG LTRECOREATCOR15 CCGAC

MYCATERD1 CATGTG P1BS GTATATGC

MYCCONSENSUSAT CATCTG RAV1 gagCAACAacgc

RAV1-A CAACA RAV1AAT CAACA

SITEIIATCYTC TGGGCC SORLIP1AT GCCAC

SORLIP2AT GGGCC SV40COREENHAN GTGGAAAG

ABRELATERD1 ACGTG TBOXATGAPB ACTTTG

ABRERATCAL AACGTGT TGBOXATPIN2 AACGTG  
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5. DISCUSSÃO 
 

5.1. Regulação do acúmulo de sacarose em genótipos de cana-de-açúcar  

 

Carboidratos são os produtos finais da fotossíntese nas plantas, e quando 

em grandes quantidades podem causar mudanças na expressão de genes 

relacionados à fixação de CO2 e a mobilização de carboidratos (Sheen 1990). Nos 

tecidos fonte (folhas), a assimilação de CO2 pela fotossíntese depende de uma 

intrincada rede de regulação, determinada pela demanda dos tecidos dreno 

(McCormick et al., 2008).  

O fato de a cana-de-açúcar ser uma gramínea C4 e acumular altas 

concentrações de açúcares solúveis no colmo a torna um dos principais modelos 

de estudo das relações fonte-dreno (McCormick et al, 2009). No entanto, ainda 

são poucos os estudos que relacionam a capacidade fotossintética da cana-de-

açúcar com o acúmulo de sacarose no colmo. Quando uma variedade comercial 

de cana-de-açúcar (N19) foi parcialmente sombreada em campo durante 14 dias, 

a taxa de fotossíntese aumentou (McCormick et al., 2007) e os entrenós 4 a 6 

apresentaram um maior acúmulo de glicose e frutose do que sacarose em relação 

ao controle. Mais recentemente, a inibição da atividade fotossintética pelo 

acúmulo de sacarose nas folhas, através do resfriamento da base das mesmas, 

provocou mudanças no perfil de expressão de genes relacionados com o 

transporte e metabolismo de carboidratos e fotossíntese (McCormick et al., 

2009). 

A alteração da taxa de fotossíntese pela presença de açúcares nas folhas e 

nos entrenós das plantas testadas reforça a hipótese de que sacarose, glicose e 
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frutose possuem um papel fundamental na regulação do acúmulo de sacarose na 

cana-de-açúcar. Tal mecanismo pode ser mais bem compreendido tomando-se 

como exemplo o fato de que o ancestral Saccharum spontaneum acumula baixa 

concentração de sacarose e possui uma taxa fotossintética 30% maior quando 

comparado a híbridos de Saccharum spp que acumulam sacarose em altas 

concentrações (Irvine, 1975). 

Os carboidratos produzidos durante a fotossíntese são rapidamente 

transportados pelos vasos condutores para suprir a demanda durante o 

desenvolvimento (Bush, 2011). Açúcares redutores como glicose e frutose não são 

transportados pelos vasos condutores do floema, pois possuem em sua molécula 

um grupo aldeído (glicose) e uma cetona (frutose) expostos, tornando-os 

carboidratos mais reativos do que a sacarose (Taiz e Zeiger 2010). A velocidade 

de transporte da sacarose depende do fluxo glicolítico necessário para a produção 

de ATP utilizado nas reações de biossíntese de compostos e na manutenção da 

homeostase do organismo (Hofmeyr e Cornish-Bowden 2000). 

Como observado na Figura 6B, a correlação negativa entre a concentração 

de sacarose e glicose no colmo dos genótipos aqui estudados mostra como 

genótipos alto brix são capazes de acumular altas concentrações de sacarose, 

enquanto genótipos baixo brix possuem uma maior concentração de açúcares 

redutores (glicose e frutose) e fibra (Figura 6C). A parede celular do colmo pode 

ser considerada uma das responsáveis pela alta demanda por carboidratos 

produzidos na fotossíntese. De fato, como visto nos resultados, os genótipos com 

menor conteúdo de sacarose tendem a fazer mais fotossíntese, o que pode ser 

explicado pela alta demanda por açúcares redutores para a biossíntese da parede 

celular (medida na forma de fibra) observada nestes genótipos (Figura 6B). A 
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sacarose sintetizada no mesofilo das folhas deve ser rapidamente transportada 

para o colmo, onde ela será hidrolisada em glicose e frutose, moléculas utilizadas 

na síntese da parede celular. Assim, o rápido consumo de açúcares redutores na 

biossíntese de carboidratos complexos não permite o acúmulo de sacarose em 

altas concentrações nos vacúolos das células parenquimáticas do colmo. 

A tendência negativa observada entre porcentagem de fibra e concentração 

de sacarose (Figura 6C) no colmo dos genótipos analisados pode indicar que 

genótipos baixo brix produzem mais fibra à custa de sacarose. Relação suportada 

pela maior concentração de hexoses (concentração de açúcares redutores) no 

colmo (Figura 5C) dos genótipos de baixo brix. Assim, a rápida utilização da 

sacarose para a biossíntese de fibra em genótipos de baixo brix pode “atrasar” o 

acúmulo de sacarose no colmo, característica que a faz ser reconhecida pela 

indústria como um genótipo tardio. Os genótipos alto brix, em contrapartida, são 

capazes de acumular altas concentrações de sacarose precocemente por não 

produzirem fibra na mesma proporção. 

Além das características discutidas acima, os programas de melhoramento 

de cana-de-açúcar também buscam selecionar genótipos com fenótipos 

contrastantes para produtividade e biomassa. Como observado na Figura 6G e 

6H, os genótipos com maior conteúdo de sacarose tendem a possuírem mais 

biomassa e a serem mais produtivos. No entanto, apesar da fotossíntese parecer 

estar relacionada com a presença de sacarose no colmo da cana, as características 

agrotecnológicas como fibra, produtividade e biomassa não estão relacionadas 

com a taxa de fotossíntese nos genótipos analisados (Figura 7B, 7C e 7D 

respectivamente). De fato, no trabalho publicado por Inman-Bamber et al., 2011, 

a análise da fotossíntese em 20 clones de cana com alto conteúdo de fibra e 
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sacarose foi realizada em campo. Eles observaram que existe uma diminuição da 

fotossíntese durante o desenvolvimento desses clones durante um período de 11 

meses. No entanto, essa fotossíntese diminuída ao longo do período analisado 

não está relacionada com o acúmulo de sacarose e na biomassa desses clones 

(Inman-Bamber et al. 2011).  

Diante desses resultados, faz-se necessária a identificação de vias 

metabólicas relacionadas a características além daquelas para o acúmulo de 

sacarose e síntese de parede. A análise do transcriptoma dos genótipos alto e 

baixo brix, e aqueles selecionados pela diferença de produtividade e fotossíntese 

pode direcionar a compreensão de como essas características se relacionam. 

 

5.2. Transcriptoma dos genótipos alto brix e contrastantes para fotossíntese 

e produtividade 

 

A análise do transcriptoma de genótipos contrastantes para sacarose e outras 

características agrotecnológicas, como fotossíntese e produtividade, revelou um 

grande número de genes diferencialmente expressos envolvidos em diferentes 

funções metabólicas (Tabela Anexo 1). Entre eles, os genes envolvidos com 

metabolismo de carboidratos, metabolismo de parede, regulação hormonal, 

transporte, fatores de transcrição, fosforilação e fotossíntese são fortes candidatos 

ao acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar. Aqui, nesta seção, também será 

incluída a discussão dos genes diferencialmente expressos encontrados nas plantas 

silenciadas e superexpressando SnRK1, uma proteína quinase associada ao 

conteúdo de sacarose em cana. 
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5.2.1. Metabolismo de parede  

 

Nas plantas, a parede celular é composta de celulose, hemicelulose e lignina. 

A celulose é composta por cadeias lineares de D-glicose unidas através de uma 

ligação β-1,4 (Somerville et al. 2004). Ela é insolúvel, quimicamente estável, quase 

imune ao ataque químico e enzimático e também confere força tênsil à planta (Taiz 

e Zeiger 2010). A hemicelulose é formada pela união de moléculas de D-glicose por 

ligações β-1,4 e moléculas de D-xilose ligadas à cadeia linear de glicose por ligações 

β-1,6 (Scheller e Ulvskov 2010). Sua função é manter cadeias de celulose unidas 

através do preenchimento entre as microfibrilas (Cosgrove 2005a). Depois da 

celulose, a lignina é o composto orgânico mais abundante do reino vegetal, 

encontrada principalmente na parede secundária das plantas (Taiz, 2010). Ela é 

formada a partir de três tipos de fenilpropanóides: coneferil, coumaril e sinapil 

provenientes da fenilalanina(Amthor 2003). Esses compostos unem-se entre si 

formando polímeros de cadeias não lineares. A sua composição exata é difícil de ser 

estabelecida devido à associação entre polímeros de celulose e hemicelulose, e pela 

falta de padrão estrutural (Amthor, 2003).  

A síntese da parede celular e o acúmulo de sacarose obedecem a uma 

intricada rede de regulação dependente da atividade catalítica de enzimas 

específicas, relacionadas aos processos de biossíntese e degradação de compostos 

(Cosgrove, 2005). A análise por microarranjos em chip de oligonucleotídeos 

revelou diversos componentes do metabolismo de parede em cana 

diferencialmente expressos nos genótipos alto brix, contrastantes para 

produtividade e em plantas silenciadas e superexpressando SnRK1 (Tabelas Anexos 

1 e 2).  
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As celuloses sintases são enzimas que participam na síntese de um polímero 

linear de β-1,4 glucana com 2 mil a 25 mil glicoses (Zhou et al. 2002). A família das 

celuloses sintases é expressa em diferentes tecidos, e elas se localizam na 

membrana plasmática, dentro do citosol, na forma de um hexâmero que forma 

uma estrutura denominada partícula em roseta (Cosgrove, 2005). A partícula em 

roseta forma um poro na membrana, por onde moléculas de glucanas passam em 

direção ao meio extracelular, para posterior deposição na parede (Zhou, et al. 

2002). No estudo realizado por Nuhse et al. (2004), a análise global da 

fosfoproteômica de proteínas de membrana em Arabidopsis thaliana revelou que 

membros da família das celuloses sintases apresentam sítios de fosforilação na 

região responsável pela síntese das moléculas de celulose, indicativo de que essas 

proteínas podem fazer parte de uma via de transdução de sinal conservada (Nuhse 

et al. 2004). 

Em cana-de-açúcar, genes envolvidos na biossíntese da parede celular foram 

vistos relacionados ao conteúdo de sacarose (Papini-Terzi et al., 2009). Quando 

variedades comerciais alto brix (SP91-1049 e SP89-1115) foram comparadas com 

variedades baixo brix (SP83-2847 e SP94-3116), uma CesA7 foi induzida em V2 e 

V4 (Waclawovsky et al., 2010). No estudo realizado por Casu e colaboradores 

(2007), quatro membros da família das CesA encontravam-se induzidos em 

entrenós em amadurecimento (Casu et al. 2007). Novamente, CesA7 e uma CSL9 

foram induzidas em cana submetida a alto CO2 por 60 dias, indicando que as duas 

enzimas podem ter um papel no aumento de biomassa (De Souza et al. 2008), 

2011). Nos genótipos alto brix, três celuloses sintases estão reprimidas 

(SCJLLR1106H06.g, SCQGRT1044A07.g, SCEQLB1066G04.g e 

SCUTSB1030B12.g). Já o genótipo 318, que possui como única característica 
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contrastante com seu par (321), a diferença na produtividade, apresentou quatro 

celuloses sintases induzidas (SCCCLR1066B10.g, SCCCLR2C02H01.g, 

SCCCRZ2002G07.g e SCJLLR1106H06.g). Tal resultado mostra que as celuloses 

sintases além de participarem na formação de fibra em cana, também podem estar 

envolvidas com o aumento da produtividade em campo. Nas plantas silenciadas, 

três celuloses sintases estão induzidas (SCCCLR2C02H01.g, SCJLLR1106H06.g e 

SCEQLB1066G04.g), indicando que talvez os eventos de silenciamento levem à 

perturbação do pool de quinases, afetando de modo semelhante à expressão de 

genes dessa família.  

As XTHs (xiloglucana endotransglicosilase/hidrolase) são enzimas capazes de 

hidrolisar ou transglicosilar resíduos de xiloglucanas de modo transiente, na matriz 

da parede celular, controlando o turgor causado pela expansão celular através do 

remodelamento da parede conforme ela se expande (Eklof e Brumer 2010). Em 

experimentos onde a atividade da XTH foi verificada em tecidos de ervilha, na 

presença de longas cadeias de xiloglucanas (que possuem como função a ligação 

das microfibrilas de celulose) houve uma redução de 50% no crescimento do caule, 

evidenciando o papel dessas enzimas no alongamento celular (Cosgrove, 2005). Em 

cana-de-açúcar, Papini-Terzi e colaboradores (2009) identificaram uma XTH 

induzida no entrenó imaturo comparado ao entrenó maduro, demonstrando sua 

associação com o conteúdo de sacarose. Duas XTHs (SCEPCL6021B11.g e 

SCRFLB1055E11.g) foram encontradas reprimidas e umas delas parece estar 

associada com a uma menor produtividade.  

As expansinas são enzimas extracelulares que funcionam em pH ácido (4,5 - 

5), durante o afrouxamento da parede celular, alongamento celular em caule e raiz, 

expansão foliar provocada por estímulo luminoso e outros processos (Cosgrove 



115 

2000). Elas provavelmente agem no relaxamento celular através da quebra das 

pontes entre as microfibrilas de celulose e a matriz de polissacarídeos (Cosgrove, 

2005). A atividade ou expressão dos genes dessa família está ligada à ação do 

hormônio auxina, que participa no processo de alongamento celular (Vanneste e 

Friml 2009). Em genótipos alto brix, uma EXPA23 foi encontrada induzida e uma 

EXPA11 reprimida em entrenó maduro (Papini-Terzi et al., 2009). Nos genótipos 

alto brix aqui estudados, seis expansinas parecem relacionadas à regulação do 

acúmulo de sacarose (SCCCCL4006H09.g, SCCCLB1023H08.g, 

SCCCLR1065A10.g, SCEPRT2043B01.g, SCEQRT2026A06.g e 

SCEQRT2027A10.g). Apenas uma (SCEQRT2026A06.g) está induzida no genótipo 

553 que como nos genótipos baixo brix possui maior fotossíntese e menor 

produtividade. Interessantemente, cinco expansinas (SCCCCL5072C04.g, 

SCCCCL4006H09.g, SCCCLB1023H08.g e SCEQRT2027A10.g) foram encontradas 

reprimidas nas plantas superexpressando a SnRK1 (Tabela Anexo 2). 

As β-1,3 e β-1,4 glucanases são enzimas que hidrolisam as cadeias de glucanas 

associadas a polímeros de celulose presentes na parede celular, agindo no seu 

remodelamento durante o alongamento celular (Burton e Fincher 2009). 

Geralmente, elas aparecem expressas no ataque por patógenos, quando a planta 

emprega esse tipo de enzima como forma de defesa (Mauch e Staehelin 1989). A 

função das β-1,4 glucanases foi elucidada pela expressão antisenso em Arabidopsis 

thaliana, onde plantas silenciadas apresentaram desde encurtamento do caule e 

raízes até um enfraquecimento da parede celular (Tsabary et al. 2003). Nos 

genótipos aqui estudados, quatro β-1,4 glucanases podem estar associadas à 

regulação do acúmulo de sacarose, uma vez que aparecem induzidas em genótipos 

alto brix, duas delas induzida no genótipo 318 estão associadas à produtividade. 



116 

Por outro lado, oito β-1,3 glucanases (SCEQRT1025C10.g, SCEQRT1026E05.g, 

SCJLRT1019F05.g, SCJLRT1023E06.g, SCQSRT2031D12.g, SCRFLR1055B07.g, 

SCUTLR2030A01.g e SCUTSB1075A01.g) mostraram-se reprimidas na maioria dos 

pontos experimentais. Nas plantas transgênicas, uma β-1,3-glucanase foi 

encontrada induzida (SCCCLR1076C07.g) na planta silenciada e uma 

(SCJLRT1023E06.g) reprimida na planta superexpressando (Tabela Anexo 2).   

A enzima fenilalanina amonialiase (PAL) faz parte da primeira reação da 

síntese de lignina, onde converte a fenilalanina em cinamato pela deaminação deste 

aminoácido na via de biossíntese dos fenilpropanóides (Whetten et al. 1998). A 

lignina confere resistência à parede celular, facilita o transporte de água e confere 

resistência contra danos químicos e biológicos (Vanholme et al. 2008). Na cana-de-

açúcar, membros dessa classe foram vistos diferencialmente expressos em plantas 

alto brix, no entrenó maduro, sob presença de ABA, sacarose, glicose e estresse por 

seca (Papini-Terzi et al., 2009). As análises de microarranjo aqui realizadas 

mostram duas PAL diferencialmente expressas em genótipos alto brix 

(SCEQRT1024E12.g e SCSGAM1094D05.g). Interessantemente, com exceção do 

genótipo 318, pelo menos uma PAL está diferencialmente expressa nos genótipos 

contrastantes para produtividade (SCSGAM1094D05.g). A superexpressão de uma 

PAL em tabaco levou a um acúmulo de intermediários da via dos fenilpropanóides, 

mas não levou a uma maior concentração de lignina (Howles et al. 1996).  

Além da PAL, proteínas dirigentes estão envolvidas na formação da lignina. 

Elas dirigem os monolignóis iniciais aos sítios de formação de lignina dentro da 

matriz da parede celular (Fukushima e Hatfield 2001). A Tabela Anexo 1 lista 7 

proteínas dirigentes diferencialmente expressas (SCCCFL4090D02.g, 

SCCCLB1003G10.g, SCMCSD1062A02.g, SCRURT3064D10.g, SCSBLB1033B10.g, 
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SCSGFL4C03C08.g e SCUTAD1032E08.g). A SCJLLR1102H07.g apareceu 

reprimida na planta superexpressando a SnRK1. A formação dos monolignóis 

depende da interação dessas moléculas com peroxidases e o peróxido de 

hidrogênio, na parede celular (Fukushima e Hatfield 2001). Interessantemente, 17 

peroxidases estão diferencialmente expressas nos genótipos alto brix e nos pares de 

genótipos selecionados em relação à produtividade (SCBGHR1058E08.g, 

SCBGLR1096C09.g, SCCCAD1001C08.g, SCCCCL2001D02.b, SCCCCL3002F08.b, 

SCCCCL3003B02.b, SCCCCL4015G04.g, SCCCCL7037A10.g, SCEZRT2019F10.g, 

SCEZRT2020H09.g, SCQGLR2032G02.g, SCRURT2013F10.g, SCSBSD1033E10.g, 

SCSFSB1105B01.g, SCSGHR1069A02.g, SCVPLB1020D03.g e SCVPRZ2035F03.g). 

Nas plantas transgênicas, as três peroxidases (SCVPRZ2035F03.g, 

SCBGHR1058E08.g e SCSGHR1069A02.g) estão reprimidas na planta 

superexpressando SnRK1 e uma está induzida na planta silenciada 

(SCCCRZ1002D07.g).  

 

5.2.2. Fotossíntese e metabolismo de carboidratos 

 

Em termos agronômicos, a fotossíntese é um fenômeno onde a interceptação 

da luz leva a reações químicas que produzem fotoassimilados para o acúmulo de 

biomassa. Essa relação não é estritamente linear, a planta ao longo do seu 

desenvolvimento tem que “optar” entre crescer ou acumular os fotoassimilados 

(Murchie et al., 2009). O caminho entre as duas alternativas depende de um 

eficiente processo de regulação, consequência da habilidade da planta de processar 
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sinais complexos de maneira precisa. 

Poucos trabalhos demonstram uma relação direta entre o acúmulo de sacarose 

no colmo da cana e a regulação da fotossíntese (McCormick, 2008). O acúmulo de 

sacarose em folhas de Arabidopsis thaliana causa uma diminuição da fotossíntese 

pela repressão de genes relacionados à atividade fotossintética (Sheen 1990). 

A fixação de carbono atmosférico pelas plantas só se inicia na presença de 

energia luminosa, e quase toda a vida presente no planeta depende dela (Taiz, 

2010). As reações de transferência e produção de energia ocorrem na membrana 

interna dos tilacóides, dentro dos cloroplastos, e os produtos finais dessas reações 

(ATP e NADPH) são utilizados nos processos de fixação de carbono e síntese de 

açúcares (Eberhard et al. 2008). Nos experimentos aqui apresentados, genes 

relacionados às reações de absorção de luz apresentaram-se diferencialmente 

expressos e são discutidos a seguir.  

Os fotossistemas I e II são complexos multiméricos presentes na membrana 

do tilacóide nos cloroplastos (Taiz, 2010). Eles são responsáveis pela oxidação da 

molécula de água e transferência de energia induzida pela luz (Hibberd e Covshoff 

2010). Os prótons originados na oxidação são liberados no lúmen do tilacóide e 

depois transferidos para o estroma, pela passagem através da ATP sintase que 

dirige a força próton motriz formadora de ATP (Eberhard, et al. 2008). Seis genes 

relacionados com fotossistemas estão diferencialmente expressos 

(SCQGLR1085G01.g, SCUTLR2008B06.g, SCAGFL1086E09.g, SCJFLR1073E07.g, 

SCJFRZ2015A05.g e SCUTSB1076D12.g). Três estão induzidos nos genótipos 318, 

553 e 710. Nos genótipos 553 e 710 a indução desse gene bem como os relacionados 

ao fotossistemas I parecem estar envolvidos com uma maior taxa de fotossíntese 

nesses genótipos. Na superexpressão, um gene (SCVPLR2005F03.g) está reprimido 
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indicando que pode haver uma diminuição da fotossíntese pela repressão desses 

genes, pode levar a uma maior concentração de sacarose nessas plantas como 

observado em genótipos alto brix. 

A ATP sintase é responsável pela formação de ATP através da força motriz 

gerada pelo fluxo de prótons vindos da oxidação da molécula de água (Taiz, 2010). 

A atividade ótima dessa enzima depende de sua estrutura, onde o gradiente de 

prótons produz uma mudança conformacional da proteína, produzindo a síntese 

direcionada das moléculas de ATP (Mccarty et al. 2000). As ATP sintases induzidas 

(SCSGAD1009E08.g e SCVPLR2005G04.g) nos genótipos 553 e 710 indicam 

juntamente com os fotossistemas uma possível consequência do aumento da 

fotossíntese nestes indivíduos. 

As proteínas de ligação à clorofila a/b estão presentes nos fotossistemas I e II, 

ligadas a clorofilas e xantofilas, formando o complexo antena (Xu et al. 2012). O 

membro dessa família induzido (SCCCLR2C02D12.g, SCCCST1002F06.g, 

SCEZLR1031G02.g e SCUTST3086G11.g) nos genótipos 238 e 553 indica uma 

relação com a fotossíntese aumentada nesse genótipo.  

Após a entrada do CO2 pelos estômatos das folhas, o primeiro passo da fixação 

de carbono ocorre pela ação da enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC), que 

leva à formação de oxaloacetato. Em seguida, o oxaloacetato é convertido em 

malato e transportado para as células da bainha do feixe, e só então, nesse 

compartimento, o malato é descarboxilado pela ação de uma enzima málica, 

liberando o CO2 utilizado no ciclo de calvin pela ação da Rubisco (Taiz, 2010). A 

atividade da PEPC é regulada através da fosforilação de alta especificidade realizada 

pela fosfoenolpiruvato carboxilase quinase (PEPCK) (Hartwell et al. 1999). Uma 

PEPCK (SCJFRZ2007A03.g) apareceu induzida nas folhas de genótipos alto brix. 
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PEPCK é uma quinase altamente específica e pouco abundante (Nimmo 2003), e 

sua atividade depende da intensidade da luz. Porém, pouco se sabe sobre a 

regulação dessa enzima (Hibberd e Covshoff 2010). A fosforilação (como discutida 

mais adiante) parece ser um dos processos regulatórios mais proeminentes na 

sinalização por açúcares em plantas (Rolland, et al. 2006) e também pode estar 

envolvida na atividade fotossintética. Dessa maneira, a PEPCK pode ser um dos 

alvos da engenharia metabólica para o aumento da taxa de fotossíntese em cana-de-

açúcar, que pode promover o aumento de biomassa.  

Nas células da bainha do feixe, a fixação de CO2 é realizada pela sua ligação à 

ribulose-1,5-bisfosfato, levando à formação de 3-fosfoglicerato, catalisada pela 

RuBP carboxilase/oxigenase (Rubisco). Ela é encontrada na maioria dos 

organismos fotossintetizantes e compreende aproximadamente 50% do total de 

proteínas solúveis nas folhas (Andersson e Backlund 2008). Apesar de sua 

afinidade por CO2, ela também é capaz de reconhecer O2, e a competição entre a 

taxa de CO2/O2 compromete a sua atividade de carboxilação e a síntese de 

carboidratos (Whitney et al. 2011). Nos genótipos 553 e 710 os SAS estão induzidos 

(SCBGLR1044D06.g e SCCCLR1001E04.g) . 

A enzima frutose-1,6-bisfosfato aldolase converte a frutose-6-fosfato, de modo 

reversível, em gliceraldeído-3-fosfato e diidroxiacetona fosfato nas reações do ciclo 

de Calvin (Du et al. 2011). Dois genes desta enzima estão diferencialmente 

expressos (SCRULR1020D11.g e SCSBSB1096D03.g) e pode indicar um ponto de 

controle chave no metabolismo de carboidratos regulado pelo ciclo de Calvin. 

A síntese de sacarose ocorre a partir das trioses fosfato produzidas no ciclo de 

Calvin, que são transportadas para o citosol. Para que ocorra a síntese de sacarose a 

partir de glicose e frutose, uma sacarose fosfato sintase também conhecida como 
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UDP-glicose-frutose-fosfato glicosiltransferase é necessária (Koch 2004a). As UDP-

glicosiltransferases são responsáveis pela transferência do monossacarídeo de um 

nucleotídeo para um receptor de glicosil, liberando UDP e formando um 

carboidrato. Na síntese da sacarose, a glicose da UDP-glicose é transferida para 

frutose-6-fosfato formando sacarose-6-fosfato. Pela ação de uma sacarose-6-fosfato 

fosfatase, o grupo fosfato é removido, liberando Pi e formando sacarose (Lehninger, 

et al. 2005). Dos genes relacionados ao metabolismo de carboidratos encontrados 

diferencialmente expressos, nove são UDP-glicosiltransferases 

(SCQGLR1019G02.g, SCAGAM2124E01.g, SCAGST3140F06.g, SCCCCL4003D06.g, 

SCCCCL4007E06.g, SCCCLR2C03C10.g, SCEQRT1031B01.g, SCEZRZ3096G08.g, 

SCMCRT2103F09.g e SCSGAM2105D04.g), sendo que seis estão induzidas no 

genótipo 710 que possui uma taxa de fotossíntese maior em relação ao seu par 

(714). As UDP-glicosiltransferases parecem estar mais intimamente relacionadas 

com a síntese de sacarose nas folhas, visto que esse dissacarídeo é produzido lá e 

posteriormente exportado para o colmo.  

Trealose-6-fosfato é um dissacarídeo formado por duas moléculas de glicose, 

através da ação de uma trealose-6-fosfato sintase que catalisa a transferência de 

uma glicose de UDP-glicose para glicose-6-fosfato, formando trealose-6-fosfato 

(Paul 2007). De acordo com trabalhos mais recentes, este açúcar parece estar 

envolvido no estresse por seca em plantas (Li et al. 2011). O aumento da expressão 

de uma trealose-6-fosfato sintase em tabaco induziu o crescimento da fotossíntese 

por unidade de área, e também a resistência à seca (Paul, 2007). Em genótipos alto 

brix, duas trealoses-6-fosfato sintases estão reprimidas (SCEZRZ1015H08.g e 

SCCCCL2001H04.b). No genótipo 238, uma delas está reprimida.  

Os genes relacionados à fotossíntese descritos anteriormente além de serem 
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importantes pontos de controle na regulação do acúmulo de sacarose em cana, 

podem ser utilizados na busca de sequências regulatórias envolvidas na expressão 

tecido-específica de genes de interesse. Entre os genes encontrados nos chips de 

oligonucleotídeos escolhidos para as validações por PCR em tempo real, aqueles 

relacionados à fotossíntese apresentaram perfil de expressão exclusivo nas folhas 

(Figura 17). Genes como Rubisco, ATP sintase, fotossistemas I e II, proteína de 

ligação a clorofila a/b, ferrodoxina, frutose-1,6-bisfosfato aldolase são possíveis 

alvos para transgenia.  

 

5.2.3. Transportadores 

 

A fixação de CO2 pela fotossíntese nas folhas (fonte) e a regulação da 

partição de carbono entre os órgãos não fotossintéticos (dreno) são processos 

altamente conectados (Sauer 2007). Para que isso seja possível, o papel dos 

transportadores é de grande importância para que moléculas de interesse sejam 

translocadas e cheguem ao seu destino final (Rolland, et al. 2002). 

Em cana-de-açúcar, a sacarose sintetizada nas folhas precisa percorrer um 

longo caminho até chegar ao colmo onde é acumulada, e a presença de 

transportadores é essencial na comunicação entre os dois tecidos. Nas plantas, as 

mudanças dos níveis de sacarose nos tecidos fonte-dreno produzem uma cascata de 

sinalização intracelular, que altera a transcrição de genes relacionados ao 

transporte de açúcares (Bush, 2011). A alta demanda por carboidratos dos tecidos 

dreno faz com que a concentração de sacarose diminua no floema e aumente a 

transcrição de mRNAs de transportadores de sacarose na membrana da célula. Se a 

demanda por carboidratos for baixa, a sacarose se acumula no floema, diminuindo 
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a transcrição desses transportadores e levando a uma regulação negativa da 

fotossíntese (Bush, 2011). Onze transportadores de açúcares (SCBGRT1047G10.g, 

SCCCCL3004D01.b, SCCCLR1067A05.g, SCCCRT2002G08.g, SCCCRZ2C01C04.g, 

SCEPAM2014B12.g, SCEPAM2014B12.g, SCEZRZ3016G06.g, SCJLLR1106B06.g, 

SCSFRT2067F07.g, SCSGRT2065C08.g) estão diferencialmente expressos nos 

genótipos alto brix e contrastantes para produtividade. Dois transportadores de 

açúcares estão induzidos (SCEZRZ3016G06.g e SCCCRZ2C01C04.g) nas plantas 

superexpressando SnRK1. O transporte de açúcares nas plantas ocorre pelo 

caminho simplástico ou apoplástico, e a presença de transportadores de açúcares é 

essencial para coordenar o transporte entre os diferentes tecidos e compartimentos 

onde eles são necessários (Williams et al. 2000). Transportadores de sacarose e 

outros açúcares podem se localizar na membrana das células e também na 

membrana do vacúolo intracelular (Williams, et al. 2000). 

A água absorvida pelas raízes das plantas é de extrema importância, pois é 

através dela que açúcares, minerais, hormônios e outras substâncias importantes 

chegam aos diferentes órgãos. A pressão negativa das folhas permite que a água 

saia das raízes e chegue até seu destino final pelos vasos do xilema. As aquaporinas 

são poros protéicos presentes na membrana das células (Maurel e Chrispeels 2001). 

De natureza hidrofóbica, elas permitem a passagem de água e de pequenos solutos 

neutros, e estão presentes em quase todos os órgãos das plantas (Tyerman et al. 

1999). Esses poros transmembrânicos possuem um papel fundamental no controle 

da perda água pelos estômatos por transpiração durante a fotossíntese.  

O modelo proposto por Hachez e colaboradores (2008) em folhas de milho 

(Zea mays) descreve que, durante a abertura do estômato, o acúmulo de solutos 

nas células guarda diminui o potencial osmótico, e a água flui para dentro dessas 
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células (Hachez et al. 2008). Com o volume e a pressão de turgor elevados pela 

entrada de água, ocorre a abertura dos estômatos que permite as trocas gasosas e 

de vapor de água. A saída e a entrada de água é facilitada pela expressão e atividade 

das aquaporinas presentes na membrana dessas células, que permitem um 

aumento do seu fluxo (Heinen et al. 2009).  

Em cana-de-açúcar, aquaporinas também foram observadas reprimidas no 

entrenó maduro, indicando que podem participar do acúmulo de sacarose (Papini-

Terzi et al., 2009). Nos genótipos alto brix e contrastantes para produtividade, 11 

aquaporinas estão diferencialmente expressas (SCAGLR2033E03.g, 

SCEQRT2028C04.g, SCEZLB1008D12.g, SCJFRZ2025E05.g, SCQGFL1096G10.g, 

SCCCLR1065E06.g, SCJLRT1015B04.g, SCVPRZ3030A05.g, SCJFRT1010C08.g, 

SCCCRZ1002E08.g e SCEQRT1024B11.g). Nas plantas transgênicas, a 

superexpressão de uma SnRK1 provocou a repressão de duas aquaporinas nas 

folhas (SCEQRT1024B11.g e SCEQRT2028C04.g).  

 

5.2.4. Biossíntese de hormônios 

 

Os açúcares não são as únicas moléculas sinalizadoras que provocam 

respostas intracelulares em plantas, os hormônios vegetais também são 

responsáveis por respostas de crescimento e desenvolvimento (Santner e Estelle 

2009). Em cana-de-açúcar, o efeito da aplicação de determinados hormônios no 

transcriptoma de plantas cultivadas em casa de vegetação foi estudado em Rocha et 

al., 2007.  

A auxina (IAA) é um dos hormônios vegetais mais estudados (Benjamins e 

Scheres 2008). A sua síntese pode ocorrer através de uma via dependente de 



125 

triptofano, onde o citocromo P450 converte triptofano em indol-3-acetaldoxima, 

um precursor do ácido indol-3-acético (IAA) (Souza et al., 2001). Na Tabela Anexo 

1, 17 genes relacionados ao citocromo P450 estão diferencialmente expressos em 

diversos pontos experimentais (SCACSD1014H04.g, SCAGRT3046D01.g, 

SCBFLR1005H06.g, SCCCCL3003H04.b, SCCCLR2003C05.g, SCCCST1002G10.g, 

SCEPRZ1008H10.g, SCJFLR1073C07.g, SCJFRZ2030D03.g, SCJLRT3077E01.g, 

SCQGRT1038B06.g, SCQSRT2035C04.g, SCSGHR1069F04.b, SCSGST1071G01.g, 

SCUTST3092H12.g, SCVPRZ3030D01.g e SCRFRZ3058E03.b).  

A nitrilase participa do terceiro passo da biossíntese de IAA (Souza et al. 

2001). No genótipo 318 e na planta silenciada para SnRK1, uma nitrilase está 

reprimida (SCEQRT2027E03.g), indicando um possível papel na produtividade em 

cana-de-açúcar, já que o par 318 x 321 não apresentou contraste para fotossíntese e 

outros parâmetros agrotecnológicos. As auxinas são conhecidas por regularem a 

atividade de enzimas da síntese de parede celular como as celuloses sintases 

(Vernoux et al., 2007). 

O etileno possui uma estrutura química simples (C2H4), e é um hormônio 

volátil envolvido em inúmeros processos celulares, como desenvolvimento de 

sementes, crescimento de folha, caule, raiz e flores, abscisão de folhas e outros 

órgãos da planta e amadurecimento dos frutos (Yoo et al. 2009). A biossíntese de 

etileno ocorre a partir do aminoácido metionina. A ACC sintase, segunda enzima 

presente na via de síntese da metionina, catalisa a formação de 1-

aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) a partir do ácido S-adenosil-metionina. Em 

uma segunda reação, a ACC oxidase converte ACC em etileno pela liberação de CO2 

e HCN (Argueso et al. 2007). Uma ACC sintase (SCQGAM2028D11.g) está 

reprimida em folhas (cruzamento 5), e três ACC oxidases (SCJLLR1054A06.g, 
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SCCCLR1022A02.g e SCEZLR1009E06.g) estão reprimidas no entrenó 1 

(cruzamentos 2, 4 e 5). A atividade das enzimas na biossíntese desse hormônio é 

dependente de fatores externos, como estresses bióticos e abióticos, bem como da 

presença de outros fitormônios como GA, ABA e IAA (Yoo, et al. 2009). 

A síntese do ácido jasmônico nas plantas ocorre através da via do 

octadecanóide. Nessa via, o ácido α-linolênico é liberado da membrana celular 

pelas fosfolipases, e em seguida oxigenado pela lipoxigenase (LOX), formando 

13(S) hidroxiácido linolênico (13-HPOT), que é convertido em ácido 12-oxo-

fitodienóico (OPDA). É a partir do OPDA que o ácido metil jasmônico (MeJA) é 

sintetizado (Feussner e Wasternack 2002). Genes induzidos após a aplicação de 

MeJA estão envolvidos na biossíntese de jasmonato, metabolismo secundário, 

formação da parede celular, estresse e defesa (Pauwels et al. 2009). Por outro lado, 

genes relacionados à fotossíntese como ribulose bisfosfato carboxilase/oxigenase, a 

proteína de ligação à clorofila a/b e ao fotossistemas II foram reprimidos na 

presença desse hormônio (Seo et al. 2001). Genes da síntese de MeJA estão 

diferencialmente expressos nas amostras aqui estudadas. Uma aleno sintase 

(SCJFRZ2032B09.g) foi induzida no entrenó 1 (cruzamento 5), duas lipoxigenases 

(SCJFRT1007H07.g e SCCCRT1001E01.g) estão reprimidas em entrenó 1 e nos 

genótipos selecionados para produtividade (238 e 710). Por fim, SCCCRT1001E01.g 

também está reprimida na planta superexpressando SnRK1.  

A biossíntese de ABA (ácido abscísico) ocorre dentro dos plastídeos, é 

derivada a partir dos carotenóides e ocorre pela presença de 9-cis-epoxicarotenóide 

dioxygenase (Seo e Koshiba 2011). Esta enzima (SCCCLR1048H03.g), responsável 

pela terceira e quarta reação na síntese de ABA, está induzida em entrenó 1 

(cruzamento 5). Trabalhos recentes mostram que, quando uma planta é exposta a 
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estresses bióticos e abióticos, os níveis de ABA aumentam e desencadeiam uma 

resposta intracelular que promove a transcrição de genes que protegem a planta 

(Cutler et al. 2010). Um dos estresses abióticos mais bem conhecidos que 

desencadeia o aumento desse hormônio é a seca. Sob condições de seca, ABA é 

produzido e desencadeia o fechamento estomático para conservação da água (Lee, 

2011). ABA também está envolvido no crescimento e desenvolvimento das plantas 

(Cutler, et al. 2010) e é considerado um antagonista dos efeitos causados por GA e 

IAA (Hauser, et al. 2011). 

Outro hormônio vegetal, o ácido giberélico é sintetizado a partir de 

geranilgeranil difosfato, um precursor de diterpernóides. Várias enzimas são 

necessárias na biossíntese do GA bioativo: terpeno sintase, citocromo P450 

monooxigenase, 2-oxoglutarato, GA20 oxidase GA2 oxidase (Yamaguchi 2008). A 

GA20 oxidase, GA2 oxidase estão diferencialmente expressas (SCSFRT2070A10.g e 

SCCCCL7C03G05.g). Giberelinas são conhecidas por promoverem o alongamento 

celular, crescimento, germinação de sementes e florescimento (Claus 2008). 

 

5.2.5. Fatores de transcrição 

 

A regulação da transcrição de um determinado gene ocorre através da 

presença de motivos protéicos presentes nos fatores de transcrição (TFs). Estes 

motivos reconhecem sequências específicas de DNA presentes na região acima do 

sítio de início da transcrição, o promotor do gene. O reconhecimento facilita a 

ligação de outros componentes necessários para o início da transcrição (Chen e Zhu 

2004). Fatores de transcrição podem ser classificados de acordo com seu motivo 

estrutural protéico (Singh et al. 2002)Eles agem como ativadores ou repressores da 
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transcrição, mediando o aumento ou a diminuição do acúmulo de RNA mensageiro 

(Pierre 2004) 

Seis fatores de transcrição da família bZIP (SCCCCL4005C09.g, 

SCCCRT1002H11.g, SCEZLR1031F04.g, SCQSAD1056B02.g, SCQSLB1049G04.g e 

SCSGFL4194F09.g) estão reprimidos em genótipos alto brix e nos contrastantes e 

produtividade. No genótipo 318 esse TF parece estar envolvido com a menor 

produtividade, enquanto que em 710 está relacionado com fotossíntese aumentada. 

Os fatores de transcrição do tipo bZIP possuem uma sequência de 25 aminoácidos 

de natureza básica, adjacente a uma região rica em resíduos de leucina denominada 

zíper de leucina, onde um resíduo de leucina aparece a cada sete resíduos de 

aminoácidos em três a seis repetições (Jakoby et al. 2002a). A indução ou a 

repressão de fatores de transcrição da família bZIP pode estar relacionada aos 

níveis de glicose e sacarose presentes durante o desenvolvimento. Em Arabidopsis 

thaliana, a superexpresão de ABF2, um fator de transcrição responsivo a ABA, 

causou a inibição do desenvolvimento induzido por glicose das plântulas (Kim, 

2004). Na presença de sacarose, a tradução de AtbZIP11 é inibida após a sua 

ativação pela luz na fotossíntese (Wiese, 2005).  

SCRFLR1012A11.g e SCMCCL6050E05.g estão reprimidos na folha 

(cruzamento 5 e no genótipo 710) e um está induzido (SCRFLR1012A11.g) e outro 

está reprimido (SCCCLR1076F07.g) na planta superexpressando e silenciando 

respectivamente SnRK1. Estes TFs possuem um domínio protéico HLH, composto 

por uma sequência de 18 aminoácidos hidrofílicos e básicos na região N-terminal, 

seguida por duas regiões de resíduos hidrofóbicos, formando -hélices anfipáticas 

unidas por um loop de sequência e comprimento variável (Heim et al. 2003). 

Membros de algumas famílias de TFs com domínio HLH estão relacionados com a 
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indução de fitocromos causada pela luz (Duek e Fankhauser 2005). Fitocromos são 

receptores de luz que podem perceber desde a luz UV-B até infravermelha, de 

acordo com a família. Alguns fatores de transcrição com domínio HLH interagem 

diretamente com os fitocromos, promovendo uma mudança na morfologia vegetal 

de acordo com o sinal de luz emitido no ambiente (Lau e Deng 2010) 

A principal característica de TFs do tipo MYB é sua região de interação com 

DNA altamente conservada. Esse domínio possui até quatro sequências repetitivas 

de 52 aminoácidos, sendo que cada uma forma três -hélices. A segunda e terceira 

hélice de cada repetição formam uma estrutura HTH (hélice-volta-hélice) espaçada 

por resíduos de triptofano, que forma um cerne hidrofóbico. As -hélices 

apresentam uma conformação em forma de luva que facilita o reconhecimento do 

DNA (Dubos et al. 2010). Fatores de transcrição pertencentes a essa família, como 

AtMYB60, foram vistos induzidos em células guarda de Arabidopsis, indicando seu 

papel fundamental na abertura e fechamento dos estômatos durante estresse por 

seca e aplicação de ABA (Cominelli et al. 2005). Apesar de a relação entre o 

acúmulo de sacarose e o estresse por seca ainda não ser totalmente compreendida, 

fatores de transcrição pertencentes a essa família aparecem diferencialmente 

expressos no entrenó maduro de cana-de-açúcar (Papini-Terzi et al., 2009). Nas 

amostras aqui analisadas, 15 TFs do tipo MYB estão diferencialmente expressos 

(SCBFRZ2018G02.g, SCBGLR1099F12.g, SCCCLR1048E10.g, SCCCLR1C05B03.g, 

SCEQRT2027F03.g, SCMCRT2105F02.g e  SCSBHR1056H09.g), sendo que 3 deles 

estão reprimidos (SCJLRZ1019A02.g, SCMCRT2105A02.g e SCRLRZ3041C03.g) 

nas plantas superexpressando uma SnRK1. 

Genes dos fatores de transcrição da família MADS são importantes em 
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diferentes órgãos vegetais, como desenvolvimento dos frutos, tempo de 

florescimento e identidade do meristema (De Bodt et al. 2003). Em cana, um gene 

MAD foi observados reprimido no entrenó maduro (Papini-Terzi et al., 2009). Nas 

folhas e entrenó 1 de genótipos alto brix, dois TFs MADS estão reprimidos 

(SCCCFL6003A11.g e SCCCLR1C05A05.g), enquanto SCJFST1013H06.g está 

induzida nos genótipos 318 e 710, indicando que a diferença de produtividade e 

fotossíntese pode estar associada à TFs dessa família. 

Fatores de transcrição podem ser um dos principais alvos de manipulação da 

engenharia metabólica para a produção de plantas com características agronômicas 

melhoradas. Entre eles, os TFs responsivos aos hormônios vegetais merecem mais 

atenção por estarem envolvidos em uma série de funções como desenvolvimento, 

maturação e florescimento nas plantas (Mitsuda e Ohme-Takagi 2009)Membros da 

família AP2/EREBP possuem como principal função o controle do 

desenvolvimento vegetal, e alguns deles foram identificados como elementos de 

resposta ao hormônio etileno (Fujimoto, 2000). Em Arabidopsis, 

aproximadamente 9% dos genes que codificam para fatores de transcrição são 

membros desta família (Riechmann et al. 2000). Um TF dessa família (ABI4) foi 

induzido na presença de 6% de glicose, e o mesmo não ocorreu na presença de 6% 

de manitol, o que excluiu os efeitos causados por estresse osmótico (Kizis et al. 

2001). TFs responsivos a etileno podem estar relacionados com a maturidade do 

colmo e possivelmente com o conteúdo de sacarose em cana (Papini-Terzi et al., 

2009). Dez TFs dessa família foram observados diferencialmente expressos 

(SCACHR1038D01.g, SCCCCL4002B07.g, SCJFAD1C12A04.b, SCJLLR2013H07.g, 

SCMCLR1122H05.g, SCQSHR1023B08.g, SCSBHR1050A07.g e 

SCVPRZ3026C06.g), e o que chamou mais atenção foram aqueles induzidos nos 
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genótipos contrastantes para produtividade e fotossíntese, indicando uma possível 

associação com esse trato agronômico de interesse (Tabela Anexo 1).  

A resposta hormonal pelo etileno é dependente da presença de receptores de 

ligação desse hormônio que mediam os sinais intracelulares do citosol para o 

núcleo. EIN2 é um receptor de membrana nuclear que age como regulador positivo 

da resposta ao etileno (Alonso et al. 1999). Interessantemente, um EIN2 

(SCVPRZ2039F04.g) está induzido na folha e entrenó 1 dos genótipos alto brix 

(cruzamento 5) e também no genótipo 710, indicando um possível alvo para 

engenharia genética.  

O processo de alongamento celular ocorre durante a proliferação do 

meristema, onde as células sofrem endoreplicação, expansão e diferenciação. Essa 

expansão é acompanhada pelo aumento do turgor da célula e é restrita pela 

deposição da parede celular (Perrot-Rechenmann 2010). As auxinas são conhecidas 

por regularem o desenvolvimento das plantas desde a embriogênese até a sua 

maturidade (Santner e Estelle 2009). O processo de desenvolvimento é controlado 

pelo fluxo de auxinas, que são produzidas em uma determinada região dos tecidos 

em desenvolvimento e seguem até as partes da planta onde serão utilizadas. Elas 

foram vistas atuando no desenvolvimento do feixe vascular nas folhas, raízes 

laterais e alongamento do meristema apical (Teale et al. 2008). TFs responsivos a 

auxinas são denominados ARFs. Eles se ligam especificamente a elementos AuxRE 

nos promotores de genes alvos e funcionam de modo combinado com os 

repressores Aux/IAA (Chapman e Estelle 2009). Os ARFs possuem um domínio N-

terminal de ligação a DNA, um domínio intermediário de ativação ou repressão e 

um domínio C-terminal de dimerização (Guilfoyle et al. 1998). Arabidopsis possui 

apenas 22 genes que codificam para ARFs, e a auxina pode ser considerada o 



132 

principal hormônio relacionado ao desenvolvimento vegetal (Guilfoyle, et al. 1998). 

O pequeno número de ARFs presentes no genoma de Arabidopsis pode indicar um 

alto grau de especificidade destes genes, direcionados a promotores específicos, e 

que a indução da expressão de genes alvo se dá em condições estritamente 

necessárias durante o desenvolvimento. Doze TFs responsivos a auxinas estão 

diferencialmente expressos (SCSGFL5C08F02.g, SCQSLB1051E02.g, 

SCCCAM2004G02.g, SCJLRT1021D08.g, SCCCRT1C01F08.g, SCCCCL3005F04.b, 

SCCCCL3002B05.b, SCEQRT2093D08.g, SCVPLR2005H03.g, SCEPRZ1011C11.g, 

SCEPLR1008A10.g, SCVPRT2082D02.g) nos entrenós e genótipos contrastantes 

para produtividade, em relação ao genótipo 318, a repressão de uma ARFs pode 

estar relacionada com a menor produtividade nessa planta, indicando um papel 

primordial das auxinas no perfilhamento de cana-de-açúcar. Na planta 

superexpressando SnRK1, uma ARF (SCVPLR2027A05.g) está reprimida.  

Repressores Aux/IAA e ARFs estão relacionados a uma intrincada rede de 

regulação transcricional. Em baixas concentrações de auxinas, o repressor Aux/IAA 

forma um dímero estável com o fator responsivo ARF. A interação entre as duas 

proteínas recruta um co-repressor denominado TOPLESS, que impede a 

transcrição do gene alvo por ARF. Sob grande concentração de auxinas, ocorre uma 

interação entre o hormônio, o repressor Aux/IAA e o dímero de proteína TIR/AFB 

F-box. Com isso, a ubiquitinação é estimulada por uma ligase E3, que promove a 

proteólise do repressor Aux/IAA pelo complexo 26S do proteossomo, e 

consequente liberação da transcrição por ARF (Guilfoyle, et al. 1998). 

Componentes desse mecanismo estão diferencialmente expressos no entrenó 1 e 

folha dos genótipos alto brix e em três genótipos contrastantes para a 

produtividade. Onze E3 ligases estão diferencialmente expressas 
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(SCAGLR1043C11.g, SCBFLR1026E06.g, SCCCAD1004B06.g, SCCCCL6003C08.g, 

SCCCLR1C05G12.g, SCCCLR2001C02.g, SCCCRZ1004D08.g, SCEQRT2095D04.g, 

SCMCAM2082D07.g, SCSFSD1066G06.g, SCVPCL6039C01.g) , sendo que duas 

estão induzidas na folha e entrenó 1 dos genótipos alto brix, e três também estão 

induzidas nos genótipos 238 e 553, sugerindo uma possível relação com a 

produtividade. Cinco ubiquitinas (SCBGLR1027H12.g, SCCCCL6002E08.g, 

SCRLLR1110D10.g, SCSBAM1087G05.g e SCVPCL6041F12.g) e quatro proteínas F-

box (SCJFRT1060E10.g, SCJFRT2060G09.g, SCEZLB1006D01.g e 

SCQGSB1142E06.g) também estão diferencialmente expressas. 

A regulação do acúmulo de sacarose e o aumento de produtividade em cana-

de-açúcar podem estar submetidos a vias de sinalização induzidas pelo hormônio 

auxina. As auxinas estão relacionadas com a maturação do colmo e juntamente 

com o etileno também estão envolvidas no processo de senescência. Dessa maneira, 

o grande número de genes de mecanismos moleculares relacionados a esse 

hormônio vegetal observados como diferencialmente expressos sugere que esse 

hormônio pode ser um dos principais responsáveis pela regulação do acúmulo de 

sacarose e produtividade. 

Dentro deste contexto, experimentos de biologia de sistemas e engenharia 

genética serão de grande importância no entendimento de como esse hormônio 

vegetal está envolvidos nos processos descritos acima.  
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5.2.6. Fosforilação e desfosforilação 

 

Os processos de fosforilação possuem um papel central nas vias de transdução 

de sinal em todos os seres vivos. As proteínas quinases são as principais 

responsáveis pela amplificação do sinal detectado após um estímulo endógeno ou 

exógeno. Ao converter ATP em ADP, elas adicionam um grupo fosfato a resíduos de 

aminoácidos específicos das proteínas alvo (Lehninger, et al. 2005). Nas plantas, as 

proteínas quinases desempenham um papel fundamental em vias de transdução de 

sinal na presença de estresses bióticos e abióticos (Rolland et al., 2002). Moléculas 

como os carboidratos e hormônios também desencadeiam respostas que levam a 

fosforilação de proteínas (Baena-Gonzalez, 2010). No entanto, apesar do seu papel 

fundamental, proteínas quinases ainda são pouco caracterizadas em vegetais.  

Proteínas quinases da família das RLKs possuem a configuração de um 

receptor com um domínio extracelular, um domínio transmembrânico e um 

domínio intracelular catalítico Ser/Tre ou His quinase. Dentro dessa família, 

aproximadamente 25% dos genes encontrados em Arabidopsis thaliana são 

considerados RLCKs por possuírem uma localização citosólica (não possuem o 

domínio extracelular e transmembrânico) (Jurca et al. 2008).  

Em cana-de-açúcar, no catálogo SUCAST (Sugarcane Signal Transduction), 

1031 proteínas quinases foram identificadas, a maioria pertencente à família das 

RLCKs e RLKs (Rocha et al., 2007). Em Arabidopsis thaliana, as RLKs 

representam uma das maiores famílias gênicas (Shiu e Bleecker 2001). Aqui neste 

trabalho, seis RLCKs estão diferencialmente expressas nos genótipos alto brix 

(SCCCHR1003C01.g, SCMCRT2108E08.g, SCEZRZ3016C11.g, SCEZRZ1015D09.g 

e SCMCST1049H07.g), enquanto 11 RLKs (SCJFHR1C06H07.b, 
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SCBGRT3012C05.g, SCCCLR1C05G04.g, SCVPRZ3029B03.g, SCEQRT1033H06.g, 

SCEZLB1010F11.g, SCBFRT3095E07.g, SCEPLR1030E06.g, SCSGHR1067C04.g, 

SCVPCL6041G02.g e SCRFRZ3055C09.g) foram observadas.  

A maioria dos sinais intracelulares são mediados pela mudança transiente dos 

níveis de Ca+2 liberado em resposta a estímulos externos como estresses biótico, 

abiótico, luz e hormônios (Trewavas e Malhó 1998) . A família das CIPKs é formada 

por proteínas quinases que interagem com a calcineurina (um sensor de cálcio 

intracelular) (Kolukisaoglu et al. 2004). Em cana, cinco CIPKs (SCEZLB1012C07.g, 

SCUTLR1037E04.g, SCSBAD1051C09.g, SCCCLR1C05B07.g e SCEPAM2012F04.g) 

foram encontradas diferencialmente expressas nos genótipos alto brix e na planta 

superexpressando SnRK1. 

A fosforilação realizada pelas proteínas quinases pode ser reversível, através da 

desfosforilação realizada pelas fosfatases. As fosfatases retiram o grupo fosfato de 

resíduos de Ser/Tre de proteínas fosforiladas, regulando vias de transdução de sinal 

específicas. Uma das fosfatases mais representativas é a PP2C, uma fosfatase do 

tipo II, com uma atividade catalítica dependente de íons Ca+2 e Mg+2 (Schweighofer 

et al. 2004). Um dos seus mecanismos de ação está relacionado à via de transdução 

de sinal de ABA. Oito PP2Cs (fosfatases do tipo C) estão diferencialmente expressas 

(SCCCCL3005D01.b, SCEPRZ1010E06.g, SCEQRT1029B08.g, SCJFRT2053C08.g, 

SCJLRZ3077G10.g, SCVPFL3046C06.b e SCVPLB1017D07.g). Na planta 

superexpressando SnRK1, uma PP2C está reprimida.   

 

 

 

 



136 

5.2.7. Esquema da regulação acúmulo de sacarose 

 

As Figuras 28 e 29 resumem de modo esquemático os genes diferencialmente 

relacionados com o acúmulo de sacarose em folha e entrenós, respectivamente, que 

podem se tornar alvos potenciais da engenharia genética e também serem 

utilizados como marcadores moleculares nos programas de melhoramento. A 

Figura 30 é um fluxograma que resume os principais parâmetros medidos que 

podem influenciar o acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar e genes 

diferencialmente expressos.  
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Figure 28: Esquema da rede regulação do acúmulo de sacarose da folha de cana. O esquema 
mostra que o acúmulo de sacarose depende da integração entre vias de regulação hormonal e 
fatores de transcrição. Os números entre parênteses indicam genes diferencialmente expressos, 
vermelho: reprimidos, verde: induzidos em diferentes pontos experimentais. Os números ao 
lado das setas (preto) indicam a referência utilizada para inferência da função. 1: (Souza et al., 
2001); 2: (Park et al. 2009); 3 and 10: (Hauser, et al. 2011); 4: (Ueguchi-Tanaka et al. 2007); 5: 
(Jakoby et al. 2002b), (García-Maroto et al. 2003); 6: (Ülker e Somssich 2004); 7: (Vom Endt et 
al. 2002); 8 and 9: (Leyser 2010); 11: (Ku et al. 2009); 12 and 13: (Yoo, et al. 2009), (Guo et al. 
2002).  
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Figure 29: Esquema da rede regulação do acúmulo de sacarose no entrenó 1 em cana-de-
açúcar. O esquema mostra que o acúmulo de sacarose depende da integração entre vias de 
regulação hormonal e fatores de transcrição. Os números entre parênteses indicam genes 
diferencialmente expressos, vermelho: reprimidos, verde: induzidos em diferentes pontos 
experimentais. Os números ao lado das setas (preto) indicam a referência utilizada para 
inferência da função. 1: (Souza et al., 2001); 2: (Park, et al. 2009); 3 and 10: (Hauser, et al. 
2011); 4: (Ueguchi-Tanaka, et al. 2007); 5: (Jakoby, et al. 2002b), (García-Maroto, et al. 2003); 
6: (Ülker e Somssich 2004); 7: (Vom Endt, et al. 2002); 8 and 9: (Leyser 2010); 11: (Ku, et al. 
2009); 12 and 13: (Yoo, et al. 2009), (Guo, et al. 2002).  
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Figura 30: Fluxograma de integração de dados. Os resultados obtidos nos experimentos com 
os genótipos alto brix (AB), alta fotossíntese (AF: genótipos 127, 238, 553 e 710) e contrastante 
para produtividade (P: genótipo 318) estão resumidos no fluxograma para melhor visualização 
dos dados. Vermelho: padrão aumentado; Verde: padrão diminuído; Preto: sem diferença. Os 
dados de transcriptoma foi baseado na freqüência do padrão de expressão dos genes em cada 
categoria funcional ou função. F: fotossíntese; S: sacarose; SF: sacarose folha; AR: açúcar 
redutores; FB: fibra; A: genes fotossíntese; B: transportadores açúcar; C: fatores responsivos 
auxina; D: fatores responsivos a etileno; E: metabolismo de parede e F: metabolismo de 
carboidratos.   



140 

5.2.8. Expressão de genes senso e antisenso 

 

A presença de transcritos antisenso naturais (NATs) tem sido descrita em 

organismos que vão desde os animais, como o homem, até as plantas. Os NATs 

são moléculas de RNAs endógenos que possuem sequência complementar a 

outros transcritos. Eles podem ser classificados como cis-NATs, que são 

transcritos a partir da fita oposta de DNA no mesmo lócus gênico, ou trans-NAT 

que são transcritos a partir de outro lócus gênico (Lapidot e Pilpel 2006). 

Os NATs podem regular a expressão de genes alvos em etapas como 

transcrição, tradução, durante o processamento do RNA mensageiro e durante o 

transporte celular (Faghihi e Wahlestedt 2009; Lapidot e Pilpel 2006). Em 

milho, a quantidade de transcritos antisenso representa aproximadamente 6,5% 

nas anteras e 3,7% de todos os pares de cis-NATs em Arabidopsis  (Henz et al. 

2007; Ma et al. 2006). Recentemente, o mesmo chip de oligonucleotídeos foi 

utilizado para avaliar o perfil de expressão de transcritos senso e antisenso na 

cana submetida a estresse por seca (Lembke et al., 2011, submetido).  

Dos 1918 genes diferencialmente expressos encontrados relacionados ao 

conteúdo de sacarose em cana-de-açúcar e os contrastantes para fotossíntese ou 

produtividade, 80 genes antisenso estão diferencialmente expressos. Entre eles 

podemos destacar a presença de um gene antisenso da Rubisco 

(SCCCLR1001E04.g) reprimido no genótipo 318. O transcrito senso desse 

mesmo gene também está reprimido nesse genótipo, mas induzido nos 

genótipos 238, 553 e 710.  
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Nas células da bainha do feixe, a fixação de CO2 é realizada pela sua 

ligação à ribulose-1,5-bisfosfato, levando à formação de 3-fosfoglicerato, 

catalisada pela RuBP carboxilase/oxigenase (Rubisco). Ela é encontrada na 

maioria dos organismos fotossintetizantes e compreende aproximadamente 

50% do total de proteínas solúveis nas folhas (Andersson e Backlund 2008). 

Apesar de sua afinidade por CO2, ela também é capaz de reconhecer O2, e a 

competição entre a taxa de CO2/O2 compromete a sua atividade de carboxilação 

e a síntese de carboidratos (Whitney, et al. 2011).  

Transportadores de sacarose e outros açúcares podem se localizar na 

membrana das células e também na membrana do vacúolo intracelular (Williams, 

et al. 2000) e a sua expressão é regulada pela presença de açúcares na planta 

(Ainsworth e Bush 2011a). O gene  antisenso para um transportador de açúcar 

(SCEPAM2014B12.g) está induzido no genótipo 238.  

Outros transcritos antisenso apareceram diferencialmente expressos, e 

podem estar relacionados com transdução de sinal, como o fator de transcrição 

MADS (SCJFST1013H06.g) e uma fator responsivo a auxina (SCSGFL5C08F02.g).  

A análise dos transcritos expressos (Tabela 4) revelou que os genótipos 669 e 

714, que são mais produtivos em relação ao seu par 553 e 710, respectivamente, foi 

observada uma maior quantidade de transcritos antisenso expressos comparados 

aos outros pontos experimentais. Esse resultado talvez indique que características 

agrotecnológicas como produtividade possam ser reguladas por esses tipos de 

moléculas. Em cada um dos pontos experimentais foi possível identificar categorias 

funcionais enriquecidas. A Tabela Anexo 3 revelou que nas folhas e entrenós dos 

genótipos alto brix as duas prieiras categorias enriquecidas são aquelas envolvidas 
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com transdução de sinal e fosofrilação oxidativa. Nos genótipos 127, 238, 318, 553 e 

710, a Tabela Anexo 4 revelou que as categorias reações de luz e fosforilação 

oxiativa estão entre as principais e que os transcritos expressos nessas categorias 

podem estar envolvidos no aumento da fotossíntese ou características 

agrotecnológicas como produtividade.   

 

5.3. Silenciamento e superexpressão de uma SnRK1 em cana-de-açúcar 

 

Com o aumento do interesse por matéria-prima para produção de etanol 

celulósico de segunda geração, os programas de melhoramento começaram a rever 

seus conceitos para obtenção de variedades comerciais mais ricas em fibra (Arruda, 

2011). No entanto, a presença da correlação inversa entre o conteúdo de sacarose e 

o conteúdo de fibra dos genótipos aqui analisados mostra que, a partição de 

carbono entre as duas características ainda precisa ser melhor entendida para ser 

manipulada em programas de melhoramento. 

Apesar dos esforços de melhoristas e da indústria açucareira, o ganho em 

produtividade da cana-de-açúcar tem sido em torno de 1 a 1,5% nos últimos anos, 

indicando que, apesar da introdução de novas variedades e das melhorias nos 

processos de fermentação, a capacidade de produção da cana-de-açúcar está 

atingindo um platô (Dal-Bianco, et al. 2011). Assim, estudos de biotecnologia da 

cana-de-açúcar são de crucial importância para a obtenção de novas variedades 

com características agronômicas de interesse, e a manipulação através da 

engenharia genética tem grande potencial no aumento da produtividade de 

cultivares elite, atualmente utilizados na indústria (Arruda, 2011).  

O uso de ferramentas de DNA recombinante como estratégia para elevar a 
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concentração do conteúdo de sacarose em cana-de-açúcar requer um amplo 

conhecimento sobre o metabolismo do acúmulo de sacarose. Genes que codificam 

para invertase ácida solúvel (Botha et al., 2001), invertase neutra (Bosch et al. 

2004) e para fosfofrutoquinase (Groenewald e Botha, 2007) foram utilizados na 

transgenia. Mas, as plantas obtidas não apresentaram aumento significativo do 

conteúdo total de sacarose do colmo, o que pode indicar uma razoável redundância 

nos processos de controle vegetal, que tendem a contornar tais modificações 

únicas.  

A regulação do acúmulo de sacarose no colmo, como visto anteriormente, 

provavelmente se dá pela síntese de hormônios relacionados ao desenvolvimento 

da planta, causando uma cascata de sinais intracelulares, que causam mudanças no 

perfil de expressão de genes da síntese da parede celular, órgão responsável pela 

alta demanda de açúcares solúveis. As vias de transdução de sinal talvez sejam o 

principal “switch” regulatório entre o acúmulo de sacarose nos colmos e a síntese 

de parede celular em cana-de-açúcar. Açúcares, hormônios, estresses bióticos e 

abióticos podem ser sentidos pela planta e provocar uma cascata de fosforilação 

mediada por proteínas quinases (Baena-González 2010). 

As proteínas quinases são enzimas que agem transferindo o fosfato alfa do 

ATP para resíduos de aminoácidos específicos (como a serina, treonina e tirosina) 

das proteínas alvo (Lehninger, et al. 2005). Elas são capazes de perceber mudanças 

transientes no ambiente intracelular através, por exemplo, da interação com 

mensageiros secundários (como Ca2+) liberados como resposta a um estímulo 

externo (Guo, et al. 2002).  

De todas as famílias de proteínas quinases conhecidas, as proteínas quinases 

ativadas por AMP merecem uma atenção especial, pois respondem a estresses 
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bióticos e abióticos (Coello et al. 2011a) e também à partição de carbono (Halford et 

al. 2003). São altamente conservadas, e membros dessa família podem ser 

encontradas em leveduras (SNF1), mamíferos (AMPK) e nas plantas, onde são 

conhecidas como SnRKs (Halford, Hey et al. 2003). Dentre as 1031 proteínas 

quinases identificadas no catálogo SUCAST (Rocha, et al. 2007a), a subfamília das 

SnRK1 destacou-se por se apresentar diferencialmente expressa em diferentes 

condições de estresse e por sua relação com o conteúdo de sacarose em cana-de-

açúcar (Papini-Terzi et al., 2009).  

De acordo com a análise filogenética, apenas três SAS (SCCCLR1070D11, 

SCQSLR1040B05, SCJFRZ2032G01.g) foram encontradas entre os representantes 

dessa subfamília no catálogo SUCAST (Rocha, 2006). Delas, apenas a proteína 

quinase SCJFRZ2032G01.g mostrou-se diferencialmente expressa, em 

experimentos de estresse por seca e quando o perfil de expressão de genes foram 

comparados em entrenós maduros contra imaturos (Papini-Terzi et al., 2009).  

Em Waclawovsky et al., (2010), esta mesma quinase está induzida no 

entrenó 1 de variedades comerciais com alto teor de açúcar, juntamente de genes 

relacionados à síntese da parede celular, indicando uma relação entre a expressão 

da quinase e o maior acúmulo de biomassa nas variedades consideradas precoces. 

A biotecnologia da cana-de-açúcar pode ser uma das ferramentas mais 

valiosas para se compreender como o acúmulo de sacarose pode estar sendo 

regulado nesta gramínea. E, entre as possibilidades disponíveis, a transgenia de 

cana-de-açúcar ainda é um dos maiores desafios, na indústria e no meio acadêmico. 

Atualmente, nenhuma variedade comercial geneticamente modificada está 

disponível no mercado. 

Neste trabalho, a obtenção de um maior número de plantas carregando a 
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construção de superexpressão do que as positivas para a construção de 

silenciamento pode ser resultado do tipo de promotor constitutivo utilizado em 

cada um dos vetores. Na construção para o silenciamento, foi utilizado um 

promotor do gene 35S (cauliflower mosaic virus 35S), enquanto na construção de 

superexpressão, o promotor utilizado é o da ubiquitina de milho (Ubi). A diferença 

pode ser explicada pela maior instabilidade da expressão dirigida pelo promotor 

35S (Mitsuhara et al. 1996). De fato, em arroz, o promotor constitutivo Ubi de 

milho é capaz de aumentar a expressão do gene repórter para seleção de calos 

transformados (Cornejo et al. 1993). No entanto, a capacidade de manter a 

expressão diminui ao longo do desenvolvimento da planta (Cornejo, et al. 1993). 

Outro problema que pode dificultar a obtenção de cana-de-açúcar 

transgênica é o método de transformação utilizado. A transformação através de 

bombardeamento com partículas de ouro ou tungstênio gera plantas modificadas 

com grande instabilidade (Arruda, 2011). Esta metodologia não permite o controle 

da quantidade de cópias do transgene e a posição onde são inseridos no genoma. 

Outro problema é a diminuição da expressão do transgene com o desenvolvimento 

da planta (Birch 1997). Por outro lado, técnicas de transformação mediadas por 

Agrobacterium são mais eficientes em dicotiledôneas, mas são poucos os 

protocolos para gramíneas (Arencibia et al. 1998; Ishida et al. 1996). Esta técnica 

permite a inserção de apenas uma cópia por sítio de integração, e aumenta a 

estabilidade do transgene (Arruda, 2011), além de permitir a obtenção mais rápida 

de plantas transformadas quando utilizada em discos foliares ao invés de calos 

(Birch 1997). Independente da técnica utilizada, a obtenção de cana-de-açúcar 

transgênica pode ser muito importante para se entender como seus processos de 

partição de carbono ocorrem. 
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A obtenção de cana-de-açúcar silenciada e superexpressando uma SnRK1 

(SCJFRZ2032G01.g) ocorreu através do bombardeamento de partículas de 

tungstênio (como descrito em Materiais e Métodos). Entre as plantas testadas por 

PCR em tempo real, aquelas que apresentaram o maior nível de superexpressão e 

silenciamento em relação às plantas controle foram utilizadas para a análise por 

microarranjos (Figuras 23 e 24). Como descrito em resultados, no total, 683 genes 

foram vistos diferencialmente expressos em pelo menos uma das condições, 

indicando um grande número de genes que podem estar sendo regulados por essa 

quinase (alguns deles discutidos nas seções anteriores). Entre os que apareceram 

diferencialmente expressos, alguns merecem uma melhor atenção.  

A observação da proteína quinase SnRK1 estar induzida em cana-de-açúcar 

com alto conteúdo de sacarose (Waclawovsky et al., 2010) pode reforçar a hipótese 

de que a sua superexpressão leva a um aumento no conteúdo de sacarose nas 

plantas transgênicas. Entre as plantas controle e experimentais obtidas neste 

trabalho, as medidas de sacarose nas folhas (Figura 25) revelou que nas plantas 

superexpressando SnRK1, a planta 88 apresentou um conteúdo de sacarose maior 

em relação ao controle (102 e 107), enquanto nas plantas silenciadas para SnRk1 as 

quatro plantas experimentais (108, 123, 109 e 114) exibem uma diminuição no 

conteúdo de sacarose em relação ao controle (103 e 124). 

A análise por PCR em tempo real de alguns genes diferencialmente 

expressos em cada uma das plantas obtidas mostrou que genes da PP2C 

(SCCCCL3005D01.b) está reprimida na planta superexpressando SnRK1, e que 

uma mesma Deidrina (SCQGLR1085F11.g) está reprimida na planta 

superexpressando SnRK1 e induzida na planta silenciada para o mesmo gene 

(Figuras 23 e 24). 
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Apesar dos dois genes estarem relacionados ao estresse por seca, os 

mecanismos moleculares envolvidos no acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar 

ainda são desconhecidos. Os genes diferencialmente expressos talvez possam 

indicar que vias envolvidas na sinalização por seca têm relação com o acúmulo de 

sacarose em cana-de-açúcar.  

Em Papini-Terzi et al., 2009, uma PP2C (SCEPRZ1001E06.g) está reprimida 

nas plantas alto brix e também nos entrenós maduros. A Deidrina 

(SCQGLR1085F11.g) reprimida nas plantas superexpressando SnRK1 também está 

reprimida nas mesmas condições.  

Deidrinas são proteínas que fazem parte da família de proteínas LEA, 

responsivas a ABA e que protegem as plantas contra a dessecação (Hara 2010). Elas 

são proteínas altamente hidrofílicas carregando aminoácidos polares carregados e 

que se acumulam nos órgãos vegetativos das plantas durante o estresse por seca 

indicando um papel protetivo contra a dessecação (Garay-Arroyo et al. 2000).  

PP2C é outra proteína envolvida no estresse por seca. Ela foi observada 

induzida em cana-de-açúcar submetida ao estresse por seca em casa de vegetação 

por 72 e 120 horas (Papini-Terzi et al., 2009). Ela é uma fosfatase do tipo II, com 

uma atividade catalítica dependente de íons Ca+2 e Mg+2 sendo que um dos seus 

mecanismos de ação está relacionado à via de transdução de sinal de ABA 

(Schweighofer, et al. 2004). Outros genes com funções discutidas anteriormente 

também estão diferencialmente expressos como os envolvidos em vias de 

transdução de sinal, regulação hormonal e transportadores. 

Como discutido anteriormente e nesta seção, a regulação do acúmulo de 

sacarose em cana pode estar intimamente relacionada com o processo de 

fosforilação por uma SnRK1. Sua superexpressão pode levar a um maior acúmulo 
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de sacarose no colmo da cana, através da manipulação genética desta SnRK1, 

indicando uma via potencialmente explorável pelo melhoramento.  

 

5.4. Análise computacional de promotores de cana 

 

A expressão gênica é controlada pela presença de segmentos de DNA acima 

do sítio de início da transcrição de um gene, denominada região promotora. Esta 

região contém sítios de ligação (elementos cis) reconhecidos por fatores de 

transcrição (elementos trans), que determinam a transcrição de um determinado 

gene (Kilpatrick 2010). Os promotores são caracterizados de acordo com suas 

características estruturais e especificidade, e podem ser classificados em: 

constitutivos, tecido específicos, regulados por hormônios e ambiente (Datla et al., 

1997). Além disso, as sequências promotoras podem ser utilizadas no 

direcionamento tecido-específico da expressão de genes de interesse.  

O estudo do transcriptoma de mutantes silenciados para SnRK1 em 

Arabidopsis thaliana mostrou que esta quinase está envolvida na regualção da 

resposta a luz, açúcares, fotossíntese e estresse como hipóxia (González-Baena et 

al., 2007).  

Sítios de ligação GT1 possuem a sequência consenso GPu(T/A)AA(T/A). Elas 

geralmente são encontradas em promotores de genes regulados pela luz (Terzaghi e 

Ashmore, 1995). Uma sequência GT1 (GGAAAA/GAAAAT) foi encontrada na região 

promotora putativa de SnRK1 em pelo menos cinco posições diferentes (-302, -985, 

-986, -1066 e -1700 bp).  

Em Physcomitrella patens, duplos mutantes com duas SnRK1 silenciadas 

tiveram uma redução de crescimento quando mantidos sob alta intensidade de luz, 
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hipersensibilidade à auxina e incapacidade de acumular amido, indicando que 

esses genes fazem parte de uma rede de regulação envolvendo luz, açúcares e 

hormônios (Thelander et al. 2004). Outro motivo regulatório induzido por luz 

presente no promotor de SnRK1 de cana foi TBOXATGAPB, com uma sequência 

ACTTTG localizado na posição -762. Esse tipo de motivo também está presente na 

região promotora do gene de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) de 

Arabidopsis thaliana, e na presença de luz ele é responsável pela ativação da 

transcrição de GAPDH (Chan et al. 2001).  

Motivos regulatórios como MYB1AT, MYB2CONSENSUSAT, MYBCORE, 

MYBCOREATCYCB1, MYCATERD1, MYCCONSENSUSAT, ABRELATERD1, 

ABRE-like, ABRERATCAL foram encontrados na região promotora de SnRK1 e 

Akin (Tabelas 3 e 4). Elas são sequências presentes em genes como fatores de 

transcrição responsivos a ABA e ao estresse por seca (Abe et al. 2003). Membros da 

família das SnRKs em plantas estão envolvidos no estresse por seca em vias de 

sinalização que envolvem a presença de um receptor de ABA e a fosfatase PP2C 

(Park, et al. 2009). A presença de motivos regulatórios responsivos à seca e ABA 

indica que a expressão de SnRK1 e Akin em cana pode estar relacionada a uma 

série de estresses abióticos e vias de sinalização por açúcares. 

Outros motivos regulatórios como GCCCORE e SURECOREATSULTR11 que 

respondem a metil jasmonato e auxina em SnRK1 e Akin, foram encontrados nos 

promotores respectivamente. O motivo GCCCORE pode ser encontrado em 

promotores de genes responsivos a metil jasmonato, e em Arabidopsis thaliana, 

fatores de transcrição do tipo ERF (responsivos a etileno, jasmonato e patógenos) 

foram observados na ativação da transcrição de PDF1.2, um gene que codifica para 
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uma defensina (Brown et al. 2003). Elementos regulatórios do tipo SURE são 

comumente encontrados em promotores de genes responsivos a auxina (ARFs), e 

geralmente possuem um cerne de sequência de GAGAC (Maruyama-Nakashita et 

al. 2005). Genes responsivos a auxinas estão envolvidos em uma série de vias 

metabólicas que incluem degradação de proteínas via ubiquitina/proteassomo, 

fosforilação, luz, açúcares e outros hormônios (Guilfoyle, et al. 1998). 

A análise dos motivos regulatórios encontrados nas possíveis sequências 

promotoras aqui descritas revelou que genes envolvidos em vias regulatórias 

contêm motivos conservados de diferentes tipos. Isto indica que a regulação da 

transcrição destes genes obedece a diferentes sinais e fatores celulares, mostrando 

a importância da resposta ambiental e regulação metabólica em plantas. 

 
5.5. Biologia de sistemas e trade-off metabólico em cana-de-açúcar 
 
 
Durante muito tempo, estudos de função gênica seguiram a abordagem 

reducionista “um gene = uma função”. Mais recentemente, devido ao surgimento 

de técnicas em larga escala, que permitem a obtenção de grandes quantidades de 

dados, a biologia de sistemas se tornou central no entendimento de como vias 

metabólicas funcionam e estão organizadas. Agora, a sequência e o perfil de 

expressão de milhares de genes podem ser obtidos de uma só vez, permitindo o 

estudo da influência de diferentes fatores externos em muito mais genes. Assim, a 

ciência atual se desprende da necessidade do teste de hipótese, e segue o caminho 

da prospecção de resultados, possivelmente menos enviesada.  

Os métodos em larga escala atuais permitem a obtenção de dados referentes 

ao genoma, proteoma, metaboloma e transcriptoma. O controle da expressão 

gênica ocorre na transcrição. Dessa maneira, a análise do transcriptoma oferece 
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uma cobertura global e dinâmica da expressão gênica de um determinado 

organismo, e pode ser o primeiro passo na busca de vias metabólicas envolvidas 

na regulação do desenvolvimento vegetal.  

Devido à limitação de recursos, os organismos são obrigados a escolher 

como alocar sua produção metabólica, no desenvolvimento, reprodução ou 

armazenamento, estando assim sujeitos a um trade-off metabólico (Leishman, 

2001). O trade-off é um termo que caracteriza situações onde uma escolha 

individual ou coletiva precisa ser feita em detrimento de outras, onde apenas uma 

opção pode ser favorecida (http://economics.socialsciencedictionary.com/). 

O estresse por seca em plantas exemplifica uma situação de trade-off. 

Quando uma espécie é submetida a um período de deprivação de água, ocorre um 

deslocamento dos recursos de armazenamento para a manutenção de sua 

homeostase, promovendo sua sobrevivência (Holmgren, 2000). 

Como discutido anteriormente, e demonstrado pelo contraste entre plantas 

de alto e baixo brix, o acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar parece ocorrer em 

detrimento do acúmulo de fibra. Assim, as plantas que são selecionadas para o 

incremento de uma característica (e.g. aumento da concentração de sacarose no 

colmo), perdem a produção de outro (e.g. quantidade de fibra acumulada). Este 

trade-off pode ser consequente da redução da diversidade genética em cultivares 

modernos, causado pelo gargalo evolutivo imposto pelos programas de 

melhoramento. Contudo, a indústria da cana-de-açúcar tem buscado o 

desenvolvimento de novos métodos que possam ser utilizados em conjunto com 

os programas de melhoramento, para elevar o conteúdo de sacarose no colmo 

além dos níveis atuais (Dal-Bianco et al., 2011).  

Apesar do conteúdo de fibra ter um efeito negativo sobre a extração de 

http://economics.socialsciencedictionary.com/
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açúcar e nos processos de moagem, a indústria tem aumentado seu interesse pelo 

etanol ligocelulósico (Wei et al. 2008). Com isso, o conteúdo de fibra se torna 

mais valioso, e programas de melhoramento começam a dar mais atenção para a 

produtividade (biomassa produzida por unidade de área) (Inman-Bamber, et al. 

2011).  No entanto, muito ainda deve ser feito.  

Os programas de melhoramento e os métodos de análise em larga escala 

devem ser integrados pela biologia de sistemas, para se entender como as vias 

metabólicas operam. Atualmente, como os resultados aqui apresentados parecem 

indicar, os métodos tradicionais de seleção estão presos em um trade-off entre o 

acúmulo de sacarose no colmo e o uso dos açúcares redutores para a síntese de 

parede celular e fibras. Apenas através do entendimento de como as redes 

complexas de sinalização funcionam, será possibilitada uma engenharia 

apropriada dos cultivares modernos com características fenotípicas de interesse 

para a indústria.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O programa do SUCEST, através da disponibilização de mais de 40 mil 

sequências correspondentes a aproximadamente 90% do genoma expresso de 

cana, permitiu a construção de uma lâmina de hibridização na plataforma 

Agilent. A análise do transcriptoma pelo método de microarranjo nesta 

plataforma pode ser considerada uma ferramenta importante na busca de vias 

metabólicas conservadas, relacionadas à regulação do acúmulo de sacarose e 

produtividade.   

A partir dos dados aqui analisados, foi possível observar que genótipos 

alto brix acumulam uma maior concentração de sacarose no colmo em 

detrimento do acúmulo de fibra. Esta constatação foi possível pela tendência de 

genótipos baixo brix possuírem maior concentração de açúcares redutores e fibra. 

O trade-off metabólico apresentado pelos genótipos alto e baixo brix talvez possa 

explicar o fenótipo precoce e tardio, respectivamente. Outro aspecto importante é 

o fator produtividade (produção de biomassa por unidade de área) explorado 

pelos três pares de genótipos selecionados para a busca de vias metabólicas 

conservadas, que possam estar envolvidas com esta característica 

agrotecnológica. A partir da comparação entre os genótipos contrastantes para 

produtividade genes relacionados com as celulose sintase talvez sejam potenciais 

alvos de manipulação pela engenharia genética.   

A análise do transcriptoma entre os genótipos alto e baixo brix, e os 

relacionados à produtividade, mostrou que vias metabólicas envolvidas na 

regulação hormonal (auxina e etileno) e fatores de transcrição (responsivos a 

auxina e etileno) podem ser os pontos chave da regulação do acúmulo de sacarose 
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e produtividade em cana. A análise da expressão de genes antisenso revelou que 

genótipos que tendem a serem mais produtivos possuem uma expressão de 

transcritos antisenso que podem estar relacionados com essa característica 

agrotecnológica. 

O perfil de expressão de alguns genes validados através de PCR em tempo 

real também mostrou que genes de uma mesma família podem ter expressão 

tecido-específica, como os envolvidos na fotossíntese expressos nas folhas, 

demonstrando como o estudo de sequências regulatórias acima do sítio de início 

da transcrição pode ser importante na expressão dirigida. 

A obtenção das plantas silenciada e superexpressando uma SnRK1 foi 

possível pelo bombardeamento de construções em calos embriogênicos. 

Diferenças na quantidade de plantas silenciadas e superexpressas obtidas podem 

ser explicadas pelo promotor presente nas construções. A análise do 

transcriptoma destas plantas revelou que genes como a PP2c e Deidrina, que 

foram observados reprimidos em plantas com alto conteúdo de sacarose e 

quando entrenó maduro foram comparados com entrenó imaturo, também estão 

reprimidos nas plantas superexpressando SnRK1. No silenciamento, a mesma 

Deidrina está induzida. Esse dois genes envolvidos em respostas ao estresse por 

seca talvez indiquem que o acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar pode fazer 

parte das mesmas via de regulação. A determinação do conteúdo de sacarose nas 

folhas das plantas transgênicas mostrou que a planta 88 superexpressando 

SnRK1 possui um maior conteúdo de sacarose em relação aos controles. 

A técnica de whole genome shotgun permitiu a identificação de sequências 

regulatórias acima do sítio do início da transcrição da SnRK1 e uma Akin. A 

análise computacional revelou vários motivos regulatórios conservados 
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envolvidos na ativação da transcrição de genes por luz, açúcares e hormônios. 

Isso pode ser uma indicação de que a expressão de um mesmo gene regulatório 

em plantas pode responder a diversos fatores ambientais e metabólicos. 

Dessa maneira, a partir dos resultados observados, é possível concluir que 

o uso de técnicas de análise em larga escala, como o microarranjo, permite a 

identificação de vias metabólicas conservadas, de regulação hormonal e 

transcricional, que podem controlar o acúmulo de sacarose em cana.  As técnicas 

utilizadas na obtenção de transgênicos possibilitaram a obtenção de plantas 

silenciadas e superexpressando uma quinase, mas ainda se faz necessária a busca 

de promotores mais específicos. O pirosequenciamento por whole genome 

shotgun (454) permitiu a busca e análise computacional de sequências acima do 

sítio de transcrição de dois genes de interesse. 

O trade-off entre a forma de acúmulo de açúcares redutores produzidos na 

fotossíntese, sacarose ou fibra vegetal, visto nas plantas contrastantes para o 

conteúdo de brix, sugere um obstáculo enfrentado pelos programas de 

melhoramento. As análises de expressão permitiram a observação da influência 

de diferentes condições e a importância de vias de sinalização mediadas por 

hormônios no acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar. Juntos, estes resultados 

indicam que a cana-de-açúcar pode ser um ótimo modelo para estudos de 

biologia de sistemas, na busca por redes regulatórias do acúmulo de sacarose e 

outros tratos agronômicos de interesse. Além da necessidade deste entendimento 

para que a barreira do trade-off seja superada. 
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8. APÊNDICES 
 

Tabela Anexo 1: Genes diferencialmente expressos nos genótipos alto brix e contrastantes para fotossíntese e produtividade. F: folha, E: entrenó. 

 
 

SAS Categoria Funcional Subcategoria  
Pool Folha Pool Entrenó Genótipos 

2F 4F 5F 2E 4E 5E 127 238 318 553 710 

SCCCLR2C02D12.g Absorção de luz chlorophyll a/b binding protein (CAB)         down             

SCCCST1002F06.g Absorção de luz chlorophyll a/b binding protein (CAB)               up       

SCEZLR1031G02.g Absorção de luz chlorophyll a/b binding protein (CAB)                   up   

SCSBSD1058E09.g Absorção de luz Early light-inducible protein ELIP     down         down       

SCSBSD2029H02.g Absorção de luz Ferredoxina I                     up 

SCQGLR1085G01.g Absorção de luz Fotossistemas I                   up   

SCUTLR2008B06.g Absorção de luz Fotossistemas I                     up 

SCAGFL1086E09.g Absorção de luz Fotossistemas II           up           

SCJFLR1073E07.g Absorção de luz Fotossistemas II                 up   up 

SCJFRZ2015A05.g Absorção de luz Fotossistemas II                     up 

SCUTSB1076D12.g Absorção de luz Fotossistemas II                   up   

SCCCCL4013D09.g Biossíntese de hormônios JA - 12-oxo-phytodienoate reductase     up     up           

SCSBHR1052D02.g Biossíntese de hormônios JA - 12-oxo-phytodienoate reductase                 down     

SCVPRZ3025G09.g Biossíntese de hormônios JA - 12-oxo-phytodienoate reductase         up             

SCCCLR1048H03.g Biossíntese de hormônios ABA - 9-cis-Epoxycarotenoid dioxygenase           up           

SCCCLR1022A02.g Biossíntese de hormônios Ethylene - ACC oxidase           up           

SCEZLR1009E06.g Biossíntese de hormônios Ethylene - ACC oxidase           down           

SCJLLR1054A06.g Biossíntese de hormônios Ethylene - ACC oxidase     down down down down           

SCQGAM2028D11.g Biossíntese de hormônios Ethylene - ACC sntase     down                 

SCJFRZ2032B09.g Biossíntese de hormônios JA - Allene oxide synthase           up           

SCAGFL8013F03.g Biossíntese de hormônios Giberellin - ent-kaurene synthase               down       

SCCCCL7C03G05.g Biossíntese de hormônios Giberellin - GA 2-oxidase                     down 

SCSFRT2070A10.g Biossíntese de hormônios Giberellin - GA 20-oxidase           up           

SCRLLR1038H01.g Biossíntese de hormônios Auxin - Monooxygenase down                     
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SCEQRT2027E03.g Biossíntese de hormônios Auxin - Nitrilase                 down     

SCEZAM2031F05.g Ciclo celular Actin, plasmodial isoform                 down     

SCEZRT2023A06.g Ciclo celular activated protein kinase C receptor LACK                 down     

SCQSRZ3037C06.g Ciclo celular ATPase               up       

SCSGFL1082D07.g Ciclo celular Cell division cycle-associated protein 7     up                 

SCQSLR1040B09.g Ciclo celular Chd1/Isw1/Isw2 non-specific serine/threonine protein kinase                    up   

SCRFLB1053D10.g Ciclo celular Chromatin assembly factor 1          up             

SCCCAM1C08A04.g Ciclo celular Chromosome-associated kinesin KIF4; Chromokinesin               up       

SCEPCL6029D04.g Ciclo celular cyclin               down       

SCCCRZ2002B06.g Ciclo celular Nucleolar phosphoprotein p130               up     up 

SCEZAM1079D02.g Ciclo celular protein kinase STE20p         up up           

SCCCCL4015E04.g Ciclo celular ras p21                   up   

SCCCCL6001F07.g Ciclo celular RB (retinoblastoma-like)                     down 

SCEZAM2058D02.g Ciclo celular ribonucleotide reductase beta-chain                     down 

SCJFRZ1006E06.g Ciclo celular Tubulin beta-3 chain (Beta-3-tubulin)                 up     

SCEQRT2099E05.g Ciclo celular Tubulin-specific chaperone E; Tubulin-folding cofactor E     up             down   

SCCCRZ1001D08.g Ciclo celular Tubulin--tyrosine ligase-like protein 12             down         

SCACSD2018E08.g Desenvolvimento acid phosphatase class B             up     down   

SCEQRT1027G12.g Desenvolvimento bifunctional nuclease [Zinnia elegans] up                     

SCUTAM2088C05.g Desenvolvimento ERD7 protein               down       

SCEPSD1070F02.g Desenvolvimento FLOWERING LOCUS T protein down                     

SCJFST1016G02.g Desenvolvimento Interferon-related developmental regulator 2 (SKMC15 protein)           up           

SCAGSD1040B11.g Desenvolvimento JASMONATE-INDUCED PROTEIN     up               down 

SCSBFL1040B02.g Desenvolvimento LATERAL ORGAN BOUNDARIES protein         down down           

SCUTRZ2008E06.g Desenvolvimento Phytosulfokines 2 precursor                down     up 

SCBFSD2035E11.g Desenvolvimento ZCN14 protein [Zea mays] ZCN14 [Zea mays] ZCN14 [Zea mays]     down down       down       

SCVPRT2083F11.g Elementos transponíveis Putative AC transposase; ORFA     up     up           

SCCCSB1004E11.g Elementos transponíveis Putative AC9 transposase         down         up   

SCCCCL6002C11.g Elementos transponíveis Transposon TX1 uncharacterized 149 kDa protein; ORF 2               down       

SCEZLR1052F04.g Fosforilação oxidativa ATP sintase                     down 

SCJLFL3014G01.g Fosforilação oxidativa ATP sintase     up     up       up down 
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SCSGAD1009E08.g Fosforilação oxidativa ATP sintase                   up up 

SCVPLR2005G04.g Fosforilação oxidativa ATP sintase                 down     

SCAGLR2018C03.g Fosforilação oxidativa Blue copper protein;   up                   

SCMCLR1122H07.g Fosforilação oxidativa NADH-ubiquinone oxidoreductase 18 kDa subunit     up       up         

SCAGLR1021D07.g Metabolismo de aminoácidos Acetohydroxyacid synthase               up       

SCJLFL1050B04.g Metabolismo de aminoácidos anthranilate synthase beta subunit     up                 

SCAGLR1064H05.g Metabolismo de aminoácidos Arginine decarboxylase; ARGDC; ADC                     down 

SCSGAM1094D07.g Metabolismo de aminoácidos aspartate kinase                   up   

SCBFRZ2046E11.g Metabolismo de aminoácidos Aspartic proteinase nepenthesin-1                     up 

SCSBLB1031A02.g Metabolismo de aminoácidos Aspartic proteinase nepenthesin-1           up           

SCMCLR1123H12.g Metabolismo de aminoácidos Aspartic proteinase nepenthesin-2           down           

SCVPLR1049D04.g Metabolismo de aminoácidos Aspartic proteinase nepenthesin-2                     down 

SCJFST1015A07.g Metabolismo de aminoácidos Aspartic proteinase oryzasin-1;       down               

SCQGLR1041H02.g Metabolismo de aminoácidos Copper methylamine oxidase                     down 

SCJFRZ2029B03.g Metabolismo de aminoácidos CTP synthase     down               down 

SCJFRZ2029B03.g Metabolismo de aminoácidos CTP synthase      down                 

SCCCLR1072D06.g Metabolismo de aminoácidos Cysteine synthase                     up 

SCEQRT1029F09.g Metabolismo de aminoácidos Glutamate decarboxylase (EC 4.1.1.15)   up                   

SCCCRZ2C03D05.g Metabolismo de aminoácidos Glutamate decarboxylase 1 (GAD 1) down                     

SCCCST2003F12.g Metabolismo de aminoácidos homoserine dehydrogenase family protein             down         

SCCCRT1002D04.g Metabolismo de aminoácidos hydroxymethylglutaryl-CoA lyase               up       

SCVPRT2076C02.g Metabolismo de aminoácidos Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial; IVD;                     down 

SCCCRZ2C04F12.g Metabolismo de aminoácidos L-allo-threonine aldolase                   down   

SCEZRZ3053H09.g Metabolismo de aminoácidos L-allo-threonine aldolase     up             down   

SCRLCL6031A08.g Metabolismo de aminoácidos L-asparaginase     up                 

SCSGST1072B08.g Metabolismo de aminoácidos Leucine aminopeptidase      up     up     down     

SCVPAM1056A04.g Metabolismo de aminoácidos Lysine decarboxylase-like protein At5g11950       down               

SCJFST1018C03.g Metabolismo de aminoácidos 
LysM and putative peptidoglycan-binding domain-containing protein 
1 

                    up 

SCJFST1018C03.g Metabolismo de aminoácidos 
LysM and putative peptidoglycan-binding domain-containing protein 
1 

                    up 

SCCCRZ2C03A12.g Metabolismo de aminoácidos Neuroblastoma apoptosis-related protease               up       
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SCRFRZ3056G09.g Metabolismo de aminoácidos nitratereductase     up               up 

SCCCCL4011D01.g Metabolismo de aminoácidos Phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase 1             up         

SCSFRT2072A12.g Metabolismo de aminoácidos Probable 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase                   down   

SCJFLR1073H12.g Metabolismo de aminoácidos putative delta l pyrroline-5-carboxylate synthetase             down         

SCAGLR2018D03.g Metabolismo de aminoácidos putative gamma-aminobutyrate transaminase                   down   

SCJLRZ1027F12.g Metabolismo de aminoácidos Putative lysine decarboxylase       down       down       

SCJFRZ1006H10.g Metabolismo de aminoácidos Putative threonine synthase               up       

SCVPST1062B05.g Metabolismo de aminoácidos Serpin                     up 

SCCCST2004A03.g Metabolismo de aminoácidos Shikimate kinase, chloroplast precursor (EC 2.7.1.71)                     down 

SCQGAM1047A11.g Metabolismo de aminoácidos Similar to NADP-specific glutatamate dehydrogenase            up           

SCEPRZ1010D11.g Metabolismo de aminoácidos Transmembrane amino acid transporter protein (Aa_trans) down     down               

SCEPCL6018F02.g Metabolismo de aminoácidos tRNA synthetase class II               up       

SCCCLR1065F11.g Metabolismo de aminoácidos Tyrosine aminotransferase down                     

SCCCCL4015F04.g Metabolismo de carboidratos 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase     down                 

SCRLLR1038A06.g Metabolismo de carboidratos 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase               down       

SCCCCL4002G08.g Metabolismo de carboidratos Acetylglucosamine phosphomutase EC 5.4.2.4               up   down up 

SCCCRZ1003C03.g Metabolismo de carboidratos acid phosphatase class B           down           

SCACAD1037B06.g Metabolismo de carboidratos Aconitate hydratase cytoplasmic                      down 

SCEZRZ1016F10.g Metabolismo de carboidratos Alcohol dehydrogenase [           up           

SCUTAM2116C07.g Metabolismo de carboidratos Alcohol dehydrogenase-like 7               down       

SCQGLB1038C03.g Metabolismo de carboidratos aldehyde dehydrogenase                     up 

SCQSLR1018D02.g Metabolismo de carboidratos Aldolase   up           down up     

SCRFST1044C08.g Metabolismo de carboidratos Aldose 1-epimerase; Galactose mutarotase           down           

SCRUAD1134G06.g Metabolismo de carboidratos Aldose 1-epimerase; Galactose mutarotase; Type-1 mutarotase;     down     down           

SCQSRT2034G08.g Metabolismo de carboidratos Alpha-galactosidase               up       

SCACSB1117A12.g Metabolismo de carboidratos Alpha-glucan phosphorylase (starch phosphorylase)                 up     

SCEPAM1015F07.g Metabolismo de carboidratos Alpha-glucan phosphorylase (starch phosphorylase)                 up     

SCSBSB1057D05.g Metabolismo de carboidratos Alpha-glucan phosphorylase (starch phosphorylase) up   up           up down   

SCCCLR1048E03.g Metabolismo de carboidratos 
Alpha-glucan water dikinase, chloroplastic; Starch-related R1 
protein; 

                  down   

SCJFRZ2029F03.g Metabolismo de carboidratos Alpha-Glucosidase EC 3.2.1.20                     up 

SCUTLR2030E06.g Metabolismo de carboidratos Amylophosphorylase, alpha-glucan phosphorylase EC 2.4.1.1               up       
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SCEPRZ3046F03.g Metabolismo de carboidratos Beta-1,3-glucuronyltransferase 1                 up     

SCUTAM2089E05.g Metabolismo de carboidratos Beta-Amylase EC 3.2.1.2         down       up down   

SCJLFL3014G04.g Metabolismo de carboidratos Beta-galactosidase             up         

SCJFSB1012H05.g Metabolismo de carboidratos beta-xylosidase                     down 

SCJFRZ2007A03.g Metabolismo de carboidratos canePEPC kinase-1 (Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase) up   down                 

SCSGHR1066C03.b Metabolismo de carboidratos chalcone synthase         down           up 

SCUTST3086G11.g Metabolismo de carboidratos chlorophyll a/b binding protein (CAB)       up               

SCMCRT2104G09.g Metabolismo de carboidratos Cis-zeatin O-glucosyltransferase                     down 

SCCCLR1C06C11.g Metabolismo de carboidratos Citrate lyase EC 4.1.3.6           up           

SCVPAM1055G01.g Metabolismo de carboidratos D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, chloroplastic; 3-PGDH;               up       

SCRLFL1011G05.g Metabolismo de carboidratos Debranching enzyme (Isoamylase)                 up down   

SCCCLR1065D09.g Metabolismo de carboidratos D-glycerate 3-kinase, chloroplastic; AtGLYK;           up           

SCSFSB1097H08.g Metabolismo de carboidratos D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase           down           

SCQGST1032H03.g Metabolismo de carboidratos Dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein         down down           

SCRFLR1012F09.g Metabolismo de carboidratos Exoglucanase precursor         down   down         

SCEPAM2013E06.g Metabolismo de carboidratos Fructokinase                   down   

SCEQRT2027C10.g Metabolismo de carboidratos Fructokinase     up                 

SCJLLR2020E06.g Metabolismo de carboidratos Fructose-bisphosphatase                     down 

SCBGST3105A06.g Metabolismo de carboidratos Fructose-bisphosphatase        up               

SCEZRT2019D05.g Metabolismo de carboidratos Fructose-bisphosphatase                      down 

SCRULR1020D11.g Metabolismo de carboidratos Fructose-bisphosphate aldolase         down             

SCSBSB1096D03.g Metabolismo de carboidratos Fructose-bisphosphate aldolase     up           up     

SCMCRZ3068G10.g Metabolismo de carboidratos Galactosyltransferase           up         up 

SCBFLR1039F10.g Metabolismo de carboidratos Glucose 1-phosphate adenylyltransferase EC 2.7.7.27 up up                   

SCCCFL4002D04.g Metabolismo de carboidratos Glucose 1-phosphate adenylyltransferase EC 2.7.7.27                 up     

SCUTLR1037G10.g Metabolismo de carboidratos glucose 6-phosphate dehydrogenase EC 1.1.1.49         down             

SCVPRT2075G12.g Metabolismo de carboidratos glutamine synthetase           up     down     

SCSBSB1052D07.g Metabolismo de carboidratos Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase EC 1.2.1.12                   up   

SCAGLB1070C04.g Metabolismo de carboidratos Glycerol-3-phosphate dehydrogenase      down                 

SCUTRZ3071D05.g Metabolismo de carboidratos Glycerol-3-phosphate dehydrogenase            up           

SCEPAM1016C08.g Metabolismo de carboidratos glycogen/starch synthase               down       
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SCBGSB1026A09.g Metabolismo de carboidratos Glycosyl hydrolase family 1         down             

SCEQHR1082B01.g Metabolismo de carboidratos Glycosyl hydrolase family 1         down             

SCRURT2008D11.g Metabolismo de carboidratos glycosyl hydrolase family 3 protein                     down 

SCEZAM2061A11.g Metabolismo de carboidratos Indole-3-glycerol phosphate synthase, chloroplastic; IGPS; up                     

SCCCAD1004H06.g Metabolismo de carboidratos Inositol-3-phosphate synthase               down       

SCEQRT1024H10.g Metabolismo de carboidratos malate synthase down down down                 

SCMCCL6052H01.g Metabolismo de carboidratos Mannan endo-1,4-beta-mannosidase EC 3.2.1.78         down         up   

SCEPCL6019B10.g Metabolismo de carboidratos Mannose-1-phosphate guanyltransferase               down       

SCRUFL4021H01.g Metabolismo de carboidratos NADH-dependent glutamate synthase     down                 

SCCCCL4004G06.g Metabolismo de carboidratos Phosphoenolpyruvate carboxykinase EC 4.1.1.32       down               

SCUTSD2084H03.g Metabolismo de carboidratos Phosphoglycerate kinase                   up up 

SCCCLR1079B06.g Metabolismo de carboidratos Phosphoglycerate kinase EC 2.7.2.3           up         up 

SCEQRT1028A09.g Metabolismo de carboidratos phospholipase D       down             up 

SCCCCL6C03G01.g Metabolismo de carboidratos Protease inhibitors             up         

SCEZLB1006G08.g Metabolismo de carboidratos Putative glucan 1,3-beta-glucosidase           down           

SCCCLR1065C02.g Metabolismo de carboidratos Putative nucleoside hydrolase protein (EC 3.2.2.-)         down down           

SCMCCL6051B10.g Metabolismo de carboidratos Ribose phosphate isomerase EC 5.3.1.6           up           

SCBGLR1044D06.g Metabolismo de carboidratos RuBisCO                     up 

SCCCLR1001E04.g Metabolismo de carboidratos RuBisCO               up down up up 

SCBGLR1023C10.g Metabolismo de carboidratos S-adenosylmethionine synthetase (SAM synthase)           up           

SCEPRZ3084H07.g Metabolismo de carboidratos Similar to PTPKIS1 (protein tyrosine phosphatase)     up                 

SCRUFL1020F09.g Metabolismo de carboidratos Similarity to elicitor-inducible receptor EIR           down           

SCCCCL3001E05.b Metabolismo de carboidratos SIP homologue (AKIN beta)   down                 down 

SCEQAM1036A06.g Metabolismo de carboidratos sucrose-phosphate synthase           down           

SCEQLB1067C03.g Metabolismo de carboidratos Transketolase EC 2.2.1.1               down       

SCEZRZ1015H08.g Metabolismo de carboidratos Trehalose 6-phosphate synthase down                     

SCCCCL2001H04.b Metabolismo de carboidratos Trehalose-6-phosphate synthase     down         up       

SCCCRZ3001D04.g Metabolismo de carboidratos Triose-phosphate translocator                     up 

SCQGLR1019G02.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucose 6-dehydrogenase EC 1.1.1.22           up           

SCAGAM2124E01.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase     up     up           

SCAGST3140F06.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase     up               up 
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SCCCCL4003D06.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase                     up 

SCCCCL4007E06.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase         down             

SCCCLR2C03C10.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase                   up   

SCEQRT1031B01.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase               up     up 

SCEZRZ3096G08.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase           up         up 

SCMCRT2103F09.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase                     up 

SCSGAM2105D04.g Metabolismo de carboidratos UDP- glucosyltransferase   up up     up   down   down up 

SCJFLR1017E09.g Metabolismo de carboidratos Uncharacterized glycosyltransferase At1g55740                 down     

SCCCLR1048E04.g Metabolismo de carboidratos Uncharacterized protein YKL128C         down down           

SCCCLR1048A10.g Metabolismo de DNA  (CCR4-associated factor 1) (CAF1)       down               

SCJFRZ2014D06.g Metabolismo de DNA  ATAF1 protein                 down   down 

SCJFLR1071B03.g Metabolismo de DNA Adenosine-5'-phosphosulfate kinase       down             down 

SCCCLR2004H12.g Metabolismo de DNA Argonaute protein                 up     

SCAGLR2011B02.g Metabolismo de DNA AT3g07750 (Putative 3 exoribonuclease)           up           

SCSBRZ2021A04.g Metabolismo de DNA Basic helix-loop-helix protein 43; bHLH 43; AtbHLH043                     up 

SCAGLR2018C11.g Metabolismo de DNA 
Charged multivesicular body protein 5; Chromatin-modifying protein 
5 

              up       

SCRFLR2038C05.g Metabolismo de DNA Coatomer delta subunit (Delta-coat protein) (Delta-COP) (Archain)           down           

SCUTRZ3071H01.g Metabolismo de DNA DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 3                     up 

SCRURT2005G01.g Metabolismo de DNA Deoxycytidine kinase; dCK               up       

SCQSFL1130F04.g Metabolismo de DNA DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A               down       

SCJFRZ2012D06.g Metabolismo de DNA 
DNA polymerase I (EC:2.7.7.7); K02335 DNA polymerase I 
[EC:2.7.7.7] 

              up       

SCCCLR1C05C09.g Metabolismo de DNA DNA topoisomerase I (EC 5.99.1.2)               up       

SCQSLR1061C11.g Metabolismo de DNA DNA-damage-inducible protein F       down   down           

SCRULR1020B12.g Metabolismo de DNA DNA-damage-inducible protein F               down       

SCJFRZ2034H10.g Metabolismo de DNA DNA-directed RNA polymerase alpha chain      up                 

SCVPCL6063E08.g Metabolismo de DNA DNA-repair protein XRCC4                     up 

SCCCRZ2C03C04.g Metabolismo de DNA Glutamine synthetase (Glutamate--ammonia ligase)             up       up 

SCCCCL4007C09.g Metabolismo de DNA HIRA protein (TUP1 like enhancer of split protein 1)                 up   down 

SCEZLB1009F09.g Metabolismo de DNA Histone acetyltrans               up       

SCRUFL1016C06.g Metabolismo de DNA Histone deacetylase 6; HD6             down         
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SCUTLR2008G03.g Metabolismo de DNA Histone H2A       down               

SCCCLR2C02B06.g Metabolismo de DNA Histone H2B.1 down     down down     up     up 

SCQGLR1041C10.g Metabolismo de DNA Histone H2B.2 Histone H2B.2           up     down     

SCJFRT1060F02.g Metabolismo de DNA Histone H3.3 (H3.2)               up   down   

SCEPLR1051H12.g Metabolismo de DNA Histone H4 variant TH091                     up 

SCCCLR2002F04.g Metabolismo de DNA Kinesin heavy chain, putative       down       down down     

SCCCRZ1004C05.g Metabolismo de DNA Not2p (CCR4-NOT transcription complex, subunit 2)             up   down     

SCUTLR2023B07.g Metabolismo de DNA nuclear mRNA splicing, via spliceosome                     up 

SCCCLR2C03A06.g Metabolismo de DNA Possible protein kinase CK2 regulatory subunit (Fragment)               up       

SCCCLR2C02C12.g Metabolismo de DNA Probable histone H2A.6 Probable histone H2A.6         down           up 

SCBFST3135H08.g Metabolismo de DNA Probable histone H2AXa Probable histone H2AXa                     up 

SCAGLR1043F07.g Metabolismo de DNA Putative brown planthopper-induced resistance protein 1           down   up     down 

SCVPST1061F07.g Metabolismo de DNA Putative inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase           up           

SCRFAD1116F06.g Metabolismo de DNA Pyruvate kinase                   up   

SCBGLR1002E03.g Metabolismo de DNA RCC1-like protein (Hypothetical protein)       down               

SCCCCL4002A08.g Metabolismo de DNA SKD1 protein (Vacuolar sorting protein 4b)                 up     

SCEPLB1044D10.g Metabolismo de DNA Small nuclear ribonucleoprotein E            up   down       

SCUTRZ2024D10.g Metabolismo de DNA TATA-box binding protein 2                      up 

SCCCAM1001H09.g Metabolismo de DNA U1 small nuclear ribonucleoprotein C (U1-C)                 down     

SCCCRZ2C04H07.g Metabolismo de DNA U2 snRNP auxiliary factor, small subunit               up       

SCACLR2022B01.g Metabolismo de lipídios  Acetyl-CoA acetyltransferase         up       down   down 

SCEZLR1031A11.g Metabolismo de lipídios  Acetyl-CoA acetyltransferase                   down   

SCBGLR1100F03.g Metabolismo de lipídios  Acyl carrier protein 2, chloroplastic; Acyl carrier protein II; ACP II;           up       up   

SCJFAD1011C01.g Metabolismo de lipídios  Acyl-protein thioesterase 1     up           up     

SCRLSD1011C02.g Metabolismo de lipídios  Anter-specific proline-rich protein APG;                     down 

SCSGHR1068B07.b Metabolismo de lipídios  Anter-specific proline-rich protein APG;         down             

SCEZRZ1013F08.g Metabolismo de lipídios  Diacylglycerol kinase 1; DAG kinase 1; Diglyceride kinase 1; DGK 1                     down 

SCRFST3145E10.g Metabolismo de lipídios  Diacylglycerol O-acyltransferase 2B               down       

SCSGAD1142C08.b Metabolismo de lipídios  Dihydrolipoyl dehydrogenase             up up up     

SCQGLR1041A10.g Metabolismo de lipídios  Fatty acid multifunctional protein MFP2     up         down   up   

SCEZFL5089C05.g Metabolismo de lipídios  Glycerol-3-phosphate acyltransferase 1; AtGPAT1           down   down       
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SCMCAM1099B02.g Metabolismo de lipídios  GPI ethanolamine phosphate transferase 2       down               

SCJFSB1011G12.g Metabolismo de lipídios  Lipase precursor (EC 3.1.1.3) (Triacylglycerol lipase)           up   down       

SCEZLR1009G11.g Metabolismo de lipídios  Lipin-2     down   up down           

SCCCRT1001E01.g Metabolismo de lipídios  Lipoxygenase       down   up         down 

SCJFRT1007H07.g Metabolismo de lipídios  Lipoxygenase         down down   up       

SCSBAM1085B06.g Metabolismo de lipídios  Omega-3 fatty acid desaturase, chloroplastic;               down     up 

SCBFRZ2045A12.g Metabolismo de lipídios  Phosphoethanolamine N-methyltransferase 1; PEAMT 1; AtNMT1         down             

SCQSHR1024G12.g Metabolismo de lipídios  Phospholipase D beta 2           up           

SCJLRZ1027B10.g Metabolismo de lipídios  Phytoene synthase 1, chloroplast precursor (EC 2.5.1.-)       down             down 

SCCCLB1C02A10.g Metabolismo de lipídios  Putative acyl-CoA thioester hydrolase CGI-16 (EC 3.1.2.-)                     up 

SCJLLR1106F01.g Metabolismo de lipídios  putative acyltransferase (46.9 kD) (1H765) up         up up         

SCJFRZ1007D02.g Metabolismo de lipídios  Putative lecithin-cholesterol acyl transferase         down             

SCCCRT1002E01.g Metabolismo de lipídios  Putative stearoyl-acyl carrier protein desaturase down           down         

SCCCLR1C07E01.g Metabolismo de lipídios  putative sulfolipid synthase               down       

SCSGFL5C06F02.g Metabolismo de nucleotídeos Adenine phosphoribosyltransferase 2; APRT 2       down               

SCEZAM2031E09.g Metabolismo de nucleotídeos Deoxyuridine 5-triphosphate nucleotidohydrolase        down               

SCEQLB1068C05.g Metabolismo de nucleotídeos Dihydrofolate reductase         down up           

SCSGLV1007A08.g Metabolismo de nucleotídeos Guanosine-3',5'-bis(diphosphate) 3'-pyrophosphohydrolase               down down   up 

SCCCCL4003D09.g Metabolismo de nucleotídeos Probable AMP deaminase                     down 

SCCCRZ2C03C09.g Metabolismo de nucleotídeos Probable AMP deaminase     up         up       

SCEPRZ1009A11.g Metabolismo de parede 1,3-beta-glucan synthase (putative callose synthase)               down       

SCCCLR1078D02.g Metabolismo de parede 1,4-alpha-glucan branching enzyme (starch branching enzyme)                 up     

SCJFRT1061B11.b Metabolismo de parede 1,4-beta-xylanase down up up                 

SCVPFL1138B04.g Metabolismo de parede 4-coumarate-CoA ligase up         up           

SCBFFL5074C09.g Metabolismo de parede Alpha-1,4-glucan-protein synthase                      down 

SCSBSB1053D08.g Metabolismo de parede Anthocyanidin 3-O-glucosyltransferase 1       up         down   up 

SCEQRT1025C10.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17   down                   

SCEQRT1026E05.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17 down up         down up       

SCJLRT1019F05.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17                   up   

SCJLRT1023E06.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17 down down down       down         

SCQSRT2031D12.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17     down         up down     
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SCRFLR1055B07.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17         down             

SCUTLR2030A01.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17                     down 

SCUTSB1075A01.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase Glycosyl hydrolases family 17 up                     

SCEQLB2018G06.g Metabolismo de parede caffeic acid 3-O-methyltransferase     down                 

SCCCLR1066B10.g Metabolismo de parede Cellulose synthase (CesA)                 up     

SCCCLR2C02H01.g Metabolismo de parede Cellulose synthase (CesA)                 up     

SCCCRZ2002G07.g Metabolismo de parede Cellulose synthase (CesA)                 up     

SCJLLR1106H06.g Metabolismo de parede Cellulose synthase (CesA) down               up   down 

SCQGRT1044A07.g Metabolismo de parede Cellulose synthase (CesA)         down             

SCEQLB1066G04.g Metabolismo de parede Cellulose synthase like (CSL)     down                 

SCUTSB1030B12.g Metabolismo de parede Cellulose synthase like (CSL)           up           

SCJFRZ2031B11.g Metabolismo de parede cinnamate 4-hydroxylase (C4H)                   down   

SCCCCL6024F07.g Metabolismo de parede Cinnamoyl-coA reductase (CCR)                 down     

SCACHR1038E08.g Metabolismo de parede Cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD)           down           

SCEPRT2043A01.g Metabolismo de parede Cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD)     up                 

SCEZHR1087F06.g Metabolismo de parede coniferaldehyde/ferulate 5-hydroxylase               up     down 

SCJLRZ3077F12.g Metabolismo de parede Dehydrodolichyl diphosphate synthase 2 (Dedol-PP synthase 2) up         up           

SCCCFL4090D02.g Metabolismo de parede dirigent-like protein               up     up 

SCCCLB1003G10.g Metabolismo de parede dirigent-like protein     down               down 

SCMCSD1062A02.g Metabolismo de parede dirigent-like protein           down         down 

SCRURT3064D10.g Metabolismo de parede dirigent-like protein           up           

SCSBLB1033B10.g Metabolismo de parede dirigent-like protein                 up     

SCSGFL4C03C08.g Metabolismo de parede dirigent-like protein                     down 

SCUTAD1032E08.g Metabolismo de parede dirigent-like protein           up           

SCBGRT1047A07.g Metabolismo de parede endo-1,3-beta-glucosidase               up down     

SCEZLB1006G10.g Metabolismo de parede endo-1,4-beta-glucanase Glycosyl hydrolase family 9         up             

SCMCST1055D06.g Metabolismo de parede endo-1,4-beta-glucanase Glycosyl hydrolase family 9                 up     

SCQSRT2033G09.g Metabolismo de parede endo-1,4-beta-glucanase Glycosyl hydrolase family 9                     down 

SCUTLR2030G02.g Metabolismo de parede endo-1,4-beta-glucanase Glycosyl hydrolase family 9                 up     

SCCCCL4006H09.g Metabolismo de parede Expansin       down               

SCCCLB1023H08.g Metabolismo de parede Expansin     down                 
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SCCCLR1065A10.g Metabolismo de parede Expansin   up                   

SCEPRT2043B01.g Metabolismo de parede Expansin   up up                 

SCEQRT2026A06.g Metabolismo de parede Expansin   down               up   

SCEQRT2027A10.g Metabolismo de parede Expansin     down                 

SCRFLR1034D04.g Metabolismo de parede Fasciclin-like arabinogalactan protein     down down down             

SCMCRZ3065A12.g Metabolismo de parede Fucosyltransferase down                     

SCRLFL3008G06.b Metabolismo de parede Fucosyltransferase       down     up       down 

SCEPFL3083G08.g Metabolismo de parede Glycoside hydrolase family 28 protein (polygalacturonase)   up   down               

SCRUFL1120E02.g Metabolismo de parede Glycoside hydrolase family 28 protein (polygalacturonase)           up           

SCCCRT1002G03.g Metabolismo de parede Glycosyl hydrolase family 3 protein (Xylosidase)                     down 

SCEZRZ3015A12.g Metabolismo de parede Glycosyl hydrolase family 3 protein (Xylosidase)       down down       down     

SCQGLR1019H07.g Metabolismo de parede glycosyltransferase family 47               up       

SCEZRZ1016H12.g Metabolismo de parede isoflavone reductase/pinoresinol reductase (lignan biosynthesis)               up up     

SCCCCL7038A01.g Metabolismo de parede Mannan endo-1,4-beta-mannosidase               up       

SCCCLB1024D03.g Metabolismo de parede Pectinacetylesterase family protein     up                 

SCCCLR1048D07.g Metabolismo de parede phenylalanine ammonia-lyaseÂ (PAL)               up     down 

SCEQRT1024E12.g Metabolismo de parede phenylalanine ammonia-lyaseÂ (PAL)         down             

SCSGAM1094D05.g Metabolismo de parede phenylalanine ammonia-lyaseÂ (PAL)   down up     up up     up up 

SCJFRZ2027H04.g Metabolismo de parede Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor or Pectinesterase               down up     

SCSGLR1025B11.g Metabolismo de parede Polygalacturonase EC 3.2.1.15           up       up   

SCQSRT1036E09.g Metabolismo de parede putative p-Coumarate 3-hydroxylase (C3H)           up           

SCJFRZ2009A12.g Metabolismo de parede Uncharacterized glycosyltransferase AGO61;         down             

SCEPCL6021B11.g Metabolismo de parede Xyloglucan endotransglycosylase/hydrolase (XTH)           down           

SCRFLB1055E11.g Metabolismo de parede Xyloglucan endotransglycosylase/hydrolase (XTH)               down       

SCACLR1057H07.g Metabolismo de porfirina e clorofila (Q94H64) Putative chelatase subunit                     up 

SCCCLR1022F01.g Metabolismo de porfirina e clorofila Carbonyl reductase 4             up   down down   

SCCCLB1021E12.g Metabolismo de porfirina e clorofila Protoporphyrinogen IX oxidase (EC 1.3.3.4)                     up 

SCCCLR2004G08.g Metabolismo de proteínas   Chaperonin 20                     up 

SCVPLR1049H03.g Metabolismo de proteínas  60S acidic ribosomal protein P2      up       down         

SCJFAM1065A10.g Metabolismo de proteínas  70 kDa peptidylprolyl isomerase      up                 

SCCCRZ2002H06.g Metabolismo de proteínas  Aspartic proteinase oryzasin 1 precursor (EC 3.4.23.-)                   down   
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SCAGLB2046F01.g Metabolismo de proteínas  Bowman-Birk type bran trypsin inhibitor                  up     

SCEZRZ1017A09.g Metabolismo de proteínas  chaperone BCS1-B             up up       

SCAGSB1086G11.g Metabolismo de proteínas  Chaperone protein clpB 1                 up   up 

SCEZLB1007F05.g Metabolismo de proteínas  Chaperone protein clpB 1       up               

SCAGLR1043F02.g Metabolismo de proteínas  chaperonin               down       

SCCCCL3120G07.g Metabolismo de proteínas  chaperonin       up       down       

SCEQLB1066D08.g Metabolismo de proteínas  Chloroplast ribosomal protein L3 precursor (Fragment)                   up   

SCEPRZ1009C02.g Metabolismo de proteínas  Cytoplasmic ribosomal protein L18               up       

SCVPHR1094D06.g Metabolismo de proteínas  Cytoplasmic ribosomal protein S14                 up     

SCAGFL3025C04.g Metabolismo de proteínas  E2 ubiquitin-protein ligase                      up 

SCAGLR1043C11.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase  up                     

SCBFLR1026E06.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase      down                 

SCCCAD1004B06.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase                      down 

SCCCCL6003C08.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase                down       

SCCCLR1C05G12.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase            up           

SCCCLR2001C02.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase                down       

SCCCRZ1004D08.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase      up                 

SCEQRT2095D04.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase                up       

SCMCAM2082D07.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase                      down 

SCSFSD1066G06.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase  down                 up   

SCVPCL6039C01.g Metabolismo de proteínas  E3 ubiquitin-protein ligase            up           

SCEZRZ1013H01.g Metabolismo de proteínas  Elongation factor 1 alpha                   up   

SCEQRT1030G04.g Metabolismo de proteínas  Elongation factor 2; EF-2         up             

SCEZAM1080H07.g Metabolismo de proteínas  Elongator complex protein 3; Elongator component 3               up       

SCCCLR1068D10.g Metabolismo de proteínas  Endoplasmin homolog; GRP94 homolog;               up       

SCJFRT1060E10.g Metabolismo de proteínas  F-box                     up 

SCJFRT2060G09.g Metabolismo de proteínas  F-box               up       

SCEZLB1006D01.g Metabolismo de proteínas  F-box                up       

SCQGSB1142E06.g Metabolismo de proteínas  F-box                down       

SCJFLR1013A04.g Metabolismo de proteínas  Heat shock 40 kDa protein 3         down             

SCRLLR1038B09.g Metabolismo de proteínas  Heat shock cognate 70 kDa protein 1                down       
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SCCCRZ3003F07.g Metabolismo de proteínas  Heat shock protein 81-3           up           

SCQSST1039E07.g Metabolismo de proteínas  H-protein promoter binding factor-1           up           

SCRFLB2060E04.g Metabolismo de proteínas  Nucleoredoxin     up     down     down   down 

SCCCHR1003H09.g Metabolismo de proteínas  peptide/peptidase             up         

SCCCCL4009H11.g Metabolismo de proteínas  Prohibitin               up       

SCVPLR1006D02.g Metabolismo de proteínas  Proteasome assembly chaperone 4; PAC-4; hPAC4                 up     

SCCCLR1077G10.g Metabolismo de proteínas  Protein disulfide isomerase A6 precursor               up       

SCEZRZ1017C07.g Metabolismo de proteínas  pumilio               up       

SCCCLR1C01H05.g Metabolismo de proteínas  Putative carboxypeptidase D       down   down           

SCJFST1048A08.g Metabolismo de proteínas  Putative F-box/LRR-repeat protein At3g28410     down                 

SCCCRT2004D09.g Metabolismo de proteínas  Putative serine carboxypeptidase         down             

SCVPLB1019E08.g Metabolismo de proteínas  RA39p         down down           

SCCCLR1066B02.g Metabolismo de proteínas  Ribosomal protein S6 RPS6-1     down     down       up   

SCRUAD1132G06.g Metabolismo de proteínas  Serine carboxypeptidase-like 18;               down       

SCBGLR1119H08.g Metabolismo de proteínas  Serine carboxypeptidase-like 35;       down   down           

SCJFRZ2009E12.g Metabolismo de proteínas  subtilase family protein       down           up   

SCMCLR1123E10.g Metabolismo de proteínas  T-complex protein (chaperonin)     down               up 

SCJFRZ2030D06.g Metabolismo de proteínas  Translation initiation factor IF-2 up                     

SCACLR1126A09.g Metabolismo de proteínas  Translation initiation factor IF-3                   down   

SCACLR2022B02.g Metabolismo de proteínas  Translation release factor 3 down     down up     up     up 

SCBGLR1027H12.g Metabolismo de proteínas  Ubiquitin                     down 

SCCCCL6002E08.g Metabolismo de proteínas  Ubiquitin             down         

SCRLLR1110D10.g Metabolismo de proteínas  Ubiquitin                 up     

SCSBAM1087G05.g Metabolismo de proteínas  Ubiquitin       up down             

SCVPCL6041F12.g Metabolismo de proteínas  Ubiquitin               down       

SCCCLR2001G11.g Metabolismo de RNA 30S ribosomal protein 1                   up up 

SCCCCL4008E12.g Metabolismo de RNA 30S ribosomal protein S5               up       

SCCCLR1C01C07.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S12               up       

SCCCLR1001H01.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S18       down               

SCCCLR2C03G12.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S23 (S12)         down         up   

SCJFFL1C05F09.b Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S3-3     down     down           
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SCSFST3074H02.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S3a (CYC07 protein)                 down     

SCCCCL3080E05.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S4                   up   

SCQGLR2017B10.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S9-2     down             up   

SCSGFL1079E08.g Metabolismo de RNA 50S ribosomal protein L1               up       

SCRLFL8025G10.g Metabolismo de RNA 50S ribosomal protein L21, mitochondrial precursor               up       

SCCCAM1002C11.g Metabolismo de RNA 54S ribosomal protein L37, mitochondrial; YmL37;           up           

SCACLR2014B04.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L12-1                 down up   

SCCCLR1C01C09.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L12-1     down                 

SCCCLR1C02F03.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L17               down       

SCUTLR1058F06.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L18a                   up   

SCCCLR2C01F01.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L21     down               up 

SCQGAM1045C11.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L22-2                   up   

SCCCCL3080D03.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L27a-2                   up   

SCCCLR2003G02.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L3               up       

SCRULB1058G06.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L35         down             

SCCCLR2002A03.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L35-4                   up   

SCVPLR2005F12.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L35-4                 down     

SCCCLR1C08H02.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L36-2                   up   

SCCCRZ1001C08.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L4-1 (L1)     down                 

SCCCCL3080C04.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L6-3           down           

SCCCFL5096E07.g Metabolismo de RNA Chloroplastic group IIA intron splicing facilitator CRS1               up       

SCQGAM2110B08.b Metabolismo de RNA DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 10   down             up     

SCSGLV1009H10.b Metabolismo de RNA Extracellular ribonuclease LE; RNase LE;             up up       

SCCCRZ2C01B05.g Metabolismo de RNA Glutamyl-tRNA synthetase                   up   

SCEPLR1051G01.g Metabolismo de RNA Glycine-rich RNA-binding protein 2               up       

SCQGLR2017G10.g Metabolismo de RNA Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase                   up   

SCCCLR1022A08.g Metabolismo de RNA Nucleolar protein NAP57 homolog               up       

SCEPRZ1010F12.g Metabolismo de RNA Protein gar2               up       

SCJFAM1067G04.b Metabolismo de RNA Putative helicase mug81 (Meiotically up-regulated gene 81 protein)                     down 

SCBFLR1026B07.g Metabolismo de RNA regulation of transcription, DNA-dependent               up       

SCCCCL5003D05.g Metabolismo de RNA regulation of transcription, DNA-dependent               up       



181 

SCJLRT1016G06.g Metabolismo de RNA Ribonuclease up                   down 

SCJLRT1016G06.g Metabolismo de RNA Ribonuclease up                     

SCQSRT1034C06.g Metabolismo de RNA tRNA-specific adenosine deaminase-like protein 3                 up     

SCSGAD1143B11.g Metabolismo de RNA Tyrosyl-tRNA synthetase; Tyrosine-tRNA ligase; TyrRS               up     up 

SCBFRZ2017G05.g Metabolismo Redox ascorbate oxidase        down down down           

SCACSD1014H04.g Metabolismo Redox Cytochrome P450         up     down       

SCAGRT3046D01.g Metabolismo Redox Cytochrome P450       up               

SCBFLR1005H06.g Metabolismo Redox Cytochrome P450     down         up       

SCCCCL3003H04.b Metabolismo Redox Cytochrome P450           up           

SCCCLR2003C05.g Metabolismo Redox Cytochrome P450     down         up   up up 

SCCCST1002G10.g Metabolismo Redox Cytochrome P450     down                 

SCEPRZ1008H10.g Metabolismo Redox Cytochrome P450                     down 

SCJFLR1073C07.g Metabolismo Redox Cytochrome P450               down       

SCJFRZ2030D03.g Metabolismo Redox Cytochrome P450     down         down     down 

SCJLRT3077E01.g Metabolismo Redox Cytochrome P450           up           

SCQGRT1038B06.g Metabolismo Redox Cytochrome P450           up           

SCQSRT2035C04.g Metabolismo Redox Cytochrome P450     up             up   

SCSGHR1069F04.b Metabolismo Redox Cytochrome P450   down down                 

SCSGST1071G01.g Metabolismo Redox Cytochrome P450               down   down   

SCUTST3092H12.g Metabolismo Redox Cytochrome P450           up           

SCVPRZ3030D01.g Metabolismo Redox Cytochrome P450         down     up       

SCRFRZ3058E03.b Metabolismo Redox Cytochrome P450  down                     

SCJFRZ2007G11.g Metabolismo Redox Glutaredoxin-C10     down               up 

SCRLCL6031E04.g Metabolismo Redox Glutaredoxin-C7         down             

SCQSLB1049C04.g Metabolismo Redox Glutathione S-transferase 6, chloroplast precursor (GST class phi)       down               

SCQSRT1034D10.g Metabolismo Redox Glutathione synthetase   down       up           

SCQGLR2025B01.g Metabolismo Redox laccase-like protein         up       up     

SCUTST3084C11.g Metabolismo Redox laccase-like protein                 up     

SCEPAM1021H07.g Metabolismo Redox Pectinesterase EC 3.1.1.11                   up   

SCBGHR1058E08.g Metabolismo Redox peroxidase down       down             

SCBGLR1096C09.g Metabolismo Redox peroxidase                     up 
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SCCCAD1001C08.g Metabolismo Redox peroxidase     down                 

SCCCCL2001D02.b Metabolismo Redox peroxidase                   up   

SCCCCL3002F08.b Metabolismo Redox peroxidase               up up     

SCCCCL3003B02.b Metabolismo Redox peroxidase                     down 

SCCCCL4015G04.g Metabolismo Redox peroxidase                     up 

SCCCCL7037A10.g Metabolismo Redox peroxidase               up     up 

SCEZRT2019F10.g Metabolismo Redox peroxidase               down       

SCEZRT2020H09.g Metabolismo Redox peroxidase       down       down       

SCQGLR2032G02.g Metabolismo Redox peroxidase         down             

SCRURT2013F10.g Metabolismo Redox peroxidase     down                 

SCSBSD1033E10.g Metabolismo Redox peroxidase                     down 

SCSFSB1105B01.g Metabolismo Redox peroxidase     up up up up           

SCSGHR1069A02.g Metabolismo Redox peroxidase down   down                 

SCVPLB1020D03.g Metabolismo Redox peroxidase                 down   down 

SCVPRZ2035F03.g Metabolismo Redox peroxidase                 up     

SCJFRT1059B02.g Metabolismo Redox Probable glutathione S-transferase GSTF1; GST-I       up           up up 

SCCCLR1048D04.g Metabolismo Redox Probable glutathione S-transferase GSTU1       up down             

SCCCCL4007F05.g Metabolismo Redox Probable glutathione S-transferase GSTU6   down               up   

SCCCCL6002F05.g Metabolismo Redox Probable glutathione S-transferase GSTU6   down                   

SCEZRT2024A08.g Metabolismo Redox Probable glutathione S-transferase GSTU6             up         

SCSBHR1053H06.g Metabolismo Redox Probable glutathione S-transferase GSTU6             down       up 

SCCCCL3120A03.g Metabolismo Redox Probable NADP-dependent oxidoreductase P1             up   down   up 

SCCCLR1076H02.g Metabolismo Redox Probable NADP-dependent oxidoreductase P2         down     down       

SCBFRT1071H10.g Metabolismo Redox Putative tropinone reductase homolog At1g07440   down             up     

SCCCRZ1001F06.g Metabolismo Redox Thiol:disulfide interchange protein txlA homolog                 down     

SCEZAM1079A05.g Metabolismo Redox Thioredoxin H-type 2; Trx-H-2               up   up down 

SCJFRZ2026G09.g Metabolismo Redox Thioredoxin H-type 2; Trx-H-2           down     up     

SCUTLR1058D05.g Metabolismo Redox Thioredoxin-like 1           up   up     down 

SCBFRZ2017F11.g Metabolismo secundário Putative dihydroflavonol-4-reductase                     down 

SCAGLR1043B10.g Metabolismo secundário putative flavonoid 3 hydroxilase (F3H) down                     

SCCCRZ1C01E09.g Metabolismo secundário putative steroid sulfotransferase             up up       
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SCSGFL1078F07.g Metabolismo secundário TPA: putative anthocyanidin reductase                 down     

SCAGLR1064D07.g Resistência a patógenos caneRpg1-11 (culm rust resistance)             down up     down 

SCRLAM1005D08.g Resistência a patógenos caneRpg1-4 (culm rust resistance)                     down 

SCSGLR1045B05.g Resistência a patógenos caneXa21-6     down                 

SCBGRT1050A08.g Resistência a patógenos chitinase               down   up up 

SCCCRT3001A02.g Resistência a patógenos chitinase     down         up       

SCQSRT1036B10.g Resistência a patógenos chitinase   down down             up   

SCQGRT1040E10.g Resistência a patógenos HS1pro-1 (nematode resistance)                   up up 

SCSGHR1070E01.g Resistência a patógenos LRR           up           

SCRULB2063B12.g Resistência a patógenos NADPH HC toxin reductase             down up       

SCBFRT1070C04.g Resistência a patógenos NADPH HC toxin reductase (hm1- maize)           up     down     

SCCCCL3080A08.g Resistência a patógenos NBS-LRR     up                 

SCCCLB1026E10.g Resistência a patógenos NBS-LRR             up         

SCCCLR1C04F01.g Resistência a patógenos NBS-LRR     down     down     up     

SCEQLB1064A11.g Resistência a patógenos NBS-LRR           down           

SCEQRT2098H06.g Resistência a patógenos NBS-LRR           up           

SCJFRZ2014A03.g Resistência a patógenos NBS-LRR     up         down       

SCRLFL1014B12.g Resistência a patógenos NBS-LRR         down             

SCRUFL1024D04.g Resistência a patógenos NBS-LRR         up down           

SCCCLR1048F06.g Resistência a patógenos NPR1         down             

SCCCRZ3002H05.g Resistência a patógenos PAD4     up     up           

SCEPSD1007C11.g Resistência a patógenos PR   down           up   up up 

SCRFSD2023E07.g Resistência a patógenos PR   down                   

SCEQLR1029F03.g Resistência a patógenos Thaumatin     up               up 

SCJLRT2051G07.g Resistência a patógenos Thaumatin   down down           down up   

SCQSRT1035D12.g Resistência a patógenos Thaumatin     up         up down     

SCVPLR1028H01.g Resistência a patógenos thaumatin         up             

SCVPRT2073B04.g Resistência a patógenos Thaumatin     down         up       

SCVPRT2080B07.g Resistência a patógenos thaumatin           down           

SCEQRT2095B01.g Resistência a patógenos With LRR             up down       

SCEZRZ1015F03.g Resistência a patógenos With LRR           up       down   



184 

SCSFSB1103A12.g Resistência a patógenos With LRR / NBS-LRR           up           

SCCCCL6002B03.g Senescência ethylene-forming-enzyme-like dioxygenase-like protein   down down           down     

SCVPRZ2041G12.g Transdução de sinal  Auxin-responsive GH3-like protein 8               down     down 

SCCCCL3005D09.b Transdução de sinal  tyrosine-protein phosphatase                    up   

SCEPRZ1010F09.g Transdução de sinal 1-Phosphatidylinositol-4-phosphate kinase               down       

SCEZAM1079C03.g Transdução de sinal 1-Phosphatidylinositol-4-phosphate kinase                     down 

SCSBAD1052D06.g Transdução de sinal ABA and stress induced                 down     

SCCCLR1022B07.g Transdução de sinal abscisic acid- and stress-induced protein - rice       down down down           

SCCCCL4003F01.g Transdução de sinal acid phosphatase (EC:3.1.3.2)       down               

SCACHR1038D01.g Transdução de sinal AP2/EREBP     down                 

SCCCCL4002B07.g Transdução de sinal AP2/EREBP           up           

SCJFAD1C12A04.b Transdução de sinal AP2/EREBP                     up 

SCJLLR2013H07.g Transdução de sinal AP2/EREBP down             down   up up 

SCMCLR1122H05.g Transdução de sinal AP2/EREBP               down       

SCQSHR1023B08.g Transdução de sinal AP2/EREBP           up           

SCSBHR1050A07.g Transdução de sinal AP2/EREBP up               down   down 

SCVPRZ3026C06.g Transdução de sinal AP2/EREBP down   up   up           up 

SCSGHR1068D08.g Transdução de sinal Auxin efflux carrier component 1; Protein PIN-FORMED; AtPIN1               down       

SCSGFL5C08F02.g Transdução de sinal Auxin response factor 14       up               

SCQSLB1051E02.g Transdução de sinal Auxin response factor 8               down       

SCJLRT1021D08.g Transdução de sinal Auxin-induced protein 5NG4                     up 

SCCCRT1C01F08.g Transdução de sinal Auxin-induced protein X15                     up 

SCCCCL3005F04.b Transdução de sinal Auxin-response factors                     down 

SCCCCL3002B05.b Transdução de sinal auxin-responsive GH3 family protein     up     up         up 

SCEQRT2093D08.g Transdução de sinal Auxin-responsive protein IAA12   up down   down       down down   

SCVPLR2005H03.g Transdução de sinal Auxin-responsive protein IAA16       down               

SCEPRZ1011C11.g Transdução de sinal Auxin-responsive protein IAA17                    up   

SCEPLR1008A10.g Transdução de sinal Auxin-responsive protein IAA31       down               

SCVPRT2082D02.g Transdução de sinal Auxin-responsive protein IAA32   down           up       

SCAGCL6013C08.g Transdução de sinal Barwin   down               up down 

SCCCCL4005C09.g Transdução de sinal bZIP down                     
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SCCCRT1002H11.g Transdução de sinal bZIP                 down     

SCEZLR1031F04.g Transdução de sinal bZIP                     down 

SCQSAD1056B02.g Transdução de sinal bZIP           down           

SCQSLB1049G04.g Transdução de sinal bZIP           down           

SCSGFL4194F09.g Transdução de sinal bZIP   up                   

SCSGST1072B12.g Transdução de sinal Calcium-activated outward-rectifying potassium channel 1; AtKCO1               down       

SCEZAM2034C10.g Transdução de sinal calcium-binding protein CML10      down         down     down 

SCCCCL6C03E02.g Transdução de sinal Calcium-transporting ATPase 1, endoplasmic reticulum-type                   up   

SCCCLR1001F09.g Transdução de sinal calmodulin down                     

SCCCCL4012A06.g Transdução de sinal Calmodulin (CaM)             down         

SCEZRT2018B08.g Transdução de sinal Calmodulin-binding transcription activator 4                 up down   

SCEPRZ3085B06.g Transdução de sinal Calmodulin-like protein 12   down                   

SCEQLR1029C10.g Transdução de sinal Calmodulin-like protein 16               down   up   

SCQGRT1043H08.g Transdução de sinal Calmodulin-like protein 18       down               

SCRFHR1007F04.g Transdução de sinal Calmodulin-like protein 32           up           

SCMCRT2107F05.g Transdução de sinal Calmodulin-like protein 45 down down                   

SCEQRT2099D03.g Transdução de sinal Calmodulin-like protein 9                     down 

SCCCRZ1002B07.g Transdução de sinal cane RLK with DUF26 domain-1   down                   

SCSGFL4196H05.g Transdução de sinal cane RLK with lectin domain-31                     up 

SCBGFL4053G06.g Transdução de sinal cane RLK with lectin domain-5               up       

SCEPRT2048G02.g Transdução de sinal cane S-receptor-10 down                     

SCCCLR2003E06.g Transdução de sinal caneAurora kinase-1                   down   

SCVPRZ2037C11.g Transdução de sinal caneBRI1-3       down   down           

SCJLST1025H09.g Transdução de sinal canecAMP dependent-1 (catalytic subunit)     down     down           

SCEZLB1012C07.g Transdução de sinal caneCIPK-17   up       down         down 

SCUTLR1037E04.g Transdução de sinal caneCIPK-2               down     down 

SCSBAD1051C09.g Transdução de sinal caneCIPK-27               down       

SCCCLR1C05B07.g Transdução de sinal caneCIPK-3               down       

SCEPAM2012F04.g Transdução de sinal caneCIPK-5               down       

SCJFRZ2027C05.g Transdução de sinal caneCLV1-7               up       

SCEZRZ1012E04.g Transdução de sinal caneG11A kinase-6 up                     
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SCEPRZ1009C10.g Transdução de sinal caneOsmotic stress-activated protein kinase-1                     down 

SCCCST1004A07.g Transdução de sinal caneOsmotic stress-activated protein kinase-7                     down 

SCRFLR2034A09.g Transdução de sinal canePKABA1-2 (abscisic acid-inducible protein kinase )               down       

SCCCFL1002E10.g Transdução de sinal canePK-BII1               up       

SCJFLR2036E03.g Transdução de sinal canePK-BIII5 (salt-inducible protein kinase)                     down 

SCJLLR1054C03.g Transdução de sinal canePK-BIII7               down       

SCCCCL4005F05.g Transdução de sinal canePK-E1 (cell division cycle 2 protein - CDC2)       up               

SCRLAD1104A11.g Transdução de sinal canePSK receptor-2 (brassinosteroid insensitive 1 - BRI1)                     down 

SCCCHR1003C01.g Transdução de sinal caneRLCK-AIII1                   up up 

SCMCRT2108E08.g Transdução de sinal caneRLCK-AIII2           up           

SCEZRZ3016C11.g Transdução de sinal caneRLCK-AV1 down                   up 

SCEZRZ1015D09.g Transdução de sinal caneRLCK-AVIII1           up up       up 

SCMCST1049H07.g Transdução de sinal caneRLCK-DIX1                     down 

SCJFHR1C06H07.b Transdução de sinal caneRLK lectin domain-20                   up   

SCBGRT3012C05.g Transdução de sinal caneRLK lectin domain-8                 down     

SCCCLR1C05G04.g Transdução de sinal caneRLK-BI2               down       

SCVPRZ3029B03.g Transdução de sinal caneRLK-BII1     down                 

SCEQRT1033H06.g Transdução de sinal caneRLK-C2 (LRR)           down           

SCEZLB1010F11.g Transdução de sinal caneRLK-CIII3               up       

SCBFRT3095E07.g Transdução de sinal caneRLK-D11           up           

SCEPLR1030E06.g Transdução de sinal caneRLK-D14 (LRR)                 up     

SCSGHR1067C04.g Transdução de sinal caneRLK-DV3 (LRR)               up up     

SCVPCL6041G02.g Transdução de sinal caneRLK-DVIII3 (LRR)                 down     

SCRFRZ3055C09.g Transdução de sinal caneRLK-DX2                     down 

SCMCAM2082C07.g Transdução de sinal caneSHR5 receptor-3   up   up up       down up up 

SCCCRZ1001E10.g Transdução de sinal caneTMK1-1     down                 

SCBGLR1098G03.g Transdução de sinal caneUPK-10                 up     

SCCCRZ2C01F06.g Transdução de sinal caneUPK-18 up                     

SCEPAM1018E02.g Transdução de sinal caneUPK-20           up           

SCEQLB2020F07.g Transdução de sinal caneUPK-25           up         up 

SCVPRZ3029A08.g Transdução de sinal caneUPK-85   down           down       
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SCMCST1054C11.g Transdução de sinal caneURLK-106 (with LRR)         down             

SCCCLR2C03D06.g Transdução de sinal caneURLK-14           down           

SCCCRT1001B08.g Transdução de sinal caneURLK-15     up               up 

SCEQHR1081F09.g Transdução de sinal caneURLK-22               up       

SCSGAD1009D03.g Transdução de sinal caneURLK-61               down     up 

SCBGFL4055E08.g Transdução de sinal caneWAK-1 (wall-associated kinase)               up       

SCEZLB1013C12.g Transdução de sinal caneWAK-11 (wall-associated kinase) down                   up 

SCEPLB1043G11.g Transdução de sinal caneWAK-23 (wall-associated)           down           

SCEZRZ3095B08.g Transdução de sinal caneWAK-3 (wall-associated kinase)         down             

SCJLLR1104D05.g Transdução de sinal Carboxymethylenebutenolidase homolog                   up   

SCEQLR1050A01.g Transdução de sinal DEAD box protein           down           

SCQGLR1085F11.g Transdução de sinal Dehydrin     down         down down   down 

SCEQLR1092C09.g Transdução de sinal Dehydrin DHN1 (M3) (RAB-17 protein)     down         down   up down 

SCCCRZ1004H12.g Transdução de sinal EIL (ethylene-insensitive3-like)           up           

SCVPRZ2039F04.g Transdução de sinal EIN2 (ethylene)     up     up         up 

SCEPRZ3129A06.g Transdução de sinal Ethylene-responsive transcription factor 8   down       up           

SCJLRZ1024E12.g Transdução de sinal GARP transfactor               down       

SCCCLR2002F09.g Transdução de sinal GATA transcription factor 14     down     down down       down 

SCEQRT3C04D05.g Transdução de sinal gene X-like protein [Sorghum bicolor]             up         

SCCCCL3004D07.b Transdução de sinal gibberellin receptor GID1L1   up               up   

SCRLFL4029H04.g Transdução de sinal GSK3/shaggy                   down   

SCEZLR1052C06.g Transdução de sinal histidine kinase receptor                     down 

SCMCCL6050E05.g Transdução de sinal HLH                     down 

SCRFLR1012A11.g Transdução de sinal HLH     down                 

SCCCLR1022C07.g Transdução de sinal Homeobox                 up     

SCEPRZ1010C07.g Transdução de sinal Homeobox         down             

SCEQLR1007F11.g Transdução de sinal Homeobox         down     up       

SCEQRT2091B01.g Transdução de sinal Homeobox                     down 

SCEQRT2095E01.g Transdução de sinal homeobox           up           

SCJLRT1016A09.g Transdução de sinal Homeobox           down           

SCEZHR1087B05.g Transdução de sinal Homeobox-leucine zipper protein HOX25       down down             



188 

SCACCL6009B02.g Transdução de sinal HSF (heat shock factor)                 down   down 

SCEPRZ3046G08.g Transdução de sinal Indole-3-acetic acid-induced protein ARG7                     down 

SCSBST3096H04.g Transdução de sinal Inositol-1,4,5-trisphosphate 5-Phosphatase               down       

SCRFSD1020D03.g Transdução de sinal jasmonate responsive     up               down 

SCRLLR1038D05.g Transdução de sinal jasmonate responsive down   down down   down           

SCCCFL6003A11.g Transdução de sinal MADS       down               

SCCCLR1C05A05.g Transdução de sinal MADS down     down               

SCJFST1013H06.g Transdução de sinal MADS                 down   up 

SCJFST1013H06.g Transdução de sinal MADS                 up     

SCBFRZ2050G04.g Transdução de sinal MAPK/MAPKK/MAPKKK               down       

SCCCLR1076B01.g Transdução de sinal MAPK/MAPKK/MAPKKK               down       

SCMCRZ3067A10.g Transdução de sinal MAPK/MAPKK/MAPKKK           up   down       

SCQSLR1089G03.g Transdução de sinal MAPK/MAPKK/MAPKKK               up       

SCCCCL3001D08.g Transdução de sinal MORC family CW-type zinc finger protein 3               down       

SCBFRZ2018G02.g Transdução de sinal MYB             down         

SCBGLR1099F12.g Transdução de sinal MYB           up         up 

SCCCLR1048E10.g Transdução de sinal MYB               down       

SCCCLR1C05B03.g Transdução de sinal MYB               up     down 

SCEQRT2027F03.g Transdução de sinal MYB               down       

SCMCRT2105F02.g Transdução de sinal MYB     down                 

SCSBHR1056H09.g Transdução de sinal MYB               down       

SCCCCL4014A04.g Transdução de sinal NAC domain-containing protein 67; ONAC067               down       

SCCCCL3140E02.g Transdução de sinal NAC domain-containing protein 77; ONAC077; ONAC300                 down     

SCCCLR2003C07.g Transdução de sinal NAM                   up   

SCRLSD1012C09.g Transdução de sinal Phosphatidylinositol/phosphatidylcholine transfer protein                   down   

SCCCRZ2C04B09.g Transdução de sinal PP2A/Subunit B                   up up 

SCCCCL3005D01.b Transdução de sinal PP2C               down       

SCEPRZ1010E06.g Transdução de sinal PP2C                     down 

SCEQRT1029B08.g Transdução de sinal PP2C           up           

SCJFRT2053C08.g Transdução de sinal PP2C                   up   

SCJLRZ3077G10.g Transdução de sinal PP2C           up           
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SCVPFL3046C06.b Transdução de sinal PP2C               down       

SCVPLB1017D07.g Transdução de sinal PP2C     up                 

SCEPRZ1011A11.g Transdução de sinal Protein phosphatase PTC7 homolog               down       

SCSGRZ3061B02.g Transdução de sinal Protein SHORT-ROOT 1; OsSHR1     down             up up 

SCCCRZ1003H05.g Transdução de sinal Purple acid phosphatase; Zinc(II) purple acid phosphatase;         down down           

SCVPFL3046E09.b Transdução de sinal Purple acid phosphatase; Zinc(II) purple acid phosphatase;               up       

SCSGLR1045D05.g Transdução de sinal putative ABA-responsive protein           up           

SCJFRT1060C03.g Transdução de sinal Putative ribonuclease H protein At1g65750                     up 

SCCCRZ2002A07.g Transdução de sinal Rab                   up   

SCQSRT2036E08.g Transdução de sinal RAV-like               up       

SCBGLR1118B02.g Transdução de sinal response regulator (ARR-like)               down   up   

SCBGLR1023H03.g Transdução de sinal RSTK                     down 

SCMCRT2088G10.g Transdução de sinal RSTK                     up 

SCRUFL1115A08.b Transdução de sinal Serine/threonine protein phosphatase 7         up       down     

SCJFST1013F09.g Transdução de sinal Serine-threonine kinase receptor-associated protein               down       

SCCCLR2C01G05.g Transdução de sinal SHR5-receptor-like kinase [Saccharum hybrid cultivar]                   down   

SCRLFL4029G02.g Transdução de sinal Transcription factor PCF2 Transcription factor PCF2           up           

SCCCFL5096D07.g Transdução de sinal Transcription factor PCF5           down           

SCEPAM1018C05.g Transdução de sinal Transcription factor PCF7                     down 

SCEQRT2097C12.g Transdução de sinal Transcription factor RF2b     down                 

SCVPRZ3030F10.g Transdução de sinal Trihelix       down               

SCQSHR1023D08.g Transdução de sinal Two-component response regulator ARR18                 down     

SCSGST1072A11.g Transdução de sinal Uncharacterized basic helix-loop-helix protein At1g06150     down                 

SCACLR2007A04.g Transdução de sinal Uncharacterized sugar kinase slr0537               up       

SCVPRT3088A07.g Transdução de sinal Wall-associated receptor kinase-like 2;                     down 

SCQSRT2031H06.g Transdução de sinal Water stress                   up   

SCQGST1034H10.g Transdução de sinal WD-40 repeat family protein (WD repeat domain 5)               up       

SCEPLR1051B12.g Transdução de sinal WD-40 repeat-containing protein                   down   

SCCCLR2C01F06.g Transdução de sinal wound-induced down               down     

SCCCFL5055E12.g Transdução de sinal WRKY transcription factor 19                down       

SCEQRT2101A04.g Transdução de sinal Xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1 homolog         up down           
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SCBGLR1023D05.g Transdução de sinal Zinc finger protein (LSD1)                   up   

SCAGLR1021G07.g Transdução de sinal Zinc finger proteins           up           

SCBGLR1023D10.g Transdução de sinal Zinc finger proteins       down down             

SCCCLB1002C04.g Transdução de sinal Zinc finger proteins               up       

SCCCLR1072G02.g Transdução de sinal Zinc finger proteins                     down 

SCCCLR1C03G08.g Transdução de sinal Zinc finger proteins                   up up 

SCEPLB1042E05.g Transdução de sinal Zinc finger proteins         down             

SCEQLR1050H05.g Transdução de sinal Zinc finger proteins       up               

SCJFLR1074E01.g Transdução de sinal Zinc finger proteins up     up               

SCJFRT2059E07.g Transdução de sinal Zinc finger proteins                     down 

SCJLFL1052H08.g Transdução de sinal Zinc finger proteins     up     up down       up 

SCMCCL6053D03.g Transdução de sinal Zinc finger proteins               down       

SCQGRT1041H06.g Transdução de sinal Zinc finger proteins               up   up   

SCRFLR1012A02.g Transdução de sinal Zinc finger proteins         down             

SCRURT2008F06.g Transdução de sinal Zinc finger proteins                   up   

SCSGHR1072F11.g Transdução de sinal Zinc finger proteins       down               

SCEQRT1024C07.g Transporte  Pyrophosphate-energized inorganic pyrophosphatase       up   up           

SCBFLR1083D01.g Transporte  Translocase of outer membrane 40 kDa subunit homolog 1               up       

SCBFRT1071C11.g Transporte ABC transporter       up               

SCCCSB1003F12.g Transporte ABC transporter               down       

SCEPLR1008E12.g Transporte ABC transporter               down       

SCJLST1024G08.g Transporte amino acid/peptide transporter       down               

SCAGLR2033E03.g Transporte Aquaporin PIP1-2                down     down 

SCEQRT2028C04.g Transporte Aquaporin PIP1-5              down down down   down 

SCEZLB1008D12.g Transporte Aquaporin PIP1-5                up       

SCJFRZ2025E05.g Transporte Aquaporin PIP1-5        up               

SCQGFL1096G10.g Transporte Aquaporin PIP2-1         down     down       

SCCCLR1065E06.g Transporte Aquaporin PIP2-1                      up 

SCJLRT1015B04.g Transporte Aquaporin SIP1-1       up               

SCVPRZ3030A05.g Transporte Aquaporin TIP1-1           up           

SCJFRT1010C08.g Transporte Aquaporin TIP2-1     down         down       
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SCCCRZ1002E08.g Transporte Aquaporina                     down 

SCEQRT1024B11.g Transporte Aquaporina     down                 

SCJLRZ3076A04.b Transporte Arsenite transport protein (ARSB)                 up     

SCVPRT2076A04.g Transporte ATP-binding cassette sub-family F member 1       up             down 

SCCCAM2004G02.g Transporte Auxin transport/auxin eflux carrier (OsPIN1c)                 up     

SCJFAM1067F03.b Transporte Boron transporter-like protein 2               down up up   

SCJFAM1067F03.g Transporte Boron transporter-like protein 2               down       

SCMCST1053F09.g Transporte Ca(2+)-ATPase                     down 

SCMCRT2089C06.g Transporte Ca(2+)-ATPase isoform 5           up           

SCBGLR1047G06.g Transporte Cation transport regulator-like protein 2           up           

SCVPLB1015F06.g Transporte Chloride channel protein CLC-c; AtCLC-c                   down   

SCQGAM2029E05.g Transporte Exportin-4; Exp4               down       

SCSGAD1008G12.g Transporte Glutathione S-conjugate-transporting ATPase 4           up           

SCQGLR1019A04.g Transporte Hsp70-interacting protein in mitochondria;                   up   

SCCCRT1C04F08.g Transporte Import inner membrane translocase subunit TIM50               up       

SCSGFL1078H06.g Transporte ion channel           down   down     down 

SCQGLB1039F07.g Transporte K+ potassium transporter           down           

SCCCST2002G11.g Transporte K+ potassium transporter (K_trans)           up         down 

SCACHR1039F08.g Transporte MDR-like ABC transporter                     down 

SCSGFL4C05B11.g Transporte Metal transporter Nramp6; AtNramp6           down       down   

SCQSST1036E04.g Transporte metal transporters (Zn/Fe/Cd)           down   up       

SCCCSD2001G01.g Transporte Nitrate transporter           down           

SCUTSD2086C12.g Transporte Nitrate transporter                   up   

SCVPLR2012F07.g Transporte nitrate transporter     down                 

SCEQLR1050H02.g Transporte Nitrate transporter      down                 

SCBFFL4113C07.g Transporte Peptide transporter PTR2           up           

SCJFHR1C03B08.g Transporte Peptide transporter PTR2       down   down   down   up   

SCVPRZ2042A02.g Transporte Potassium transporter 6; AtPOT6; AtHAK6                   down   

SCAGFL3024G12.g Transporte Probable sulfate transporter 3.3; AST91               down       

SCCCLR1079E11.g Transporte Probable transporter MCH1                     down 

SCJFST1010E12.g Transporte Putative cadmium/zinc-transporting ATPase 3       down               
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SCAGLR2018G04.g Transporte RING-H2 finger protein ATL1B           up   down       

SCCCLR1C03C11.g Transporte Sugar phosphate exchanger 2               down       

SCCCLR1C03C11.g Transporte Sugar phosphate exchanger 2       up       down       

SCQSHR1022H06.g Transporte sulfate transporter 3.4     up down               

SCEPRT2043E12.g Transporte Sulfate transporters (Sulfate_transp)       down               

SCJFRZ2013F03.g Transporte TLC ATP/ADP transporter (TLC)   down   up   up           

SCEQRT1031B10.g Transporte Translocador de triose fosfato       up   up           

SCJFRZ1007G03.g Transporte Transmembrane amino acid transporter protein (Aa_trans)                     up 

SCMCRT2104G02.g Transporte Transmembrane amino acid transporter protein (Aa_trans)                     down 

SCBGRT1047G10.g Transporte Sugar transporter       down               

SCCCCL3004D01.b Transporte Sugar transporter               up       

SCCCLR1067A05.g Transporte Sugar transporter     up                 

SCCCRT2002G08.g Transporte Sugar transporter       down   up           

SCCCRZ2C01C04.g Transporte Sugar transporter     up                 

SCEPAM2014B12.g Transporte Sugar transporter               down       

SCEPAM2014B12.g Transporte Sugar transporter               down       

SCEZRZ3016G06.g Transporte Sugar transporter     up                 

SCJLLR1106B06.g Transporte Sugar transporter           up up     down   

SCSFRT2067F07.g Transporte Sugar transporter           down     up     

SCSGRT2065C08.g Transporte Sugar transporter     up                 

SCCCLB1021B09.g Transporte White-brown complex homolog protein 11         down down           

SCCCLR1C07A01.g Transporte Zinc transporter 11; ZRT/IRT-like protein 11;                     up 
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Tabela Anexo 2: Genes diferencialmente expressos nas plantas silenciadas e superexpressando 
SnRK1. SE: superexpressão, SI: silenciamento. 
 

SAS Categoria Funcional Subcategoria SE SI 

SCVPLR2005F03.g Absorção de luz photosystem I down   

SCRFHR1006G03.g Absorção de luz Plantacyanin down   

SCVPLR2005B02.g Absorção de luz PsbP up up 

SCSFLR2031F07.g Absorção de luz PsbP down   

SCJLLR1011C06.g Biossíntese de hormônios ABA - Monooxygenase   down 

SCSFRT2070A10.g Biossíntese de hormônios Giberellin - GA 20 oxdase   down 

SCCCCL7C03G05.g Biossíntese de hormônios Giberellin - GA2-beta-dioxygenase down   

SCEZLR1009B09.g Ciclo celular actin down   

SCQSLR1018C05.g Ciclo celular actin up   

SCQSRZ3037C06.g Ciclo celular ATPase up   

SCCCLR1072G10.g Ciclo celular F24J8.10 protein   up 

SCCCRZ1004C02.g Ciclo celular IgE-dependent histamine down   

SCJLRT1022C09.g Ciclo celular ras p21   down 

SCBFAD1093E09.g Ciclo celular RNA Pol II   up 

SCMCSB1109C11.g Ciclo celular Y2H RB interacting cl5 / RRbI5   down 

SCACSD2018E08.g Desenvolvimento acid phosphatase class B down   

SCACSB1038B04.g Fosforilação oxidativa ATP synthase down   

SCAGLR1021D07.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Acetohydroxyacid synthase   up 

SCAGLR2011G09.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Agmatinase down   

SCQSRT1036B03.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Alpha-aminoadipic semialdehyde synthase   up 

SCQGLR1041H02.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Coppermethylamineoxidase down   

SCJFLR1073H12.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio deltalpyrroline-5-carboxylatesynthetase down   

SCJLAM1061F07.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio dihydrodipicolinate reductase 2   up 

SCCCCL3001G05.b Metabolismo aminoácidos e nitrogênio dihydroxy-acid dehydratase   up 

SCCCLR1C07A05.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio ethanolaminekinase down   

SCEQRT1029F09.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Glutamate decarboxylase   up 

SCCCLR1069B04.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio glycyl-tRNAsynthetase up   

SCCCRT1002D04.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio hydroxymethylglutaryl-CoA lyase up up 

SCCCLR1076C03.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Ketol-acid reductoisomerase   up 

SCEPRZ1008F11.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio threoninesynthase up   

SCEPRZ1009H11.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Transmembraneaminoacidtransporterprotein up   

SCEPRZ1010D11.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Transmembraneaminoacidtransporterprotein up   

SCCCLR1065F11.g Metabolismo aminoácidos e nitrogênio Tyrosine aminotransferase   down 

SCCCLR2002E05.g Metabolismo de ácidos nucléicos r40c1   up 

SCJFRZ3C07H07.g Metabolismo de ácidos nucléicos Adenylosuccinate synthetase   up 

SCCCRZ2C03C09.g Metabolismo de ácidos nucléicos AMP deaminase up   

SCJFRZ1007A12.g Metabolismo de ácidos nucléicos BY-2 kinesin-like   down 

SCCCST1008B08.g Metabolismo de ácidos nucléicos mRNA splicing factor up   

SCCCCL3004H02.b Metabolismo de ácidos nucléicos Replication factor C   up 

SCEZRZ1017E06.g Metabolismo de ácidos nucléicos ribonucleoside-diphosphate reductase   up 

SCSFLR2024H10.g Metabolismo de ácidos nucléicos Transcription factor IIIC102 up up 

SCCCCL3001B09.b Metabolismo de carboidratos Aconitatehydratase down   
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SCJFRT1009B10.g Metabolismo de carboidratos acyl-CoA dehydrogenase down   

SCQSLR1018D02.g Metabolismo de carboidratos Aldolase   down 

SCUTLR2030E06.g Metabolismo de carboidratos Amylophosphorylase up   

SCUTAM2089E05.g Metabolismo de carboidratos Beta-Amylase down   

SCCCCL6004H07.g Metabolismo de carboidratos beta-Galactosidase down   

SCQGSD1048E08.g Metabolismo de carboidratos beta-glucosidase down   

SCJFHR1C03E12.b Metabolismo de carboidratos beta-glucosidaseA down   

SCRURT2008D11.g Metabolismo de carboidratos exhydrolase II down up 

SCSBSB1096D03.g Metabolismo de carboidratos Fructose-bisphosphate aldolase   down 

SCPIRT3021H05.g Metabolismo de carboidratos glucosyltransferase up up 

SCEQHR1082B01.g Metabolismo de carboidratos Glycosyl hydrolase family 1 up up 

SCJFLR1017E09.g Metabolismo de carboidratos glycosyltransferase   up 

SCCCAD1004H06.g Metabolismo de carboidratos Inositol-3-phosphatesynthase down   

SCJLRT1018H09.g Metabolismo de carboidratos Invertase   up 

SCCCCL2001A05.b Metabolismo de carboidratos Malate dehydrogenase down   

SCCCCL4001F08.g Metabolismo de carboidratos malate synthase   up 

SCCCCL3120F01.g Metabolismo de carboidratos NADH-dependent glutamate synthase down   

SCJLRT2052C09.g Metabolismo de carboidratos naringenin-chalcone synthase down   

SCACCL6007G08.g Metabolismo de carboidratos Orthophosphate dikinase   up 

SCRFLR1012F09.g Metabolismo de carboidratos peptidylprolyl isomerase down   

SCCCCL4004G06.g Metabolismo de carboidratos Phosphoenolpyruvate carboxykinase up   

SCVPRT2083B12.g Metabolismo de carboidratos Phosphoglycerate kinase   up 

SCSFRT2067F07.g Metabolismo de carboidratos Sugar transporters   up 

SCEPLR1051A07.g Metabolismo de carboidratos Trehalose 6-phosphate phosphatase   down 

SCCCLR1C05H04.g Metabolismo de carboidratos Xyl3 precursor   up 

SCVPLR1028C12.g Metabolismo de DNA 60S ribosomal protein   up 

SCEZLB1013H04.g Metabolismo de DNA Adenine phosphoribosyltransferase down down 

SCJFLR1071B03.g Metabolismo de DNA Adenosine-5-phosphosulfate kinase down down 

SCSBRZ2021A04.g Metabolismo de DNA Basic helix-loop-helix   up 

SCJFRT1059F04.g Metabolismo de DNA CCR4-associated factor 1   down 

SCCCLR1048A10.g Metabolismo de DNA CCR4-NOT transcription complex   up 

SCRUFL1020E08.g Metabolismo de DNA DNA topoisomerase   up 

SCSGSB1006H03.g Metabolismo de DNA DNA-directedRNApolymeraseII down   

SCACLR1036A01.g Metabolismo de DNA H/ACA ribonucleoprotein   up 

SCEPRT2048G05.g Metabolismo de DNA NAC down   

SCRUHR1076H05.g Metabolismo de lipídios 3-ketoacyl-CoA synthase 17   up 

SCUTLR2008B04.g Metabolismo de lipídios 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase I   up 

SCEPLR1051D11.g Metabolismo de lipídios Acetoacetyl-CoAsynthase down   

SCEPAM2012B04.g Metabolismo de lipídios acyl-ACP thioesterase   up 

SCEPSB1136F09.g Metabolismo de lipídios Glycerol-3-phosphateacyltransferase1 down   

SCCCRT1001E01.g Metabolismo de lipídios Jasmonato - Lipoxygenase down   

SCJFRT1007H07.g Metabolismo de lipídios Jasmonato - Lipoxygenase   down 

SCRLFL1011A02.g Metabolismo de lipídios lecithin cholesterol acyltransferase down   

SCCCCL3001C02.b Metabolismo de lipídios OleosinZm-I down   

SCJFRT1009B01.g Metabolismo de lipídios patatin-like down   
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SCBFRZ2045A12.g Metabolismo de lipídios S-adenosyl-L-methionine down   

SCCCRZ1002F12.g Metabolismo de lipídios SUR2 protein   down 

SCVPFL1138B04.g Metabolismo de parede 4-coumarate--CoAligase4CL1 up   

SCBFFL5074C09.g Metabolismo de parede Alpha-1,4-glucan-proteinsynthase up   

SCCCLR1076C07.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase   up 

SCJLRT1023E06.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase down   

SCSGRT2061G12.g Metabolismo de parede beta-1,3-glucanase up   

SCCCLR2C02H01.g Metabolismo de parede Cellulose synthase   up 

SCJLLR1106H06.g Metabolismo de parede Cellulose synthase (CesA)   up 

SCEQLB1066G04.g Metabolismo de parede Cellulose synthase like (CSL)   up 

SCCCCL6024F07.g Metabolismo de parede Cinnamoyl-coAreductase down   

SCEQSB1C06D05.g Metabolismo de parede cinnamoyl-CoAreductase down   

SCACHR1038E08.g Metabolismo de parede Cinnamyl alcohol dehydrogenase   down 

SCJLRZ3077F12.g Metabolismo de parede Dehydrodolichyldiphosphate synthase 2 down   

SCJLLR1102H07.g Metabolismo de parede dirigent-likeprotein down   

SCQSRT2033G09.g Metabolismo de parede Endo-1,4-betaglucanase5 up   

SCCCCL5072C04.g Metabolismo de parede Expansin down down 

SCCCCL4006H09.g Metabolismo de parede Expansin down   

SCCCLB1023H08.g Metabolismo de parede Expansin down   

SCEQRT2027A10.g Metabolismo de parede expansin down   

SCMCRZ3065A12.g Metabolismo de parede Fucosyltransferase   down 

SCJFAM1069C01.g Metabolismo de parede Glycoside hydrolase   up 

SCCCCL5004G07.g Metabolismo de parede Glycoside hydrolase family down up 

SCJLHR1028E06.g Metabolismo de parede Jasmonato - carboxyl methyltransferase down up 

SCEZAM2035C11.g Metabolismo de parede pectinesterase   up 

SCSFLR2024B05.g Metabolismo de parede Plant invertase down   

SCSBLB1033B10.g Metabolismo de parede ST3>ST1 up   

SCEQRT2026A06.g Metabolismo de parede Expansin  down 

SCCCRT1002G03.g Metabolismo de parede Xylan1,4-beta-xylosidase down   

SCMCST1051E11.g Metabolismo de proteínas 40S ribosomal protein S10   up 

SCCCLR1024D10.g Metabolismo de proteínas 40S ribosomal protein S13   up 

SCCCLR2002A05.g Metabolismo de proteínas 40S ribosomal protein S16   up 

SCCCCL3080D07.g Metabolismo de proteínas 40S ribosomal protein S20   up 

SCBFLR1039E05.g Metabolismo de proteínas 40S ribosomal protein S23   up 

SCCCLR2C02F01.g Metabolismo de proteínas 40S ribosomal protein S30   up 

SCACSB1035E05.g Metabolismo de proteínas 50S ribosomal protein L2 down   

SCEZSB1090F08.g Metabolismo de proteínas 50S ribosomal protein L5   up 

SCJFRZ2033A02.g Metabolismo de proteínas 60S acidic ribosomal protein P0   up 

SCCCCL4010D05.g Metabolismo de proteínas 60S ribosomal protein L15   down 

SCJFLR1013D01.g Metabolismo de proteínas 60S ribosomal protein L18a   up 

SCVPLR2027H04.g Metabolismo de proteínas 60S ribosomal protein L2   up 

SCRFLR2037C04.g Metabolismo de proteínas ATP-dependent Clp protease up   

SCCCLB1023F09.g Metabolismo de proteínas Cathepsin B down   

SCCCCL4005E12.g Metabolismo de proteínas Chaperonin 10   up 

SCCCLR2004G08.g Metabolismo de proteínas Chaperonin 20   up 



196 

SCEPRZ1009C02.g Metabolismo de proteínas Cytoplasmic ribosomal protein L18   up 

SCCCLB1002A09.g Metabolismo de proteínas E2   down 

SCMCRZ3064F11.g Metabolismo de proteínas E3 ubiquitin-protein ligase down   

SCCCLR2001C02.g Metabolismo de proteínas E3 ubiquitin-protein ligase down down 

SCACHR1035D09.g Metabolismo de proteínas F-box up   

SCSBAD1052A06.g Metabolismo de proteínas FKBP-typepeptidyl-prolylcis-transisomerase 6 up   

SCVPLR2019B09.g Metabolismo de proteínas NAD-dependent deacetylase   down 

SCRFLB2060E04.g Metabolismo de proteínas Nucleoredoxin down   

SCCCLR1C01H02.g Metabolismo de proteínas Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase   up 

SCAGAM2016C01.g Metabolismo de proteínas Phenylalanine-tRNAsynthetase up   

SCRLAM1014C02.g Metabolismo de proteínas PP2A   up 

SCJLRT1018H05.g Metabolismo de proteínas Protease 2   up 

SCAGLR1043E05.g Metabolismo de proteínas Ribosomal protein L15   up 

SCCCLR1C04E09.g Metabolismo de proteínas Ribosomal protein L15   up 

SCBGFL5081F09.g Metabolismo de proteínas Ribosomal protein L25   up 

SCCCLR1022E03.g Metabolismo de proteínas Ribosomal protein L35A   up 

SCCCLR1066B02.g Metabolismo de proteínas Ribosomal protein S6 RPS6-1   up 

SCVPLR2005E09.g Metabolismo de proteínas Ribosomal protein S7   up 

SCCCHR1003H09.g Metabolismo de proteínas Serine carboxypeptidase up   

SCCCRT2004D09.g Metabolismo de proteínas Serine carboxypeptidase   down 

SCRUAD1132G06.g Metabolismo de proteínas Serine carboxypeptidase   down 

SCJFAD1C09B01.b Metabolismo de proteínas Signal peptidase I-3 up up 

SCJFRZ2009E12.g Metabolismo de proteínas subtilase family protein   up 

SCJFRZ2011B07.g Metabolismo de proteínas Subtilisin-like protease   up 

SCEPAM1017B12.g Metabolismo de proteínas Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase   down 

SCCCLR2C02A08.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S15   up 

SCCCLR2C03G12.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S23   up 

SCCCCL4015D08.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S2-4   up 

SCMCRT2088H11.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S24-1   up 

SCCCCL3080E05.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S4   up 

SCQGLR2017B10.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein S9-2   up 

SCCCLR1001D03.g Metabolismo de RNA 40S ribosomal protein SA   up 

SCBFRZ2049F01.g Metabolismo de RNA 50S ribosomal protein L11 up   

SCBGLR1023C09.g Metabolismo de RNA 60S acidic ribosomal protein P2A   up 

SCACLR2014B04.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L12-1   up 

SCJFLR1017H09.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L17   up 

SCCCLR1C02E07.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L22-2   up 

SCCCLR2004E03.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L23   up 

SCCCLR2C01D05.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L26-1   up 

SCCCLR1072G12.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L32-1   up 

SCCCLR1C07F11.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L32-1   up 

SCCCLR2002A03.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L35-4   up 

SCCCLR1C08H02.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L36-2   up 

SCRFLR2034D06.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L39   up 

SCCCRZ1001C08.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L4-1   up 
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SCCCCL3080C04.g Metabolismo de RNA 60S ribosomal protein L6-3   up 

SCCCCL4015D03.g Metabolismo de RNA ATP-dependent RNA helicase DHX36   up 

SCUTLR1058C12.g Metabolismo de RNA DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 3 up up 

SCQSAM2099H05.g Metabolismo de RNA Elongation factor P up up 

SCCCLR1022A08.g Metabolismo de RNA H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4   up 

SCSGRT2065E10.g Metabolismo de RNA Histone-lysineN-methyltransferase down   

SCCCRZ1002D07.g Metabolismo de RNA peptidyl-tRNAhydrolase up   

SCCCCL5003D05.g Metabolismo de RNA regulation of transcription, DNA-dependent   up 

SCJFRT2054H08.g Metabolismo de RNA regulation of transcription, DNA-dependent   up 

SCJLRT1016G06.g Metabolismo de RNA Ribonuclease down   

SCQGLB1030C04.g Metabolismo de RNA RNA pseudouridylate synthase   up 

SCJFLR1074E06.g Metabolismo de RNA RNA-bindingprotein up   

SCBFLR1026B07.g Metabolismo de RNA Transcriptional co-repressor LEUNIG   up 

SCUTST3084C11.g Metabolismo redox laccase-like protein up  

SCQGLR2025B01.g Metabolismo redox laccase-likeprotein up   

SCBGLR1118D04.g Metabolismo redox nitric oxide synthase up  

SCVPRZ2035F03.g Metabolismo redox peroxidase down   

SCBGHR1058E08.g Metabolismo redox peroxidase down   

SCSGHR1069A02.g Metabolismo redox peroxidase down   

SCQGLR2032G02.g Metabolismo redox peroxidase   up 

SCQSRT1034G09.g Metabolismo redox sarcosine oxidase   up 

SCQGSB1142G01.g Metabolismo redox Water stress   up 

SCCCCL6002B03.g Metabolismo secundário 2OG-Fe(II)oxygenase down   

SCCCST1007H01.g Metabolismo secundário Agmatinase down   

SCSGFL1078F07.g Metabolismo secundário anthocyanidin reductase down   

SCBGLR1115C01.g Metabolismo secundário chlorophyll synthase   up 

SCBFRZ2017F11.g Metabolismo secundário dihydroflavonol-4-reductase down up 

SCJLLR2013F11.g Metabolismo secundário heme oxygenase 2   up 

SCEZSB1090G04.g Metabolismo secundário Mg-protoporphyrin IX chelatase   up 

SCAGLR1043H01.g Metabolismo secundário porphobilinogen deaminase   up 

SCEQRT2025E11.g Metabolismo secundário terpene synthase 4   down 

SCSFCL6068B09.g Metabolismo secundário uroporphyrinogen decarboxylase up   

SCCCRZ2004D02.g Metabolismo secundário Zeta-carotenedesaturase up   

SCUTFL3074E04.g Resistência a patógenos beta-glucosidase aggregating factor  down 

SCBGRT1050A08.g Resistência a patógenos chitinase down   

SCCCRT3001A02.g Resistência a patógenos chitinase down   

SCMCCL6051D02.g Resistência a patógenos Elicitor-responsive protein 1   down 

SCEQRT1024H10.g Resistência a patógenos malate synthase down   

SCBFRT1070C04.g Resistência a patógenos NADPH HC toxin reductase up   

SCSBFL1037C12.g Resistência a patógenos R-gene   down 

SCEPSD1007C11.g Resistência a patógenos R-gene down down 

SCSFSB1103A12.g Resistência a patógenos R-gene   down 

SCEZRZ1015F03.g Resistência a patógenos R-gene   down 

SCJLRT2051G07.g Resistência a patógenos Thaumatin down   

SCQSRT1035D12.g Resistência a patógenos Thaumatin down   
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SCJFRZ2011E04.g Resistência a patógenos With LRR   down 

SCBGLR1023D05.g Resistência a patógenos Zinc finger protein up   

SCJFAD1C12A04.b Transdução de sinal AP2/EREBP   up 

SCJLLR2013H07.g Transdução de sinal AP2/EREBP   down 

SCVPRZ3026C06.g Transdução de sinal AP2/EREBP down   

SCVPLR2027A05.g Transdução de sinal ARF 8 up   

SCMCAM2083C07.g Transdução de sinal Aux/IAA   up 

SCVPRZ3029B05.g Transdução de sinal Aux/IAA down   

SCJFRZ2014D05.g Transdução de sinal Auxin-induced protein 5NG4 down   

SCJLRT1021D08.g Transdução de sinal Auxin-inducedprotein5NG4 down   

SCJFRZ2009F04.g Transdução de sinal Auxin-responsive protein IAA30   up 

SCVPRT2082D02.g Transdução de sinal auxin-responsivep rotein down   

SCAGCL6013C08.g Transdução de sinal Barwin down   

SCMCCL6053D03.g Transdução de sinal C2C2 down   

SCSGFL1078H06.g Transdução de sinal calmodulin-regulated ion channel up   

SCEZLB1012C07.g Transdução de sinal caneCIPK-17 up   

SCCCLR2C01G07.g Transdução de sinal caneCIPK-20 up   

SCCCLR1C03F08.g Transdução de sinal caneErecta-2 up   

SCBGLR1117D09.g Transdução de sinal caneMAPKKK-3 up   

SCVPST1060B01.g Transdução de sinal caneNIMA-1   up 

SCJFHR1C06H07.b Transdução de sinal caneRLK down down 

SCQSLR1061E06.g Transdução de sinal caneRLK-BI4   down 

SCVPRZ3028E05.g Transdução de sinal caneRLK-BI5   down 

SCCCHR1004D03.g Transdução de sinal caneRLK-CII1 up   

SCCCRZ1C01H05.g Transdução de sinal caneRLK-DVI8 up   

SCRFRZ3055C09.g Transdução de sinal caneRLK-DX2 up   

SCJFRT1010C12.g Transdução de sinal caneSIK down   

SCCCRZ1001E10.g Transdução de sinal caneTMK1-1 down   

SCRURZ3082F01.g Transdução de sinal caneUPK-67   down 

SCCCFL5065A07.g Transdução de sinal caneURLK-10 up up 

SCCCLR2C03D06.g Transdução de sinal caneURLK-14 up   

SCCCLR1001F04.g Transdução de sinal Cold acclimation protein WCOR410b down   

SCQGLR1085F11.g Transdução de sinal Dehydrin down up 

SCEQLR1092C09.g Transdução de sinal Dehydrin   up 

SCACHR1038D01.g Transdução de sinal ERF transcriptional factor 4 up   

SCJFRT1060E10.g Transdução de sinal F-box/Kelch down   

SCJLLR1103H01.g Transdução de sinal Galactokinase   up 

SCCCCL3004D07.b Transdução de sinal gibberellin receptor GID1L1   up 

SCRFST3145H11.g Transdução de sinal gibberellin receptor GID1L3 down up 

SCEZRZ1014A06.g Transdução de sinal halo acid dehalogenase-like down   

SCACCL6009B02.g Transdução de sinal Heatshockfactorprotein1 down   

SCCCLR1076F07.g Transdução de sinal HLH   down 

SCRFLR1012A11.g Transdução de sinal HLH up   

SCEPRZ1010C07.g Transdução de sinal Homeobox down   

SCEQRT2091B01.g Transdução de sinal Homeobox down   
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SCEZAM2096G06.g Transdução de sinal HSF up   

SCSBRZ3117C06.g Transdução de sinal HSF   down 

SCCCLR1070G04.g Transdução de sinal HSP down   

SCCCCL4015C03.g Transdução de sinal MADS down   

SCCCLR2C03H07.g Transdução de sinal MADS up   

SCCCLR1076B01.g Transdução de sinal MAPK/MAPKK/MAPKKK   down 

SCQSLR1089G03.g Transdução de sinal MAPK/MAPKK/MAPKKK   up 

SCJLRZ1019A02.g Transdução de sinal MYB down   

SCMCRT2105A02.g Transdução de sinal MYB down   

SCRLRZ3041C03.g Transdução de sinal MYB down   

SCCCCL3005D01.b Transdução de sinal PP2CCatalyticSubunit down   

SCSGLR1045D05.g Transdução de sinal putative ABA-responsive protein down   

SCCCRZ1004D09.g Transdução de sinal Rab   down 

SCACLR2007C03.g Transdução de sinal RACK   up 

SCEQRT2028E03.g Transdução de sinal Ran   down 

SCJFRT1061C08.g Transdução de sinal R-genes   down 

SCJFLR1073B11.g Transdução de sinal Transcription factor BTF3   up 

SCUTSB1073E10.g Transdução de sinal Transcription factor PCF6   up 

SCEPAM1018C05.g Transdução de sinal Transcription factor PCF7 up up 

SCEZFL5083G01.g Transdução de sinal TranscriptionfactorPCF3 up   

SCQSHR1023D08.g Transdução de sinal Two-component response regulator ARR18 up up 

SCQSRT2031H06.g Transdução de sinal Water stress down up 

SCCCRZ2002D07.g Transdução de sinal Water stress   up 

SCSFAD1124A02.g Transdução de sinal Water stress   up 

SCCCLR2C01F06.g Transdução de sinal wound-responsive family protein down   

SCCCCL4001A01.g Transdução de sinal WRKY   down 

SCMCCL6049H11.g Transdução de sinal WRKY   down 

SCEQRT2101A04.g Transdução de sinal Xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1 up up 

SCJFHR1C03B08.g Transportador Histidine-transporting protein   up 

SCEZRT3070D05.g Transportador ABC transporter down   

SCEQRT1024B11.g Transportador aquaporin down   

SCEQRT2028C04.g Transportador Aquaporin PIP1-5 down   

SCJFAM1067F03.b Transportador Boron transporter up   

SCACLR2014A10.g Transportador calmodulin-binding proteins   up 

SCBFST3136G10.g Transportador calmodulin-regulated ion channel 2   up 

SCEZHR1048H09.g Transportador CLC-d chloride channel   up 

SCCCST3002E03.g Transportador Glucose-6-phosphate-isomerase up up 

SCEQRT1030C03.g Transportador K+ potassium transporter up up 

SCUTSD2086C12.g Transportador nitrate transporter   down 

SCMCCL6053C09.g Transportador peptide transport down up 

SCEZRZ3016G06.g Transportador Sugar transporter up   

SCCCRZ2C01C04.g Transportador Sugar transporter up   

SCQSHR1022H06.g Transportador sulfate transporter   up 

SCBFLR1083D01.g Transportador Translocase   up 
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Tabela Anexo 3: Categorias funcionais enriquecidas na folhas e entrenó 1 dos genótipos alto 
brix 

 

Folha e-score Entrenó 

Signal Transduction 0.0000e+00 Signal Transduction 

Oxidative phosphorylation 0.0000e+00 Oxidative phosphorylation 

Porphyrin and chlorophyll metabolism 0.0000e+00 AminoAcid and nitrogen metabolism 

Modification and protein degradation 0.0000e+00 Maintenance of genetic material 

AminoAcid metabolism 0.0000e+00 Protein metabolism 

AminoAcid and nitrogen metabolism 0.0000e+00 Light harvesting 

Maintenance of genetic material 0.0000e+00 DNA metabolism 

Photosynthesis 0.0000e+00 RNA metabolism 

Protein metabolism 0.0000e+00 Cell cycle 

Light harvesting 0.0000e+00 Transporters 

Transcription regulation 0.0000e+00 Cytoskeleton and vesicle transport 

DNA metabolism 0.0000e+00 Flavonoid and anthocyanin metabolism 

Hormone biosynthesis 0.0000e+00 Circadian Clock 

RNA metabolism 0.0000e+00 Sulphur metabolism 

Vitamin and Cofactor metabolism 0.0000e+00 Transposable element related 

Biosynthesis of other Secondary Metabolites 0.0000e+00 Carotenoid Metabolism 

Transporters 1,26E-21 Unknown 

Cytoskeleton and vesicle transport 1,00E+04 Stress 

Flavonoid and anthocyanin metabolism 1,00E+04 Cell wall metabolism 

Circadian Clock 1,00E+04 Porphyrin and chlorophyll metabolism 

Sulphur metabolism 1,00E+04 Modification and protein degradation 

Carotenoid Metabolism 1,00E+04 AminoAcid metabolism 

Unknown 1,00E+04 No match 

Carbohydrate metabolism 1,00E+04 Photosynthesis 

Others 1,00E+04 Redox metabolism 

Stress 1,00E+04 Others 

Cell wall metabolism 1,00E+04 Pathogen Resistance 

No match 1,00E+04 Development 

Redox metabolism 1,00E+04 Senescence and cell death 

Pathogen Resistance 1,00E+04 Transcription regulation 
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Development 1,00E+04 Hormone biosynthesis 

Senescence and cell death 1,00E+04 Pathogenicity 

Pathogenicity 1,00E+04 Vitamin and Cofactor metabolism 

Cell cycle 1,00E+04 Biosynthesis of other Secondary Metabolites 

Lipid metabolism 1,00E+04 Lipid metabolism 

Transposable element related 1,00E+04 Carbohydrate metabolism 

Nucleotide metabolism 1,00E+04 Nucleotide metabolism 
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Tabela Anexo 4: Categorias funcionais enriquecidas na folhas dos genótipos 127, 238, 318, 553 e 710. 

 

e-score 127 e-score 238 e-score 318 e-score 553 e-score 710 
0.0000e+00 Light harvesting 0.0000e+00 Modification and 

protein degradation 
0.0000e+00 Oxidative 

phosphorylation 
0.0000e+00 Oxidative 

phosphorylation 
0.0000e+00 Oxidative 

phosphorylation 

0.0000e+00 Biosynthesis of 
other Secondary 
Metabolites 

0.0000e+00 Light harvesting 0.0000e+00 Light harvesting 0.0000e+00 Light harvesting 0.0000e+00 Light harvesting 

0.0000e+00 Circadian Clock 0.0000e+00 RNA metabolism 0.0000e+00 Biosynthesis of 
other Secondary 
Metabolites 

0.0000e+00 Circadian Clock 0.0000e+00 Circadian Clock 

1,89E-03 RNA metabolism 0.0000e+00 Biosynthesis of 
other Secondary 
Metabolites 

0.0000e+00 Circadian Clock 5,33E-06 RNA metabolism 5,33E-06 RNA metabolism 

2,00E-02 Unknown 0.0000e+00 Circadian Clock 8,52E-05 RNA metabolism 7,30E-03 Protein metabolism 7,30E-03 Protein metabolism 

4,64E-02 Signal Transduction 1,29E-03 Protein metabolism 1,68E-04 Unknown 1,82E-02 Unknown 1,82E-02 Unknown 

4,68E-02 Protein metabolism 1,18E-01 Unknown 3,11E-03 Protein metabolism 2,87E+00 DNA metabolism 2,87E+00 DNA metabolism 

4,23E-01 Others 8,19E-01 DNA metabolism 2,74E-02 AminoAcid and 
nitrogen metabolism 

9,62E+00 AminoAcid and 
nitrogen metabolism 

9,62E+00 AminoAcid and 
nitrogen metabolism 

4,54E+00 DNA metabolism 4,87E+00 AminoAcid and 
nitrogen metabolism 

1,11E+01 DNA metabolism 2,12E+01 Modification and 
protein degradation 

2,12E+01 Modification and 
protein degradation 

3,02E+01 AminoAcid and 
nitrogen metabolism 

3,06E+01 Others 2,66E+01 Others 9,95E+01 Signal Transduction 9,95E+01 Signal Transduction 

1,58E+03 Modification and 
protein degradation 

8,52E+02 Signal Transduction 2,16E+02 Modification and 
protein degradation 

1,85E+02 Nucleotide 
metabolism 

1,85E+02 Nucleotide 
metabolism 

2,80E+03 Oxidative 
phosphorylation 

1,10E+03 Transporters 8,65E+02 Carbohydrate 
metabolism 

2,18E+02 Transporters 2,18E+02 Transporters 

3,80E+03 Hormone 
biosynthesis 

3,00E+03 Oxidative 
phosphorylation 

1,18E+03 Signal Transduction 3,54E+02 Others 3,54E+02 Others 

6,35E+03 Porphyrin and 
chlorophyll 
metabolism 

7,96E+03 Carbohydrate 
metabolism 

1,59E+03 Nucleotide 
metabolism 

1,87E+03 Hormone 
biosynthesis 

1,87E+03 Hormone 
biosynthesis 



203 

1,00E+04 Stress 1,00E+04 Stress 8,07E+03 Hormone 
biosynthesis 

1,00E+04 Stress 1,00E+04 Stress 

1,00E+04 Cell wall 
metabolism 

1,00E+04 Cell wall 
metabolism 

1,00E+04 Stress 1,00E+04 Cell wall 
metabolism 

1,00E+04 Cell wall 
metabolism 

1,00E+04 AminoAcid 
metabolism 

1,00E+04 Porphyrin and 
chlorophyll 
metabolism 

1,00E+04 Cell wall 
metabolism 

1,00E+04 Porphyrin and 
chlorophyll 
metabolism 

1,00E+04 Porphyrin and 
chlorophyll 
metabolism 

1,00E+04 No match 1,00E+04 AminoAcid 
metabolism 

1,00E+04 Porphyrin and 
chlorophyll 
metabolism 

1,00E+04 AminoAcid 
metabolism 

1,00E+04 AminoAcid 
metabolism 

1,00E+04 Maintenance of 
genetic material 

1,00E+04 No match 1,00E+04 AminoAcid 
metabolism 

1,00E+04 No match 1,00E+04 No match 

1,00E+04 Photosynthesis 1,00E+04 Maintenance of 
genetic material 

1,00E+04 No match 1,00E+04 Maintenance of 
genetic material 

1,00E+04 Maintenance of 
genetic material 

1,00E+04 Redox metabolism 1,00E+04 Photosynthesis 1,00E+04 Maintenance of 
genetic material 

1,00E+04 Photosynthesis 1,00E+04 Photosynthesis 

1,00E+04 Pathogen 
Resistance 

1,00E+04 Redox metabolism 1,00E+04 Photosynthesis 1,00E+04 Redox metabolism 1,00E+04 Redox metabolism 

1,00E+04 Development 1,00E+04 Pathogen 
Resistance 

1,00E+04 Redox metabolism 1,00E+04 Pathogen 
Resistance 

1,00E+04 Pathogen 
Resistance 

1,00E+04 Transcription 
regulation 

1,00E+04 Development 1,00E+04 Pathogen 
Resistance 

1,00E+04 Development 1,00E+04 Development 

1,00E+04 Pathogenicity 1,00E+04 Senescence and 
cell death 

1,00E+04 Development 1,00E+04 Transcription 
regulation 

1,00E+04 Transcription 
regulation 

1,00E+04 Cell cycle 1,00E+04 Transcription 
regulation 

1,00E+04 Transcription 
regulation 

1,00E+04 Pathogenicity 1,00E+04 Pathogenicity 

1,00E+04 Vitamin and 
Cofactor 
metabolism 

1,00E+04 Hormone 
biosynthesis 

1,00E+04 Pathogenicity 1,00E+04 Cell cycle 1,00E+04 Cell cycle 

1,00E+04 Transporters 1,00E+04 Pathogenicity 1,00E+04 Cell cycle 1,00E+04 Vitamin and 
Cofactor 
metabolism 

1,00E+04 Vitamin and 
Cofactor 
metabolism 

1,00E+04 Cytoskeleton and 
vesicle transport 

1,00E+04 Cell cycle 1,00E+04 Vitamin and 
Cofactor 
metabolism 

1,00E+04 Biosynthesis of 
other Secondary 
Metabolites 

1,00E+04 Biosynthesis of 
other Secondary 
Metabolites 

1,00E+04 Lipid metabolism 1,00E+04 Vitamin and 
Cofactor 
metabolism 

1,00E+04 Transporters 1,00E+04 Cytoskeleton and 
vesicle transport 

1,00E+04 Cytoskeleton and 
vesicle transport 
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1,00E+04 Carbohydrate 
metabolism 

1,00E+04 Cytoskeleton and 
vesicle transport 

1,00E+04 Cytoskeleton and 
vesicle transport 

1,00E+04 Flavonoid and 
anthocyanin 
metabolism 

1,00E+04 Flavonoid and 
anthocyanin 
metabolism 

1,00E+04 Transposable 
element related 

1,00E+04 Flavonoid and 
anthocyanin 
metabolism 

1,00E+04 Flavonoid and 
anthocyanin 
metabolism 

1,00E+04 Lipid metabolism 1,00E+04 Lipid metabolism 

1,00E+04 Nucleotide 
metabolism 

1,00E+04 Lipid metabolism 1,00E+04 Lipid metabolism 1,00E+04 Carbohydrate 
metabolism 

1,00E+04 Carbohydrate 
metabolism 

1,00E+04 Carotenoid 
Metabolism 

1,00E+04 Transposable 
element related 

1,00E+04 Transposable 
element related 

1,00E+04 Sulphur metabolism 1,00E+04 Sulphur metabolism 

    1,00E+04 Nucleotide 
metabolism 

1,00E+04 Carotenoid 
Metabolism 

1,00E+04 Transposable 
element related 

1,00E+04 Transposable 
element related 

    1,00E+04 Carotenoid 
Metabolism 

    1,00E+04 Carotenoid 
Metabolism 

1,00E+04 Carotenoid 
Metabolism 
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