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1. INTRODUÇÃO 

Estresses são fatores prejudiciais à planta, e que dependendo do tipo e da severidade, 

podem não apenas afetar a produtividade vegetal, como também levar a planta à morte. As 

plantas possuem um sistema de tolerância à estresses, e essa aclimatação envolve um processo 

integrado de eventos que incluem vários níveis de organização.  

O estresse hídrico é, de um modo geral, um dos estresses que mais afetam o 

desenvolvimento dos vegetais. Assim como a maioria dos estresses, os prejuízos às plantas 

submetidas à seca podem variar de intensidade dependendo do estádio de desenvolvimento 

em que se encontram. Do mesmo modo, a reação da planta ao estresse hídrico também 

depende do órgão em questão, e as respostas celulares são específicas e peculiares para cada 

órgão (ALMEIDA; LEITE; SOUZA, 2005). O estresse hídrico pode ainda se agravar em 

condições de solos salinos, o que prejudica o equilíbrio osmótico, uma vez que soluções 

salinas retém água, reduzindo o potencial hídrico.  

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do setor agrícola brasileiro, e sua 

expansão foi primeiramente motivada pelo Proálcool, na década de 70. Hoje, a busca por 

fontes energéticas alternativas ao petróleo dá a cana-de-açúcar um significado na economia 

ainda maior devido ao seu principal produto, o etanol. O Brasil vem ganhando destaque na 

produção de álcool, açúcar e outros co-produtos derivados da cana, porém, ainda carece de 

soluções tecnológicas que otimizem a produção, a fim de aumentar a produtividade e baratear 

custos. 

Dentre os principais pontos que caracterizam a distribuição geográfica e o perfil da 

cultura de cana-de-açúcar estão as influências climáticas, sendo que o controle de estresses 

abióticos é uma das maiores dificuldades atuais na produção de cana. Esses estresses 

interferem negativamente no crescimento e desenvolvimento vegetal, e entre os mais 

prejudiciais ao desenvolvimento da cana, estão os estresses hídrico e salino. Assim como 

todos os vegetais, a cana também possui algumas formas de se proteger dos estresses, porém, 

dependendo da severidade suas defesas naturais não são suficientes. Neste contexto a 

biotecnologia e o melhoramento vegetal, podem modificar as respostas naturais de plantas a 

estresses aumentando sua intensidade, modificando sua indução, ou até mesmo, adicionando 

defesas não existentes naturalmente. 

Em seus levantamentos da produção de cana-de-açúcar no Brasil, a Conab verificou 

que períodos de estiagens provocam uma drástica redução da produtividade. Levando em 
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consideração o atual período de desenvolvimento em que o país se encontra, e a importância 

da cana para o setor agroindustrial, situações como essa podem repercutir por anos. 

A tolerância a estresses é um fator fundamental quando se pensa em plantas 

cultiváveis. Para a cana-de-açúcar, algumas moléculas já foram mencionadas por possuírem 

relação com alguns tipos de estresses. Um exemplo é o acúmulo de açúcares solúveis, como 

os oligossacarídeos da família das rafinoses (em inglês Raffinose Family Oligosaccharides – 

RFO), ou outros solutos orgânicos, como a prolina e outros aminoácidos.  

Os RFO possuem várias funções nas plantas, dentre elas o transporte de carboidratos, 

e proteção contra estresses bióticos e abióticos. A biossíntese desses oligossacarídeos inicia-se 

pela formação de galactinol pela ação da enzima galactinol sintase (GolS) (SUN et al., 2008), 

cujo gene é um dos focos deste trabalho.  

Outra molécula relacionada com tolerância à estresses em plantas é a H
+
ATPase 

pirofosfatase vacuolar (V-H
+
PPase),  uma bomba eletrogênica específica da membrana do 

vacúolo que, diferentemente das H+ATPases da membrana plasmática,  sua hidrólise não 

forma um intermediário fosforilado. Muitos resultados já foram encontrados relacionando a 

superexpressão do gene que codifica a V-H
+
PPase, o AVP1, com a tolerância de plantas à 

estresse salino e hídrico, porém sua função na planta em situação de estresse, ou os eventos 

fisiológicos e bioquímicos decorrentes ainda são desconhecidos (PASAPULA et al., 2011). 

O Laboratório de Biotecnologia Vegetal (LBI) do IAPAR já possui trabalhos com 

genes de tolerância a estresses abióticos. Um envolvendo o gene de produção de prolina 

(P5CS), utilizado para transformação em cana-de-açúcar (MOLINARI et al., 2007), e outro 

com o gene da galactinol sintase (GolS) em café (SANTOS et al., 2011). 

Com o objetivo de estudar os genes AVP1 e GolS, relacionados com a capacidade de 

tolerância da cana-de-açúcar à estresses, este estágio caracterizou-se como pesquisa científica, 

sendo desenvolvido nas dependências do Laboratório de Biotecnologia Vegetal (LBI) do 

IAPAR (Londrina-PR), com período de três meses, totalizando 360 horas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CANA-DE-AÇÚCAR 

A cana-de-açúcar se tornou umas das principais culturas do setor primário brasileiro, e 

sua produção cresce desde sua introdução no país. Atualmente, a cultura abrange vários 

estados do Brasil, e a produção nacional pode ser dividida entre região Centro-Sul e Norte. Os 

maiores produtores são os estados de São Paulo, Minas Gerais, e Paraná, respectivamente. O 

Paraná, hoje, é o maior produtor da região Sul, responsável por cerca de 99% da produção 

regional (ÚNICA, 2013).  

A cultura pertence ao gênero Saccharum L. (Poaceae) e dentro desse gênero existem 

pelo menos seis diferentes espécies. A espécie cultivada atualmente é um híbrido entre 

Saccharum officinarum e S. spontaneum, recebendo a denominação de Saccharum spp. 

(TOPPA et al., 2010). 

O interesse econômico na produção de cana-de-açúcar tem aumentado 

significativamente devido à sua importância como fonte de energia renovável através de seu 

produto principal, o etanol. Foi a produção brasileira de cana que consolidou o uso deste 

biocombustível como alternativa ao petróleo, e estima-se que a produção nacional dobre na 

próxima década, a fim de atender a crescente demanda mundial (CHEAVEGATTI-

GIANOTTO et al., 2011).  

Em seus levantamentos anuais, a Conab avalia, juntamente com os dados de produção 

e produtividade, as influências climáticas, a fim de muitas vezes justificar os resultados 

obtidos. Em alguns de seus levantamentos, cujas produtividades não atingiram as 

expectativas, ela constatou uma deficiência hídrica na maioria das regiões produtoras 

(CONAB, 2013).  

Além de valores de produtividade da cultura, outro fator com relação à produção de 

cana-de-açúcar também precisa ser considerado, a maturação. Além da quantidade produzida, 

é necessário ater-se à qualidade da matéria-prima, que neste caso, está intimamente ligada 

com a fase de maturação da cana, correspondente ao acúmulo de sacarose no colmo. Para ser 

considerada madura e atender aos requisitos industriais, é necessário que a planta tenha um 

teor maior que 12% de sacarose por peso de colmo, e essa exigência reflete a qualidade do 

produto final. Essa é a fase, portanto, que condições ambientais ótimas são necessárias, e que 

estresses devem ser minimizados, a fim de atender às exigências nutricionais e ambientais da 

planta (ALMEIDA; LEITE; SOUZA, 2005). 
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A cana-de-açúcar ainda não possui seu genoma sequenciado, porém possui um grande 

banco de dados de transcriptoma. Os conjuntos de EST de cana-de-açúcar disponíveis 

publicamente foram montados em tentativas de sequências consenso (TC’s), e estão 

disponíveis no Sugarcane Gene Index, disponível em (http://compbio.dfci.harvard.edu). Para 

análises comparativas, o sorgo, que já possui seu genoma sequenciado, é a planta mais 

próxima, levando em consideração a alta colinearidade com o transcriptoma da cana. Outra 

planta também utilizada para comparações genéticas com cana-de-açúcar é o arroz 

(VICENTINI et al., 2012). 

 

2.2  ESTRESSES ABIÓTICOS 

Segundo Taiz e Zeiger (2004), estresse pode ser definido como um fator que exerce 

uma influência prejudicial para a planta, e segundo eles a compreensão destes estresses, bem 

como a adaptação e as consequências geradas às plantas é de grande importância não apenas 

para a agricultura, mas também para o meio ambiente em geral. De acordo com Santos 

(2008), os estresses podem ser divididos, em função da natureza do agente estressante, em 

bióticos (como doenças ou pragas) e abióticos (fatores ambientais, como seca e salinidade). 

Dentre os estresses que mais influenciam no desenvolvimento vegetal em geral, está o 

estresse hídrico. Ele acarreta prejuízos à planta de diversas formas, afetando várias funções 

fisiológicas, por exemplo, a condutância estomática, transpiração, fotossíntese líquida e a 

eficiência no uso da água (GONÇALVES et al., 2010).  

Nas regiões tropicais, além da deficiência hídrica em alguns períodos do ano, outro 

estresse abiótico muito preocupante atualmente é o salino, uma vez que parte do território 

brasileiro possui solos com alta salinidade. O sal em excesso provoca diversas respostas 

fisiológicas nas plantas, como a síntese e translocação de hormônios, por exemplo. Além 

disso, a grande quantidade de sal interfere nas propriedades químicas e físicas do solo, pois 

aumenta a espessura da dupla camada iônica difusa, reduzindo assim sua porosidade e 

permeabilidade. Isso gera um estresse hídrico, pois mesmo com a presença de água no solo, o 

sal em excesso dificulta a absorção desta pelas raízes (TÁVORA; FERREIRA; HERANDEZ, 

2001). 

Os estresses geralmente são estudados e caracterizados em estudos de um único 

estresse, porém em condições de campo muitas vezes ocorre a interação entre mais de um tipo 

de estresse. Tal situação maximiza os efeitos deletérios causados por cada estresse 
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individualmente, o que leva a respostas fisiológicas mais severas, e a alterações específicas na 

expressão gênica (SILVA et al., 2012) 

As plantas respondem às situações de estresses de várias formas, incluindo processos 

fisiológicos e alterações na expressão gênica. Em cana-de-açúcar, por exemplo, alguns 

autores verificaram que as situações de estresse hídrico influenciam na atividade de enzimas-

chave em termos fisiológicos, como a nitrato redutase (CARLIN; RHEIN; SANTOS, 2012).  

Muitas moléculas possuem papéis fundamentais para as plantas em situações de 

estresse. Várias proteínas, enzimas e outras moléculas já foram descritas, tendo um papel 

direto na regulação fisiológica da planta, ou indireto, induzindo a expressão de outras enzimas 

e moléculas importantes (TAJI et al., 2002). 

O desenvolvimento de variedades mais tolerantes a estresses, e que mantenham sua 

produtividade mesmo em situações extremas, tem sido um dos principais focos de estudo da 

biotecnologia vegetal, uma vez que tais estudos e tecnologias são de extrema importância para 

a sustentabilidade da agricultura moderna (SANTOS, 2008). 

Várias tecnologias para a identificação de genes que participem dos processos 

fisiológicos de adaptação a estresses, bem como as estratégias dessas respostas já são 

compreendidas e utilizadas. Porém, o maior desafio agora é compreender como estes genes 

atuam, ou melhor, quando e de que forma eles são expressos (BOHNERT et al., 2006).  

 

2.3  PIROFOSFATASE VACUOLAR 

Uma forma de melhorar ou incrementar a tolerância de plantas aos estresses salino e 

hídrico é aumentar  a concentração de soluto nos vacúolos das células, a fim de aumentar a 

pressão osmótica. Com isso, diminui-se o potencial hídrico da célula, aumentando a entrada 

de água, ou evitando sua perda (PASAPULA et al., 2011). 

A pirofosfatase vacuolar (V-H+-PPase) é uma bomba de prótons semelhante a H+-

ATPase da membrana plasmática, porém, só ocorre em plantas, uma vez que gera um 

gradiente transmembranar para o interior do lúmen do vacúolo e também cisternas do Golgi 

(TAIZ; ZEIGER, 2004). A pirofosfatase vacuolar, como o próprio nome indica, é uma 

ATPases tipo P, ou seja, é fosforilada, e essa característica dá a ela a capacidade de 

desempenhar outras funções além das sua funções básicas, como tolerância a sal, regulação do 

pH intracelular e expansão celular (MORSOMME; BOUTRY, 2000). 

O gene da pirofosfatase vacuolar, AVP1 (Arabidopsis vacuolar pyrophosphatase) 

(SARAFIAN et al., 1992)  tem sido descrito como um dos mais promissores para 
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melhoramento vegetal visando tolerância a estresses hídricos e salinos. Uma vez que uma das 

formas de atuação dessa enzima é justamente o acúmulo de solutos celulares, ela já foi 

relacionada com vários processos envolvidos na adaptação a estresses. A superexpressão de 

AVP1 poderia melhorar de forma significativa a tolerância à seca e sal em plantas de 

Arabidopsis transgênicas. Mais tarde, quando este gene foi introduzido em tomate e arroz, 

foram observados fenótipos tolerantes semelhantes (GAXIOLA et al., 2001). 

Estudos acerca da superexpressão do gene da V-H+PPase em Arabidopsis mostraram 

um  aumento de divisões celulares no início da formação do organismo, elevação do 

transporte de auxina, e diminuição da quantidade e atividade da H+-ATPase da membrana 

plasmática (GAXIOLA et al., 1999). A superexpressão de uma pirofosfatase vacuolar de A. 

thaliana gerou plantas mais tolerantes a estresses abióticos em diversas espécies (GAXIOLA 

et al., 2001; PARK et al., 2005; PASAPULA et al., 2011). O trabalho de Park et al. (2005) 

demonstrou que a expressão do gene AVP1D resultou no aumento do crescimento radicular, 

absorção de água e no potencial hídrico da folha. 

 

2.4  GALACTINOL SINTASE 

Outra molécula que vem sendo estudada e relacionada com a tolerância a estresses é a 

galactinol sintase. Essa enzima catalisa a síntese de moléculas de galactinol e UDP a partir de 

UDP-gal e mio-inositol, e é considera chave para a biossíntese de oligossacarídeos da família 

das rafinoses (RFO). A função na planta dos RFO ainda não é totalmente conhecida, porém, 

alguns autores já observaram uma relação destas moléculas com a tolerância a estresses salino 

e hídrico (SIQUEIRA et al., 2008). Em alguns trabalhos, foi obervado que os RFO podem 

servir como carboidratos de reserva e para transporte no floema (AYRE; KELLER, 

TURGEON, 2003), além de atuarem também como crioprotetores (PENNYCOOKE; JONES; 

STUSHNOFF, 2003). 

Os açúcares, de uma maneira geral, possuem uma grande importância no metabolismo 

celular, uma vez que possuem a capacidade de controlar a expressão de diversos genes, além 

de atuar na regulação fonte-dreno, de uma maneira mais direta.   

A biossíntese de RFO (Figura 1) inicia-se com a formação de uma molécula de 

galactinol através da transferência, pela enzima galactinol sintase, de uma galactosila para 

uma molécula de mio-inositol. Sequentemente, o galactinol doa a unidade de galactose para 

uma molécula de sacarose, formando a rafinose.  
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FIGURA 1: Biossíntese de galactinol, rafinose e estaquiose, em plantas (Fonte: SANTOS, 

2008). 
 

 

A partir dessas moléculas, outros compostos são formados na sequência desta via 

(estaquiose, verbascose e ajugose), onde atuam galactosiltransferases específicas, a partir da 

doação da unidade de galactose pelo galactinol (SANTOS, 2011) (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2: Relação estrutural dos oligossacarídeos da família das rafinoses, formados a 

partir de sacarose e adições de galactose (Fonte: SOUZA; MORAES; RIBEIRO, 2005). 
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A enzima galactinol sintase é codificada pela família gênica GolS. Em Arabidopsis 

thaliana foram encontrados sete genes GolS, dos quais pelo menos três deles estão envolvidos 

nas respostas ao estresse. Duas isoformas do gene (AtGolS1 e AtGolS2) foram induzidas sob 

condições de estresse hídrico e salino, e a isoforma AtGolS3 foi expressa sob estresse 

térmico, segundo o trabalho de Taji et al. (2002). 

Plantas de A. thaliana transformadas com AtGolS apresentaram maior tolerância à 

seca e ao frio e acumularam níveis mais altos de galactinol e rafinose do que as plantas não 

transformadas (TAJI et al., 2002). Uma hipótese para explicar o papel desses açúcares na 

resposta aos estresses seria que estes atuam como osmoprotetores durante o período de déficit 

hídrico (SANTOS, 2008). 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar aspectos moleculares relacionados à 

tolerância a estresses abióticos em cana baseados em estratégias de transgenia e busca de 

genes, envolvendo as enzimas pirofosfatase vacuolar e galactinol sintase. 

 

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Validar eventos transgênicos de cana-de-açúcar contendo o gene AVP1; 

Buscar ortólogos do gene GolS em cana-de-açúcar (Saccharum spp.)  em comparação 

com o genoma do sorgo (Sorghum bicolor L.). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

1.1  VALIDAÇÃO DE EVENTOS TRANSGÊNICOS CONTENDO O GENE 

DA PIROFOSFATASE VACUOLAR EM CANA-DE-AÇÚCAR 

4.1.1 Obtenção de plantas transgênicas contendo o gene AVP1 

 

Para a obtenção de plantas modificadas geneticamente que contenham o gene AVP1, 

proveniente de A. thaliana, utilizou-se a técnica de transformação por Agrobacterium 

tumefaciens. Foram utilizadas como fontes de explantes, plantas de cana-de-açúcar da 

variedade RB855156 cultivadas em campo no IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná, 

Londrina), com aproximadamente sete meses. Os explantes foram cultivados em meio de 

indução suplementado, até a formação de calos embriogênicos. 

A partir dos calos formados, o vetor pRG395 (CaMV35S::AVP1D – GAXIOLA et al., 

2001) foi utilizado para a transformação via A. tumefaciens, seguindo a metodologia descrita 

em  Belintani et al. (2012). Após a transformação, as células que se apresentaram resistentes 

ao antibiótico foram cultivadas in vitro até atingirem tamanho adequado para serem 

transplantadas em vasos e mantidas em casa de vegetação. 

 

4.3.2 Extração de DNA e amplificação do gene AVP1 

 

A extração de DNA das plantas transformadas foi realizada seguindo a metodologia de 

Doyle e Doyle (1987). 

A partir das amostras de DNA extraído, realizou-se uma PCR (em inglês,  Polymerase 

Chain Reaction), para a validação da inserção do gene de interesse.  

Para a reação de PCR, utilizou-se 2 µL de Tampão PCR (10 X); 2,5mM de MgCl2; 

0,2mM de dNTP, 0,5mM de cada primer, 7,5 U de Taq DNA polimerase, e 400 ng de DNA, 

obtendo-se um volume final de reação de 20 µL.  

A reação ocorreu em um termociclador AB Applied Biosystems, modelo Veriti 96 

Well Thermal Cycler, por 3 minutos a 94ºC para a desnaturação, 40 ciclos de: 1 minuto a 

94ºC , 1 minuto a 57 ºC, 2:30 minutos a 72 ºC, e 7 minutos a 72ºC.  
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4.3.3 Eletroforese em gel de agarose 

 

A partir dos produtos da PCR, realizou-se uma eletroforese em gel de agarose a 1%, 

corado com brometo de etídeo. As bandas formadas foram observadas através da exposição 

do gel em luz ultra-violeta, e fotografado pela câmera Kodak Digital Science (KDS). 

 

2.1  ESTUDO DO GENE DA GALACTINOL SINTASE 

4.3.1 Busca por genes de galactinol sintase em Cana-de-açúcar 

 

Inicialmente realizou-se uma busca do gene da galactinol sintase no genoma de 

Arabidopsis thaliana, no banco de dados “TAIR” (em inglês The Arabidopsis Information 

Resource) (http://www.arabidopsis.org/), pelo nome do gene, AtGolS, conforme descrito por 

Liu et al., 1998. As sequências de aminoácidos obtidas foram salvas para posterior utilização.  

A partir dos resultados encontrados no genoma de A. thaliana, buscou-se por 

ortólogos em cana-de-açúcar. Essa busca foi realizada no banco de dados de transcriptoma 

(http://compbio.dfci.harvard.edu/), uma vez que o genoma da cana ainda não foi 

caracterizado. Para a comparação das sequências de aminoácidos com o transcriptoma da 

cana, utilizou-se a ferramenta BLAST (ALTSCHUL et al., 1990), que compara sequências 

biológicas contra um banco de dados. Para essa comparação, utilizou-se o programa tBlastn, 

que compara as sequências de aminoácidos encontradas no genoma de Arabidopsis com o 

transcriptoma de cana, gerando como resultados sequências de nucleotídeos. Foram 

selecionadas as sequências com um valor de e-value menor que e-50.  

 

4.3.2 Busca por genes de galactinol sintase no genoma de Sorgo 

 

As sequências selecionadas anteriormente foram utilizadas em um busca no banco de 

dados Phytozome (http://www.phytozome.net/), por ortólogos ao gene GolS no genoma de 

sorgo. Através da ferramenta BLAST, as sequências encontradas no transcriptoma de cana-

de-açúcar foram comparadas com o genoma do sorgo. Os resultados com um valor de e-value 

inferior a e-50 foram selecionados, cujos domínios foram anotados para posterior utilização 

em outro banco de dados, o Greenphyl (http://www.greenphyl.org). No GreenPhyl, 

sequencias com o domínio IPR002495 também foram selecionadas, por conterem também o 

domínio glycosyl transferase Family 8, relacionado a síntese de galactinol.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 VALIDAÇÃO DE EVENTOS TRANSGÊNICOS CONTENDO O GENE DA 

PIROFOSFATASE VACUOLAR EM CANA-DE-AÇÚCAR 

A partir de uma corrida eletroforética foi possível a visualização dos produtos 

gerados pela PCR com primers específicos para AVP1 (Figura 3). Comparando as bandas 

obtidas no gel, nota-se que todos os eventos transgênicos (T4-1, T4-2, T4-3, T4-5, T7-1, 

T7-2 e T7-3) apresentaram o mesmo padrão de banda do controle positivo. Esse resultado 

indica que essas amostras apresentam um fragmento de DNA esperado para o gene de 

interesse.  

Observa-se também que um dos controles (C5536) apresentou a banda 

correspondente ao gene de interesse, o que pode ser justificado pela contaminação do 

DNA estoque. Além disso, notam-se várias bandas inespecíficas, em todas as amostras. 

Estas bandas inespecíficas são produto de um uso excessivo de DNA genômico para 

reações de PCR (Figura 3). Futuras avaliações por PCR deverão utilizar uma concentração 

inferior de DNA genômico. 

 

 

 

FIGURA 3: Gel de agarose a 1% corado com brometo de etídio. Destaque para a banda de 

interesse.  

 

 

 

 

 

 

 

T4-1  T4-2   T4-3   T4-5  T7-1   T7-2   T7-3                    C5536                                 +            - 

700 pb 
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4.1  ESTUDO DO GENE DA GALACTINOL SINTASE 

5.3.1 Busca por genes de galactinol sintase em Cana-de-açúcar 

 

A busca por genes de galactinol sintase no genoma de Arabidopsis thaliana teve como 

resultados sete genes AtGolS: AtGolS1, AtGolS2, AtGolS3, AtGolS4, AtGolS5, AtGolS6 e 

AtGolS7 (Figura 4). Esses resultados concordam com os de Taji et al. (2002), que também 

identificou sete genes AtGolS no genoma de A. thaliana. Estes autores verificaram ainda que 

três desses genes foram induzidos em situações de estresses, e que as plantas estressadas 

produziram uma quantidade maior de galactinol e rafinose.  

Estudando três isoformas do gene da galactinol sintase em café, Santos et al. (2011) 

verificaram que, sob situações de estresses abióticos, as plantas aumentaram uma das 

isoformas desse gene, e que as isoformas respondiam diferentemente para cada estresse 

aplicado.  

 

 

 

FIGURA 4: Resultados da busca por AtGolS no banco de dados TAIR 

(http://www.arabidopsis.org/). 
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A partir das sequências encontradas no genoma de A. thaliana, foi possível, através da 

ferramenta BLAST, a identificação das sequências de nucleotídeos de genes da galactinol 

sintase em cana-de-açúcar. Apenas duas sequências foram selecionadas, com valores de e-

value abaixo de e-50 (Figura 5).  

 

 

 

FIGURA 5: Resultados obtidos com a comparação de sequências correspondentes ao gene 

AtGolS em cana-de-açúcar. 

 

Apesar de apenas duas sequências possuírem valor de e-value abaixo de e-50, três 

sequências foram selecionadas e caracterizadas como galactinol sintase. Porém, a terceira 

sequência só foi obtida após a busca por sequências no genoma do sorgo (Item 5.2.2). 

Utilizando-se das sequências de galactinol sintases identificadas no genoma de sorgo (Item 

5.2.2) foi possível identificar uma terceira sequência relacionada ao gene GolS em cana-de-

açúcar (Figura 6). 
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FIGURA 6: Resultados obtidos com a comparação de sequências correspondentes ao gene 

GolS encontradas em Sorgo, com o transcriptoma de cana-de-açúcar. 

 

 

5.3.2 Busca por genes de galactinol sintase no genoma de Sorgo 

 

Após comparar as sequências de nucleotídeos encontradas em cana-de-açúcar com o 

genoma do sorgo através das análises no banco de dados Phytozome, foram obtidos dois 

genes em sorgo como correspondentes ao gene GolS. Uma segunda procura no banco de 

dados Greenphyl, por sequências contendo o domínio proteico IPR002495, identificaram mais 

quatro genes de sorgo correspondentes ao gene GolS. Com isso, foram obtidos um total de 

seis loci genômicos codificantes para enzimas com a propriedade galactinol sintase (Tabela 

1). 

 

TABELA 1: Loci genômicos correspondentes ao gene GolS em sorgo. 

 

Nome do Loco 

Sb01g037090 

Sb02g043450 

Sb04g022700 

Sb06g024740 

Sb07g005095 

Sb09g020930 
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6. CONCLUSÕES  

Os resultados obtidos através da PCR e do gel de agarose mostram que todas as 

plantas de cana-de-açúcar analisadas apresentaram o transgene AVP1.  

Através da análise das sequências nucleotídicas e genômicas, foram identificados no 

transcriptoma de cana-de-açúcar três genes que codificam a enzima galactinol sintase, 

enquanto que no genoma completo de sorgo foram identificadas seis sequências para o gene 

em questão. 
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