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RESUMO 

Atualmente, a demanda energética mundial está levando à busca por novas tecnologias 

de biocombustíveis, como o biodiesel e o bioetanol, a fim de substituir os combustíveis fósseis 

limitados. O bioetanol tem origem sumariamente vegetal, com a fermentação de açúcares mais 

acessíveis – como o amido e a sacarose –, advindos de gramíneas (milho e cana-de-açúcar, 

principalmente); e outros menos usuais, de elevada complexidade, como os de origem 

lignocelulósica, também conhecidos como etanol de segunda geração (E2G). Tal complexidade 

se origina da recalcitrância celular, com uma elevada presença de lignina, que impede o acesso 

à celulose, que é um dos principais alvos para a expansão da produção de bioetanol. Logo, a 

engenharia genética e a biotecnologia vegetal têm ganho espaço nas pesquisas na área de 

energias renováveis, de modo a compreender processos envolvidos com o acúmulo de matéria 

fermentável, mas também a estrutura e a síntese e degradação de elementos da parede celular, 

em regiões ricas em celulose, para produção de E2G. Dentre as ferramentas genéticas 

disponíveis, uma das mais relevantes são os promotores, que tem a capacidade de regular a 

expressão gênica de maneira dúbia, promovendo ou inibindo-a. Além disso, a identificação de 

promotores para uso na biotecnologia vegetal de monocotiledôneas (especialmente gramíneas) 

por si só já possui uma grande relevância dado a baixa disponibilidade de promotores efetivos 

para tal, principalmente com capacidade de regulação tecido-específica. Assim, este trabalho 

teve como objetivo identificar, caracterizar e amplificar regiões promotoras tecido-específicas 

de folha de cana-de-açúcar, para futuras aplicações biotecnológicas. Utilizando-se de 

metodologias in sílico e informações de banco de dados, obteve-se 10 supostos promotores de 

cana-de-açúcar, milho e sorgo, devidamente caracterizados em relação à sua conservação e 

sítios de ligação para fatores de transcrição e, através do desenho de primers, também foi 

possível realizar a amplificação   via PCR de fragmentos em cana, que possivelmente 

correspondem às sequências desejadas. Consequentemente, este trabalho atendeu às 

expectativas e aos objetivos previamente fixados, e abriu caminho para novos projetos e 

metodologias voltadas a caracterização molecular e utilização desses promotores para fins 

biotecnológicos.  

 

Palavras-chave: Regiões promotoras; Engenharia genética; Bioetanol; Gramíneas; Celulose.   



 

 

 

ABSTRACT 

Currently, a worldwide energy demand is looking for new biofuel technologies such as 

biodiesel and bioethanol in order to replace limited fossil fuels. Bioethanol is primarily plant-

based, with fermentation of more accessible sugars – such as starch and sucrose – coming from 

grasses (corn and sugar cane, mainly); and other less common ones, of second complexity, such 

as those of lignocellulosic origin, also known as generation ethanol (E2G). Such complexity 

originates from cellular recalcitance, with a high presence of lignin, which prevents access to 

cellulose, which is one of the main targets for the expansion of bioethanol production. 

Therefore, genetic engineering and plant biotechnology have as a gain in research the energy 

regions, in order to understand structural processes capable of building matter, but also space 

and the synthesis and degradation of cellular energy elements cellulose, for production of E2G. 

Among the available genetic tools, one of the most relevant are the promoters, which have the 

ability to dubiously regulate gene expression, promoting or inhibiting it. Furthermore, an 

identification of promoters for use in monocots (especially grasses) plant biotechnology by 

itself already has mainly a wide variety of data due to the low availability of effective promoters 

for this, with tissue-specific regulatory capacity. Thus, this work aimed to identify, characterize 

and amplify tissue-specific promoter regions of sugarcane leaf, for future goals of 

biotechnological applications. 10 proven methods in relation to their conservation and 

transformation sites for transformation factors and so-rgo, duly characterized in relation to their 

conservation and transformation sites for transforming factors and so-rgo primer design, it was 

possible to carry out an amplification via PCR in sugarcane, which possibly also correspond to 

the desired sequences. Consequently, this work met the expectations and objectives foreseen 

for new promoters, and opened up methods and methods of using these fins for molecular 

biotechnological characterization. 

 

Keywords: Promoter regions; Genetic engineering; Bioethanol; grasses; Cellulose. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. BICOMBUSTÍVEIS NO BRASIL E NO MUNDO 

Com o crescimento populacional a partir do século XX, atualmente com 7,8 bilhões de 

habitantes no mundo, e com perspectiva de dobrar esse número até 2100 (ALVES, 2019, DESA 

2019), vem também uma demanda crescente pela substituição de combustíveis fósseis (e 

finitos) por biocombustíveis renováveis, fazendo com que este mercado esteja em ascensão, já 

tendo aumentado em dez vezes nos últimos 20 anos (IBP, 2022) (Figura 01). 

 

Figura 01 – Gráfico de projeção do crescimento da produção de biocombustíveis no mundo. 

Fonte: IBP, 2022. 

Além de suprir essa demanda, o crescente uso de biocombustíveis também têm caráter 

ambiental, através da redução da emissão de gases de efeito estufa, frente a emissão de gases 

promovidos pela queima de combustíveis de origem fóssil, especialmente o petróleo (LEITE; 

LEAL, 2007) 

No Brasil, o uso de energias renováveis segue um padrão de crescimento acima da média 

mundial, sendo o segundo maior produtor de biocombustíveis (Figura 02) e com projeção de 

crescimento de 11,7% até 2026. Essa projeção de crescimento deve-se ao biodiesel (produzido 

a partir de óleos vegetais ou gordura animal) e, principalmente, ao bioetanol (de açúcares 

vegetais, como a sacarose e o amido), que teve sua produção em larga escala iniciada em 1975, 

com o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), tornando-se o combustível renovável líquido 
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mais produzido no Brasil atualmente, principalmente a partir da cana-de-açúcar (BRASIL, 

2016,LUZ JR et al., 2009).  

 

Figura 02 – Produção global de bioetanol no ano de 2019 

Fonte: SOUSA (2020) 

1.2. CANA-DE-AÇÚCAR, SUA ESTRUTURA CELULAR E A PRODUÇÃO DE 

BIOETANOL 

Domesticada pelos polinésios desde 6000 a.C., e introduzida no Brasil em 1530 por 

Martin Afonso de souza, a cana-de-açúcar é uma monocotiledônea de cultura semi-perene, 

pertencente à família Poaceae (assim como o sorgo, milho, arroz, entre outros), comumente 

denominadas gramíneas, cuja principal característica agronômica é a sua capacidade de 

acumular sacarose no caule. Pertencente ao gênero Saccharum, possui diversas variações de 

espécie, sendo as mais comuns a Saccharum officinarum e a Saccharum spontaneum, entretanto 

o cultivar de cana-de-açúcar mais utilizado no Brasil, pela indústria sucroalcooleira, é o 

RB966928, um híbrido desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, em 2010 

(FRANCA, 2016). Morfologicamente, possui raízes radiculares, de onde parte o caule e este é 

dividido em nós (de onde brotam as folhas), e entrenós, onde a cana armazena açúcar na forma 

de sacarose, sendo esta a sua principal característica economicamente interessante ( RAVEN et 

al, 2011; SOUZA; BRITO, 2019). 

O bioetanol é especialmente produzido a partir de carboidratos vegetais de fácil acesso, 

denominado Etanol de Primeira Geração (E1G), como o amido e a sacarose, sendo que as 

principais espécies utilizadas para tal são o milho e cana-de-açúcar, porém há ainda a produção 

baseada em mandioca, beterraba e batata (que são menos viáveis economicamente) (LUZ JR et 

al., 2009). Há ainda a possibilidade de produzir etanol a partir de matrizes lignocelulósica, que 

advém principalmente dos resíduos de produção de E1G, mas também de outras indústrias, 

como a agrícola, madeireira, e de papel e celulose (Figura 03). 
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Figura 03 – Mecanismos para produção de bioetanol 

Fonte: BNDES; CGEE (2008). 

Para produção de E1G, a cana é inicialmente picada e desfibrada para romper a casca 

do caule e facilitar a moagem, onde se extrai o caldo utilizado para produção de açúcar e etanol. 

O caldo tem, então, que ser tratado para remoção de impurezas, através de peneiramento, 

floculação (utilizando cal para coagulação), decantação e aquecimento, esta última para 

eliminar possíveis microrganismos. O caldo gerado segue para produção de açúcar (onde ele 

sofrerá evaporação, cristalização secagem), de onde sairá um resíduo de produção denominado 

“mel pobre”, que se juntará ao restante do caldo para seguir para fermentação (RIBEIRO; 

BLUMER; HORII, 1999; SOUSA, 2020). 

Para a fermentação, adiciona-se a levedura Sacchromyces cereviseae – fungo unicelular 

que, em situações de anaerobiose, realiza fermentação etílica -, que irá a quebra da sacarose em 

glicose e frutose, e ambas passarão pela glicólise, para produção de piruvato, que será então 

convertido à etanol, e este é recuperado através de destilação, e concentrado através de 

desidratação. Esta etapa pode durar de 6 a 8h e ao final, pretende-se obter de 58 a 60 mL de 

etanol a cada 100 gramas de glicose (cerca de 90-92% do rendimento teórico) (RIBEIRO; 

BLUMER; HORII, 1999).  

Durante a colheita da cana, os agricultores recolhem o palhiço, que juntamente com o 

bagaço (principal resíduos das indústrias de açúcar e etanol, produzido durante a moagem, e 

composto principalmente por resíduos do colmo e folhas), são utilizados para produção de 

energia elétrica a partir de sua queima em usinas termoelétricas acopladas as usinas 
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sucroalcooleiras, entretanto esse mesmo resíduo lignocelulósico pode ser utilizado para 

produção de etanol de segunda geração (E2G), e também de outras fontes, como o milho 

(BIRCH, 2007; CESARINO et al., 2016; LEITE; CORTEZ, 2008; MANOCHIO, 2014). 

A matéria lignocelulósica citada é composta por: celulose, um polissacarídeo de cadeia 

longa, composta por múltiplos monômeros de glicose, gerando uma estrutura cristalina e 

estável; hemicelulose, que também é um polissacarídeo composto por pentoses, hexoses, ácidos 

hexourônicos e desoxiexoses, estando presente entre as fibras de celulose para atribuir 

elasticidade; e lignina, um composto fenólico, formado por anéis aromáticos, e uma vez 

incorporado à celulose e hemicelulose, atribui a parede celular rigidez, impermeabilidade e 

resistência à ataques microbiológicos (Figura 04) (CESARINO et al., 2016; KRISTENSEN et 

al., 2008; MANOCHIO, 2014; ROSA; GARCIA, 2009). 

 

Figura 04 – Estrutura da parede celular secundária. 

Fonte: CÂMARA (2012), alterada. 

Para produção do E2G, é necessário romper a estrutura da parede celular, realizada a 

partir de um pré-tratamento mecânico, físico-químico, químico ou biológico, no intuito de 

aumentar a área superficial de contato, descristalizar e despolimerizar a celulose, solubilizar a 

hemicelulose e a lignina, minimizar os custos e desperdícios, e facilitar a hidrólise e 

desintoxicação (segunda etapa do pré-tratamento). A hidrólise é realizada para quebra da 

estrutura da celulose em hexoses, através da adição de ácidos ou de enzimas, porém 
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conjuntamente a hemicelulose a lignina também são hidrolisadas, o que leva a necessidade de 

uma etapa de desintoxicação, para remoção de componentes tóxicos e inibitórios (ROSA, 

GARCIA, 2009).  

Na fermentação, as pentoses e as hexoses não sofrem o mesmo processo, necessitando 

separar as etapas, especialmente por causa da fermentação de hexoses ser realizada por S. 

cereviseae, enquanto as pentoses demandam fermentação por outros microrganismos, como 

Candida shihatae, Scheffersomyces stipitis, entre outros, a fim de evitar competição entre os 

microrganismos (ROSA, GARCIA, 2009).  

Os elevados custos de produção do etanol de segunda geração, devido a necessidade de 

adicionar etapas de pré-tratamentos e a impossibilidade de juntar etapas de fermentação (em 

grande escala e sem perda de rendimento), por muitas vezes inibe os produtores de adotar a 

produção de etanol de segunda geração, mesmo esta podendo aumentar a produtividade em até 

200% (LEITE, R. C., CORTEZ, 2008, MANOCHIO, 2014, ROSA, GARCIA, 2009, SOUSA, 

2020). Logo, a biotecnologia cada vez mais busca mecanismos  biológicos ou da engenharia 

para otimizar esses processos, através da redução de custos de enzimas, busca por novos 

microrganismos competentes na fermentação de pentoses e hexoses, ou mesmo pela alteração 

genética da matriz vegetal, como o milho e, com destaque neste caso, para a cana-de açúcar. 

1.3. ENGENHARIA GENÉTICA NA ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DE CANA-DE-

AÇÚCAR PARA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

Os Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) estão em ascensão desde os anos 

1970, graças ao desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, o que também fomentou 

a expansão da biotecnologia vegetal, que se utiliza de ferramentas como a bioinformática, 

bioquímica, fisiologia vegetal e biologia molecular, para construção de tecnologias como as da 

engenharia genética (CARRER; BARBOSA; RAMIRO, 2010; KUMAR et al., 2017). 

Primordialmente, concebeu-se a utilização da biotecnologia na agricultura para elevar a 

produtividade de alimentos, para que esta pudesse acompanhar o crescimento exponencial da 

população, bem como combater adversidades naturais como a seca e as pragas, criando assim 

os vegetais transgênicos (EMBRAPA, 2017). Entretanto, com o crescente uso dos 

biocombustíveis, cada vez mais a engenharia genética vegetal tem buscado alterar a fisiologia 

e estrutura de plantas, como o milho, a soja e a cana-de-açúcar, a fim de aumentar a 

produtividade de combustíveis renováveis. 

Devido ao seu genoma extenso e de característica poliploide, o cruzamento de cultivares 

de cana para produção de variáveis mais eficientes é dificultado, assim como o sequenciamento, 
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o que instiga a aplicação de gramíneas semelhantes como o sorgo e o milho na busca por 

mecanismos de modificação genética (WACLAWOVSKY et al., 2010). A modificação em 

cultivares de cana seria idealmente concebida pela manutenção/aumento da sacarificação do 

colmo, ou mesmo o aumento da biomassa fermentável, ou seja, com a elevação da concentração 

de celulose e hemicelulose em relação a concentração de lignina (CESARINO et al., 2016). 

O principal alvo de estudo e modificação genética da cana-de-açúcar é de sua estrutura 

de parede celular e composição de lignina, hemicelulose e celulose (SOUZA et al., 2019). A 

recalcitrância celular gerada pela lignina impede a remoção e conversão dos demais 

componentes à moléculas fermentáveis, e durante o pré-tratamento gera resíduos tóxicos como 

o ácido acético, por exemplo, que degradam enzimas hidrolíticas e limitam a fermentação por 

microrganismos (ABRAMSON; SHOSEYOV; SHANI, 2010). 

Considerando apenas a estrutura da folha da cana-de-açúcar, rica em componentes de 

parede celular secundária e sem conteúdo significativo de sacarose,  as modificações por 

engenharia genética sobre as moléculas presentes na parede seria para elevação da síntese dos 

compostos desejados (como a celulose) ou da síntese de enzimas eficientes na degradação dos 

elementos indesejáveis da estrutura (ABRAMSON; SHOSEYOV; SHANI, 2010); ou através 

da facilitação do acesso à celulose pela redução de sua cristalização, assim como a redução da 

porcentagem de hemicelulose e lignina – esta última uma das mais estudadas atualmente, porém 

com maiores desafios devido a sua função estrutural e osmótica nas estrutura vegetal 

(ABRAMSON; SHOSEYOV; SHANI, 2010; CESARINO et al., 2016).  

O Brasil, atualmente, conta com dois principais órgãos empresariais no 

desenvolvimento de cana-de-açúcar geneticamente modificada, a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), criado a partir 

da Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 

(Copersucar), porém mais especializado em tecnologias de melhoramento e produção de cana-

de-açúcar, com quatro cultivares geneticamente modificados aprovados pela CTNBio (CTC, 

[S. d.]; ROSSETTO, 2008). Do ponto de vista de produção de biomassa, a seleção do tecido 

foliar para manipulação deve-se ao seu alto percentual de celulose, matéria-prima da produção 

de E2G, e sua ausência de função na produção de E1G.  

1.4. REGIÕES PROMOTORAS  

Dentre as ferramentas disponíveis na engenharia genética, os promotores são uma das 

com maior especificidade, com sítios de ligação e estruturas seletivas e capacidade ambígua de 

modulação da expressão gênica, podendo direcionar a super expressão de um gene ou até 
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mesmo silenciá-lo. A descoberta de mecanismos de funcionamento de fatores de transcrição e 

proteínas cinase de atuação em promotores estabelece a premissa de que estes podem ser 

importantes componentes para regulação metabólica de ativação/inibição de vias de síntese de 

componentes sacarídeos e, especificamente, estruturais de parede celular (WACLAWOVSKY 

et al., 2010).  

Os promotores são sequências de DNA próximas aos genes e que regulam a sua 

expressão. Em eucariotos, durante a ativação de um gene, proteínas se ligam/desligam ao 

complexo de iniciação da transcrição e a demais sequências do DNA (geralmente 

palindrômicas), para formarem uma estrutura que permitirá ou inibirá a ligação da RNA 

polimerase II. O complexo de iniciação da transcrição é composto por fatores de transcrição 

(FT) gerais e normalmente se localiza a -35 pares de base do terminal 5’ do gene, e é onde o 

fator σ da RNApol II se ligar para iniciar a transcrição. Enquanto isso, enquanto outros fatores 

de transcrição mais específicos são responsáveis por potencializar (enhancers) ou silenciar 

(silencers) a expressão gênica. Essa regulação pode ocorrer próxima do 5’ do gene (no promotor 

proximal) ou a milhares de pares de base dele (no promotor distal), e o equilíbrio de ligação 

desses FTs determinará o quanto aquele gene será expresso (ALBERTS, et al., 2010).   

 

Figura 05 – Estrutura básica de um promotor 

Fonte: HERNANDEZ-GARCIA, FINER (2014), alterada 

Os promotores podem ser classificados em: constitutivos, que podem induzir a 

expressão em qualquer tecido, independente da condição ambiental ou de desenvolvimento, 

com alguns modelos identificados e caracterizados para aplicações em OGMs, como CaMV 

35S (mais utilizado em dicotiledôneas) e o de Ubiquitina de milho e Actina de arroz (aplicação 

mais comum em monocotiledôneas) (ABNE, 2017); promotores indutíveis ou dependentes da 

condição são aqueles que ativam ou desativam a expressão gênica para adequar o organismo a 

uma situação de estresse biótico ou abiótico mediante um sinal externo (JEONG; JUNG, 2015); 

e os promotores tecido-específico ou espaço-temporal, que modulam a expressão gênica em 
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tecidos únicos (raiz, caule, folha, sementes, tecido reprodutivo, entre outros) ou em períodos de 

desenvolvimento únicos, com a vantagem de regularem a expressão do gene alvo apenas nas 

células desejadas, sem as adversidades de expressão dos promotores constitutivos, devido à 

baixa repercussão de elementos cis-Reguladores e a um controle mais fino da 

cromatina  (HERNANDEZ-GARCIA; FINER, 2014; JEONG; JUNG, 2015; ABNE, 2017). 

Os promotores em tecido verde e folhas são mais caracterizados quando estão 

envolvidos em processos metabólicos, como a fotossíntese ou por adaptação induzida, pouco 

caracterizados em questões estruturais (POTENZA; ALEMAN; SENGUPTA-GOPALAN, 

2004). Diante dessa limitação, os promotores mais caracterizados nesses tecidos verdes ou 

foliares para utilização em transgênicos são os isolados a partir dos seguintes genes: o rbcS-3A, 

isolado de ervilha, regulando a expressão da pequena subunidade de ribulose-l, 5-bisfosfato 

carboxilase, que é essencial para a ativação da RUBiSCO, tornando seu promotor igualmente 

essencial e que não admite modificações em sua sequência (GILMARTIN; CHUA, 1990); o 

CAB2, de Arabdopsis thaliana, regulador do gene CAB2 (os CAB codificam proteínas de 

ligação a clorofila a / b, que participam do complexos de captação de luz em cloroplastos), e 

possuindo uma capacidade de regulação cicardiana (CARRE; KAY, 1995);  o RAB, de alfafa 

(POTENZA; ALEMAN; SENGUPTA-GOPALAN, 2004); e o fosfoenolpiruvato carboxilase 

de milho induzível por luz (PEPC) (HAGH et al., 2009). 

Ademais, a importância dos promotores dentro da biotecnologia vegetal, especialmente 

de monocotiledôneas, se estende para além da aplicação em biocombustíveis. De maneira geral, 

o promotor mais utilizado para modificação genética em plantas e do gene codificador do RNA 

35S do Vírus do Mosaico da Couve-Flor (promotor CaMV 35S) (ODELL et al.,1985), muito 

eficiente para transformação e indução de expressão constitutiva, porém com baixa eficiência 

em monocotiledôneas. Logo, para esta em geral são adotados outros promotores constitutivos 

de alta eficiência e expressão, como o da Ubiquitina do milho (Ubi-1) (CHRISTENSEN, 

QUAIL, 1996) e o do gene de Actina do arroz (Act 1) (MCELROY et al, 1990). Os principais 

promotores identificados em cana-de-açúcar são constitutivos, a ubiquitina 4 e 9 (ubi4 e 

ubi9)(Wei et al., 2003), porém não são amplamente utilizados, em coparação com outros de 

monocotiledôneas. 

Entretanto, a característica de expressão basal equalitária elevada em todos os tecidos 

dificulta a utilização destes no direcionamento de genes em transformações de maior 

complexidade, que envolvam o uso de técnicas como a piramidação de genes em vetores 

complexos e na biologia sintética (ARVINTH, 2010; GRUNENNVALDT, 2015; BERINGER, 

2017). Processos como este demandam um maior direcionamento de expressão e uma ampla 
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biblioteca de promotores bem definidos e caracterizados para construção de sequências de 

genes (transportadas em um único vetor) ou mesmo de promotores sintéticos compostos por 

fragmentos de sequências de interesse. 

O desenvolvimento de tecnologias, como os marcadores moleculares para mapeamento 

de genomas e clonagem de genes de interesse, que ampliaram o nosso conhecimento acerca de 

perfis genéticos e de expressão em gramíneas, e os avanços no campo da bioinformática para 

processamento dos dados gerados, permitiram grandes avanços na biotecnologia vegetal. 

Entretanto, o sequenciamento do material genético da cana ainda não foi possível em sua 

totalidade, devido a suas características poliploides e intensos cruzamentos anteriores entre as 

espécies Saccharum officinarum e Saccharum spontaneum. Atualmente, um dos 

sequenciamentos mais completos publicados foi realizado por Souza, Van Sluys, et al (2019), 

com 373.869 genes sequenciados (cerca de 99% do genoma da variedade SP80-3280), e ocorreu 

também o ordenamento de 30% dele na sequência cromossômica do cultivar, que é o mais 

comum no Brasil. Há ainda outras iniciativas de sequenciamento, caracterização e 

funcionalidade de genes foram realizadas, como a de Gasmeur et al (2018), publicado no banco 

de dados CIRAD, com 25.316 genes codificados e comparados com os paralelos em sorgo; e a 

de Zhang et al (2018), que realizou o sequenciamento de 35.525 genes, com alelos definidos, 

para a espécie Saccharum spontaneum. Mesmo com esses significativos avanços, ainda há 

muito mais a ser feito a respeito do sequenciamento e caracterização molecular e funcional do 

genoma da cana-de-açúcar, como a reunião de informações em um banco de dados unificado, 

mas especialmente em relação aos promotores, cujas informações disponíveis ainda são 

escassas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A utilização de biocombustíveis, apesar de apresentar uma crescente para os próximos 

anos, não será suficiente para substituição total dos combustíveis fósseis. Frente a isso, a busca 

por mecanismos de melhorar a produção de bioetanol, mas sem elevar os custos para o produtor, 

e sem exigir uma maior degradação do meio ambiente através da expansão de áreas cultiváveis, 

se apresenta como a principal alternativa na atualidade. 

A cana-de-açúcar, devido a suas características genômicas ainda substancialmente 

desconhecidas, mas seu potencial produtivo muito atrativo, é um dos principais cultivares 

estudados para produção de biocombustíveis. Ainda assim, no Brasil (principal produtor de 

bioetanol baseado em sacarose), não existem cultivares de cana geneticamente modificados 

específicos para produção de etanol, com maior rentabilidade ou modificações estruturais que 

facilitem os processos produtivos e redução de custos. 

Além disso, a busca e identificação de novos promotores em cana-de-açúcar, a serem 

utilizados para modificação e transformação em gramíneas, também é de suma importância e 

relevância para a biotecnologia vegetal. 

Logo, a identificação e caracterização de ferramentas moleculares, tal como os 

promotores tecidos específicos (que tem uma expressão mais direcional, com menores 

inespecificidades, e que exigem um menor gasto energético), se apresentam como alternativas 

para melhorias genéticas em gramíneas e disseminação de cadeias produtivas de bioetanol, 

especialmente as baseadas em etanol de segunda geração.   
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivos identificar e caracterizar supostos promotores tecido-

específicos de cana-de-açúcar, a partir de bancos de dados pré-estabelecidos e plataformas 

online disponíveis. Posteriormente, pretendeu-se aprofundar os estudos obtidos previamente no 

estudo in sílico, isolando os fragmentos de DNA por amplificação molecular, a fim de obter 

material para futuras etapas de caracterização molecular e funcional dos promotores. 

Mais especificamente, os objetivos estabelecidos foram: 

• Identificar genes em milho e verificar sua expressão órgão-específico em folha; 

• Buscar homólogos em cana-de-açúcar e sorgo e identificar as regiões promotoras para 

as três espécies; 

• Caracterizar os sítios de ligação de famílias de fatores de transcrição relacionadas com 

a síntese de elementos de parede celular; 

• Desenhar primers específicos para amplificação dos promotores estabelecidos; 

• Amplificar por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) as regiões marcadas pelos 

primers previamente definidos com base nas sequências dos bancos de dados de cana. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DOS GENES EM MILHO 

A partir da plataforma Maize Genomic Resource – MGR 

(http://maize.plantbiology.msu.edu/), obteve-se dados de genoma de milho (Zea mays B73), 

vegetal próximo filogeneticamente com a cana-de-açúcar e com comprovadas conservações de 

genes entre essas espécies.  

Utilizou-se uma metodologia semelhante à de HOOPES et al. (2019) e SOUZA, BRITO 

(2019) em que os dados de expressão de genes em folha foram comparados com mais cinco 

tecidos “não-folha” – caule, entrenó, raiz, semente e tecido reprodutivo – o default do site 

utilizado fornece esse comparativo em valores de alteração de dobra (log2>2) e o valor P<0,01 

(KO et al., 2012). O valor de log2 foi especialmente utilizado pela sua capacidade de indicação 

do crescimento da expressão em relação ao parâmetro, em que a cada incremento de +1 ao valor 

indica uma dobra do valor de referência, ou seja, no comparativo da expressão de folha em 

relação a outro tecido, se log2 equivale a “X”, então o gene é “X” vezes mais expresso em folha. 

Para a filtragem do projeto, utilizou-se inicialmente o filtro de log2>2 e a apresentação 

de apenas a isoforma representativa (opção de filtro do site, que seleciona no banco de dados a 

isoforma mais longa responsável pela expressão de determinada proteína) (HOOPES et al., 

2019). Porém, obteve-se um retorno demasiadamente grande, pois incluía valores de log2 para 

comparação de folha com todos os outros tecidos descritos, e estes eram, em maioria, muito 

baixos, portanto a expressão diferencial os tecidos seria insignificante (HOOPES et al., 2019). 

Logo, alterou-se o filtro para log2>6, mantendo o restante dos critérios. Com tal alteração, nem 

todos apresentando os valores para os cinco tecidos (já que alguns desses valores de log2 eram 

inferiores a 6), então foram excluídos os genes que não apresentavam todas as cinco 

comparações, para se manter os critérios desejados.  

4.2. ANÁLISE E SELEÇÃO DOS GENES DE MILHO 

Uma vez exportados para o software MS Office Excel (Excel), os dados se apresentavam 

em uma tabela no seguinte modelo e informações (Figura 06): 

 
Figura 06 – Modelo da tabela com as informações de expressão dos genes de folha de milho 

Fonte: O autor. 

Uma vez removidos os genes que não apresentaram dados de expressão de log2>6, 

selecionou-se de cada gene o maior e menor valor de log2 dentre as cinco comparações, o que 
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originou duas novas tabelas, uma com os menores valores do comparativo e outra com os 

maiores. Ambas as tabelas foram ordenadas do maior valor para o menor, para se obter então 

os melhores valores em cada uma das situações. 

Além disso, a fim de comprovar a expressão diferencial nos tecidos de folha, utilizou a 

plataforma Qteller (https://qteller.maizegdb.org/), alocada dentro da plataforma MaizeGDB 

(https://www.maizegdb.org/), o qual compartilha dados com a ferramenta Maize Genomic 

Resource, que representou graficamente o perfil de expressão dos genes selecionado; e a 

ferramenta JBrowse para visualização dos locais de expressão mais significativa dos genes. 

4.3. BUSCA DE HOMÓLOGOS EM CANA-DE-AÇÚCAR E SORGO 

 Com uma seleção dos 28 genes, utilizou-se o mesmo banco MGR para determinação 

da região codificante (Coding Sequence – CDS), que seriam utilizadas na busca pelos 

homólogos em cana-de-açúcar.  

O procedimento envolveu a coleta da CDS de milho e a inserção dela na plataforma de 

dados de cana-de-açúcar do Laboratório de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) 

(http://bce.bioetanol.cnpem.br/ctbeblast/), especificamente na ferramenta BLAST configurada 

para o banco de dados de transcriptoma (SP803230_Mattiello2015_Trascriptome.fasta).  

Os genes que obtiveram correspondência, com alinhamento na posição 1 da sequência 

inserida (os seja, a adenina do ATG) e maior E-value e identidade foram selecionados para a 

próxima etapa. 

Esta consistiu em buscar as regiões promotoras das sequências de cana identificadas, a 

partir da mesma ferramenta, mas utilizando como parâmetros no BLAST as sequências 

identificadas na primeira busca (do banco de dados de transcriptoma), mas agora buscando no 

banco de genoma (CTBE_SP803280_genome_v1.1_NBCI.fasta). Para tal busca, coletava-se as 

sequências de cana-de-açúcar upstream do ATG, juntamente com um pedaço da sequência 

depois do ATG.  

Essas sequências foram então inseridas na ferramenta BLAST, esperando novamente 

um alinhamento a partir da posição 1 da sequência de entrada, mas que o alinhamento da 

sequência de genoma retornada fosse em uma posição que desse possibilidades de capturar 

2000 pares de base (pb), a montante do ATG, para serem o promotor dos genes homólogos da 

cana. As sequências obtidas nessa etapa da metodologia estão disponíveis no Anexo A. 

Apenas um dos genes de milho teve que passar por um processo de busca diferente dos 

demais, pois, apesar de retornar um fragmento extenso nas duas buscas (em transcriptoma e 

genoma), não era possível reconhecer o início do gene dentro da sequência genômica, o que 

https://drive.google.com/file/d/1-7fUbOmwqhVtN-LOJSagJaxv7ZW8jo8f/view?usp=sharing
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impossibilitou a marcação do promotor. Essas condições impediram a marcação do promotor, 

porém o gene era bastante promissor, pois em milho ele é um dos mais diferencialmente 

expressos em folha, o que levou a adaptação da metodologia e o uso da ferramenta blastN da 

plataforma SUCEST-FUN (https://sucest-fun.org/wsapp/) para busca do homólogo do gene 

dentro do genoma de cana-de-açúcar. Após isso, foi coletado um fragmento da sequência (isca) 

para realizar a mesma etapa de busca no genoma de cana do CTBE, utilizando os mesmos 

parâmetros de posição de alinhamento, identidade e E-value. 

Ao final, dos 28 genes selecionados, foi possível marcar a suposta região promotora 

para 10 deles, com o comprimento de aproximadamente 2000 pb (pares de bases),. Todas as 

sequências FASTA dos processos descritos e a marcação dos promotores estão disponíveis no 

Anexo A. 

Para os genes de milho, o Maize Genomic Resource não oferece a região a montante do 

ATG, o que demandou a integração de outras ferramentas para busca dos promotores de milho. 

Para tal, utilizou-se a plataforma Phytozome (https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html), em 

que se inseriu a CDS de milho na ferramenta BLAST, especificando a espécie Zea Mays 

PH207. Entre os resultados obtidos na busca, selecionou-se o de melhor E-value e percentual 

de identidade, obtendo deste a sequência genômica (com íntrons e éxons definidos), mais a 

região a montante com 2000pb, para a região promotora. Os genes que não apresentaram os 

2000pb como região promotora em cana tiveram o tamanho do promotor de milho e sorgo 

adaptado ao comprimento da sequência em cana-de-açúcar. 

Por fim, os homólogos de sorgo foram selecionados a partir da plataforma Phytozome e 

seguiram o mesmo procedimento já relatado para milho, com a busca configurada para a espécie 

Sorghum bicolor v3.1.1.  

4.4. ANÁLISE DA CONSERVAÇÃO DOS PROMOTORES 

Para determinar o grau de conservação entre os promotores das três espécies, utilizou-

se a ferramenta Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/), estabelecida no 

artigo de MADEIRA et al. (2019). Para tal, foram inseridas as três sequências de promotores 

(milho, cana-de-açúcar e sorgo) com 2000pb antes do ATG, e mais 200pb downstream do 

promotor, para verificação do alinhamento no início da sequência codificante. 

Como resultado, a plataforma retornou, principalmente, o arquivo FASTA com as 

sequências de alinhamento (disponível no Anexo A); e a matriz de identidade comparando as 

três sequências.  

https://drive.google.com/file/d/1-7fUbOmwqhVtN-LOJSagJaxv7ZW8jo8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-7fUbOmwqhVtN-LOJSagJaxv7ZW8jo8f/view?usp=sharing
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Como a plataforma Phytozome já oferece as sequências dos fragmentos na ordem direta 

de leitura – com a estrutura Promotor/ATG/Gene bem definida e sequencial, pois o site 

encontra-se mais estruturado, enquanto os bancos de dados de cana ainda estão em evolução – 

algumas sequencias coletadas neste tiveram que passar pela ferramenta Six-Frame Translation 

(https://www.bioline.com/media/calculator/01_13.html), que gerava a sequência 

complementar dos fragmentos, colocando os itens citados na mesma estrutura citada 

anteriormente (semelhante as dos promotores de milho e sorgo), para que a comparação fosse 

feita corretamente. 

4.5. ANÁLISE DOS POSSÍVEIS SÍTIOS DE LIGAÇÃO DOS FATORES DE 

TRANSCRIÇÃO 

Uma vez que foram definidas as regiões promotoras, foi proposto aprofundar sua 

caracterização a partir da definição dos sítios de ligação de fatores de transcrição (FTs). Para 

tal, utilizou-se a ferramenta Cross Species do site Plant PAN 3.0 

(http://plantpan.itps.ncku.edu.tw/). Nesta ferramenta, é possível comparar duas sequências (no 

caso, foram comparadas cana com milho e cana com sorgo), e desta comparação são extraídas 

regiões de alto perfil de identidade, e são estabelecidos quais os fatores de transcrição são 

passíveis de se ligar naquele espaço, além de oferecer um perfil de identidade para cada FT com 

ligação em potencial (CHANG et al., 2008) (Figura 07). 

Neste tipo de análise, é possível selecionar espécies como parâmetro para os fatores de 

transcrição, ou seja, a ferramenta passará a buscar pontos de ligação para os fatores de 

transcrição oriundos das espécies determinadas. No caso, o site não possui informações de FTs 

de cana-de-açúcar, então foram escolhidas as espécies Zea mays, Sorghum bicolor e 

Brachypodium distachyon, as três sendo gramíneas da família Poaceae. Tal metodologia de 

comparação é demonstrada no artigo de CHANG et al. (2008), que exemplifica o 

funcionamento do PlantPAN 2.0 e define que é plausível caracterizar os FTs que se ligam a 

uma determinada sequência a partir de dados de organismos semelhantes. 

Como dito, foram feitas duas análises para cada gene, com as comparações de milho 

com cana, e de cana com sorgo, que retornavam diversas regiões conservadas, e para cada uma 

destas era oferecida 2 conjuntos de figura e planilha (um para cana e outro para milho/sorgo), 

que definiam os TFs e as posições em que eles se ligam dentro de cada fragmento conservado: 
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Figura 07 – Formato de apresentação dos dados da ferramenta Cross Species do site PlantPAN 3.0. 

Circulado em vermelho, um exemplo de um possível fator de transcrição com possibilidade de ligação em 

mais de um sítio na região promotora 

Fonte: O autor. 

Os dados das tabelas foram transferidos para o Excel, para posterior filtragem. 

Primeiramente, foram removidos dados de similaridade inferiores a 0.95, a fim de garantir um 

melhor intervalo de confiança para determinação dos sítios de ligação. Após isso, foram abertos 

todos os links de identificação das famílias de promotores dentro da matriz de dados do 

PlantPAN, representados por “TFmatrixID_xxxx” ou “TF_motif_seq_xxxx”, a fim de coletar 

as classes de fatores de transcrição que se ligavam naquela posição. 

Definidas as famílias de fatores de transcrição para cada linha da tabela, foram marcados 

e contados todos os fatores de transcrição das famílias Myb/SANT, AP2, MYB, Homeodomain, 

NAC e WRKY, que são apresentados como envolvidos na regulação de genes associados a 

estrutura de parede celular (CESARINO et al., 2016; GRAY; CAPARRÓS-RUIZ; 

GROTEWOLD, 2012). Na contagem, considerou-se apenas o aparecimento da família do fator 

de transcrição (que possui um endereço único dentro da matriz do banco de dados), e não a 

quantidade de vezes que esse mesmo TF poderia se ligar dentro da sequência, visto que alguns 

demonstraram característica de ligação degenaradas (Figura 07). 
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4.6. DESENHO DE PRIMERS 

Para o desenho dos primers, inicialmente utilizou-se a ferramenta PrimerQuest™ Tool 

da IDTdna (https://www.idtdna.com/pages/tools/primerquest), configurada para o desenho de 

2 primers de PCR, com alta variância do local de ligação dos primers Foward e Reverse, 

Amplicon mínimo de 50pb e máximo de 2150pb, e determinação da inclusão da região de 1-

2150 pb (estes dois últimos critérios foram corrigidos para promotores inferiores a 2000pb). O 

fragmento inserido para o desenho tinha comprimento de 2000pb (corrigidos quando o 

promotor era menor) mais 150pb dentro da suposta região gênica, a fim de garantir que a maior 

parte do promotor pudesse ser amplificada e mantendo o início do gene, que servirá como 

identificador da amplificação do promotor do gene correto. 

Para cada fragmento, a ferramenta retornou os 5 pares de primers mais bem avaliados, 

porém, a fim de complementar a metodologia, utilizou-se a ferramenta NetPrimer da Premier 

Biosoft, que analisa o critério de Rating – previsão quantitativa da eficiência do primer –, sendo 

que os pares que não obtiveram um valor acima de 80 (em um máximo de 100) foram 

descartados.  

Para continuação da metodologia, agora laboratorial, foram selecionados os 5 genes 

mais diferencialmente expressos em folha, e dos cinco primers de cada um deles, foi 

selecionado aquele com maior e mais consistente valor de Rating dentre as opções para cada 

gene. 

4.7. EXTRAÇÃO DE DNA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Para realização dos experimentos aqui descritos, realizou-se inicialmente a extração de 

DNA genômico (gDNA) de tecido foliar de cana-de-açúcar (variedade SP80-3280), utilizando 

o kit ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System (marca Promega).  

Foi seguido o protocolo de extração e purificação proposto pelo fabricante (no caso, o 

definido para tecido animal) (PROMEGA®, 2013), que envolve a quebra de 25mg do tecido 

foliar através de maceração sob nitrogênio líquido e a transferência desse material para um 

microtubo, para que então ocorra a adição de 160µL de solução salina tamponada com fosfato 

(PBS) e homogeneização. Em seguida, adicionou-se 20µL de proteinase K (PK), seguido de 

homogeneização; adicionou-se mais 200µL de tampão de lise celular (CLD), depois agitados 

no vórtex e logo a amostra foi incubada por 2h à 56ºC.  

Após esse período, adicionou-se 20µL de RNAse A, agitados no vórtex, seguida de uma 

nova incubação à 56ºC por 10min. Logo, adicionou-se 250µL de tampão de ligação (BBA), que 

foram agitados no vórtex, para que então todo o volume do microtubo fosse transferido para 
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uma coluna de ligação, apoiada sobre um tubo coletor, e ambos foram centrifugados por 1min 

à 14000rpm e tanto o tubo quanto o seu conteúdo foram descartados, e a coluna transferida para 

um novo tubo coletor.  

Assim, deu-se início à um processo de três lavagens iguais e seguidas, em que se 

adicionava 500µL de Solução de Lavagem da Coluna (CWD) à coluna, centrifugação do 

conjunto coluna+tubo por 2min à 14000 rpm, seguido do descarte da fração líquida. Por fim, 

trocou-se o tubo coletor por um microtubo de 2mL, a fim de coletar e armazenar a fração líquida 

gerada pela adição de 50µL de água livre de nucleases e centrifugação por 1min à 14000 rpm.  

Este processo foi realizado em duplicata, obtendo duas amostras de concentrações 

99ng/µL e 88 ng/µL. 

4.8. AMPLIFICAÇÃO POR PCR 

Para a amplificação, as sequências dos primers apresentados foi produzida pela 

Exxtend©, em 16/12/2021, sendo entregues na forma liofilizada e então diluídos na 

concentração de 100 pmol/µL a partir de orientações da própria fabricante. Para que os primers 

fossem utilizados na amplificação, a solução-estoque foi novamente diluída para atingir 10 

pmol/µL. 

Foi realizado três protocolos diferentes para amplificação, sendo que o primeiro foi 

realizado utilizando a enzima HSTM Taq DNA Polymerase seguindo as orientações do fabricante 

(SINAPSE, 2016), com as concentrações da reação apresentadas na Tabela 01, para cada um 

dos cinco conjuntos de primers, para o controle positivo (composto pelos primers do gene 

GAPDH, como proposto por Bottcher et al, (2013)) e para o controle negativo. 

Tabela 01 – Composição da reação de PCR para o volume final de 25 µL 

Fonte: O autor 

Já o programa definido no termociclador (marca Thermo Fisher, modelo SimpliAmp™ 

Thermal Cycler) está de acordo com o sugerido para a enzima, apresentado na Tabela 02: 

Reagente Concentração final Volume (µL) 

dNTP Mix  0,2 mM de cada 0,5 

10x HSTM PCR Buffer (Mg2+ Plus) 1X 2,5 

HSTM Taq DNA Polymerase 1,5 U/ 25µL 0,15 

Primer Foward 0,4pmol 0,5 

Primer Reverse 0,4pmol 0,5 

gDNA (exceto Controle Negativo) 3,96 ng/uL 2 

DMSO* 12% 0,3 

Água MilliQ Completar volume 18,55 

Volume 25 µL 
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Tabela 02 – Ciclos realizados na reação de PCR para a enzima HSTM Taq DNA Polymerase. 

Ciclos T (ºC) Tempo 

1X 94 5 min 

35X 

94 30 min 

55 1 min 

72 2 min 

1X 72 5 min 

Fonte: O autor 

Como a enzima Taq ter uma baixa fidelidade ou eficiência, realizou-se uma segunda 

forma de PCR, utilizando a enzima 2X Phusion Master Mix with GC Buffer (marca Thermo 

Scientific®), que apresenta alta fidelidade e menor taxa de erro que outras enzimas Taq 

(THERMOFISCHER SCIENTIFIC, 2018). Seguindo o protocolo apresentado pela fabricante, 

a composição da mistura de reação foi semelhante para todas as amostras (Tabela 03), exceto o 

controle negativo, que não recebeu DNA genômico. 

Tabela 03 – Composição do mix de reação de 50 µL para a enzima 2X Phusion Master Mix with GC Buffer. 

Fonte: O autor 

O ciclo utilizado foi semelhante ao anterior (Tabela 02), porém adaptado para as 

temperaturas de ativação da enzima (Tabela 04). 

Tabela 04 – Ciclos realizados na reação de PCR para a enzima 2X Phusion Master Mix with GC Buffer. 

Ciclos T (ºC) Tempo 

1X 98 30 s 

35X 

98 10 s 

55 30 s 

72 1 min 

1X 72 5 min 

Fonte: O autor 

Uma terceira metodologia de PCR, denominada “Touch UP” foi utilizada para diminuir 

a especificidade e facilitar a amplificação de sequências difíceis de serem amplificadas, ao 

atribuir, durante um certo período, condições mais brandas de anelamento para os primers, com 

Reagente Concentração final Volume (µL) 

2X Phusion Master Mix with GC Buffer 1X 25,0 

Primer Foward 1µM 1 

Primer Reverse 1µM 1 

gDNA (exceto Controle Negativo) 3,96 ng/uL 2 

DMSO* 3% 1,5 

Água MilliQ Completar volume 18,5 

Volume 50 µL 
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menores temperaturas durante essa etapa, permitindo que estes se liguem ao DNA molde de 

forma mais inespecífica (ROWTHER; KARDOONI; WARR, 2012). No caso, utilizou-se o 

mesmo protocolo de preparo do mix de reação apresentado na Tabela 03, como o uso da enzima 

2X Phusion Master Mix with GC Buffer, porém houve o acréscimo de 1µL de dNTP por 

amostra, a fim de permitir a ação dessa inespecificidade, sem prejuízo na produção de cópias 

do fragmento desejado (CHA; THILLY, 1993). 

Entretanto, para estabelecer o escalonamento da temperatura de reação, proposto pela 

metodologia Touch-Up, o protocolo de reação utilizado no termociclador (marca Biorad, 

modelo T100) esta apresentado na Tabela 05. 

Tabela 05 – Ciclos realizados na reação de PCR para a enzima 2X Phusion Master Mix with GC Buffer, 

utilizando o método Touch Up 

*A cada ciclo, a temperatura foi elevada em 0,5ºC, até atingir a temperatura de 55ºC. 

Ciclos T (ºC) Tempo 

1X 98 30 s 

14X* 

98 10 s 

48 30 s 

72 1 min 

26X 

98 10 s 

55 30 s 

72 1 min 

1X 72 5 min 

Fonte: O autor 

Para verificação do resultado de todas as reações, realizou-se uma eletroforese em gel 

de agarose 1%, utilizando 0,45g de agarose (marca SIGMA) e 45mL de tampão TAE 1X por 

gel, que foram misturados e aquecidos no microondas por 1min. Após isso, adicionou-se 3µL 

de intercalante DS ViewTM Nucleic Acid Stain (marca SINAPSE Inc). 

Já as amostras receberam 1µL de Loading Buffer 6X (marca SINAPSE Inc) a cada 5µL 

de produto da PCR. Por fim, na construção do gel, utilizou-se sempre 5 µL do marcador de peso 

molecular 1Kb ladder plus M1191 (marca SINAPSE inc) no primeiro poço do gel, para ser 

utilizado como parâmetro do tamanho dos fragmentos amplificados (Figura 08). 
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Figura 08 – Escopo do marcador de peso molecular no gel de agarose 1%. 

Fonte: https://www.sinapsebiotecnologia-loja.com.br/imagem/index/14030828/G/m1191.png 

 

Para purificação do produto do PCR, foram utilizadas duas metodologias, uma em que 

o DNA foi extraído do gel de agarose, e em outra a purificação ocorreu direto sobre o produto 

do PCR. Para extração do DNA do gel de agarose, para todas as amostras colhidas, utilizou-se 

o protocolo estabelecido por (PROMEGA, 2010), para uso do kit Wizard SV Gel and PCR 

Clean-Up. Para tal, inicialmente adicionou-se o tampão de ligação à membrana (já diluído em 

etanol 96%), em proporção de 10µL para cada 10mg. Após isso, iniciou-se ciclos de 

aquecimento das amostras à 50-60ºC por 5min, seguidos de agitação no vórtex por 30s, sendo 

este ciclo repetido três vezes. Após isso, transferiu-se o volume total de cada amostra dissolvida 

para uma coluna com membrana de sílica, apoiada sobre um tubo coletor. As amostras foram 

centrifugadas à 14.000 rpm por 1min, e descartou-se as frações líquidas. 

Iniciou-se então as lavagens, utilizando o tampão de lavagem, inicialmente em um 

volume de 700 µL por amostra (seguido de centrifugação à 14.000 rpm por 1min) e depois uma 

segunda lavagem com mais 500 µL por amostra, seguida de nova centrifugação, na mesma 

velocidade, mas por 5min. O conjunto tubo+coluna ainda foi centrifugado mais uma vez, vazio, 

a fim de secar a membrana. As colunas foram transferidas para microtubos de 2mL, que iriam 

por fim coletar o DNA. Este foi coletado a partir de uma ressuspensão da matéria ligada a 

membrana, utilizando 30 µL por amostra de água livre de DNAses, e pela centrifugação da 

coluna+microtubo à 14.000 rpm por 2min, coletando por fim as amostras de DNA. 

Para purificação direta do PCR, adicionou-se o volume de tampão de ligação à 

membrana proporcional ao volume de produto de PCR que pretende-se purificar. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a metodologia desenvolvida, diversos resultados in silico foram obtidos, bem 

como uma comprovação física parcial para os mesmos.  

O primeiro filtro de log2 > 2, obteve-se um retorno de 9890 linhas de dados (1978 genes), 

enquanto o uso log2 > 6 retornou 906 dados, que após uma seleção prévia, com a remoção de 

dados pertencentes a genes que não apresentavam uma expressão diferencial (em relação aos 

tecidos caule, entrenó, raiz, semente e tecido reprodutivo) de valor de log2 > 6. Portanto, ao 

final, obteve-se 390 linhas de dados, ou seja, 78 genes  diferencialmente expressos em folha de 

milho (HOOPES et al., 2019). 

Como descrito na metodologia, esses genes foram ordenados decrescentemente a partir 

do menor valor de log2 de cada gene (entre os cinco tecidos comparativos), pois, pela lógica, 

essa forma de arranjo priorizaria os genes diferencialmente expressos com maiores diferenças 

de expressão, pois mesmo seus menores valores de log2 serão altos. 

Após isso, seguiu-se a ordem estabelecida, onde foi necessário analisar 28 genes para 

que, no final, se obtivesse 10 genes de milho que possuíssem homólogos em cana-de-açúcar 

(Tabela 06). Além disso, concomitantemente, foram utilizadas as plataformas qTeller e 

MaizeGDB para verificar a expressão diferencial em folha, pois as citadas apresentam dados 

gráficos e visuais do perfil de expressão (WOODHOUSE et al, 2021; WOODHOUSE et al., 

2022). Abaixo, as Figuras 09 e 10 são exemplos de como a plataforma apresenta os dados de 

expressão, ambos para o gene Quinase Associada à Parede. 

 

Figura 09 – Perfil de expressão do gene Zm00001d031366 (Quinase associada à parede) 

Fonte: O autor, com dados extraídos de  plataforma Qteller (https://qteller.maizegdb.org/). 

http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031366_T001
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Figura 10 – Locais de expressão do gene Zm00001d031366 (Quinase associada à parede), demonstrados a 

partir de escala de cores (canto inferior esquerdo) 

Fonte: O autor, com dados extraídos da ferramenta  JBrowse, do MaizeGDB (https://www.maizegdb.org/) 

 

 

  

http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031366_T001
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Tabela 06 – 28 genes mais promissores, com seus menores e maiores valores de log2.  

ID da sequência Anotação funcional 
Alteração de dobra 

de log 2 - Menor 

Valor P 

ajustado 
Comparação de órgãos 

Tecido 

Específico 

Zm00001d031366_T001 quinase associada à parede 8,536 4,26E-18 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d031366_T001 quinase associada à parede 10,407 1,40E-64 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d043461_T001 

Proteína da família PEBP (proteína de ligação à 

fosfatidiletanolamina) 
8,378 1,07E-06 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d043461_T001 

Proteína da família PEBP (proteína de ligação à 

fosfatidiletanolamina) 
27,156 7,97E-29 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d023335_T001 Dedo RING-H2 C2A 8,193 1,08E-12 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d023335_T001 Dedo RING-H2 C2A 9,263 1,13E-04 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d024676_T001 proteína hipotética 8,116 2,05E-16 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d024676_T001 proteína hipotética 12,677 1,05E-14 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d051556_T001 dioxigenase de nove-cis-epoxicarotenóide 8,107 3,75E-29 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d051556_T001 dioxigenase de nove-cis-epoxicarotenóide 10,532 1,43E-17 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d017629_T001 proteína hipotética 8,091 5,55E-11 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d017629_T001 proteína hipotética 9,883 6,27E-35 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d003676_T001 celulose sintetase B4 8,088 1,69E-20 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d003676_T001 celulose sintetase B4 11,465 5,78E-84 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d038725_T001 

Proteína da família PEBP (proteína de ligação à 

fosfatidiletanolamina) 
8,088 6,43E-33 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d038725_T001 

Proteína da família PEBP (proteína de ligação à 

fosfatidiletanolamina) 
8,360 1,53E-11 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d004301_T001 transportador de fosfato 1; 5 7,938 8,68E-15 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d004301_T001 transportador de fosfato 1; 5 10,080 2,39E-49 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d052827_T001 carboxil metiltransferase de ácido jasmônico 7,817 3,57E-08 Folha v. SAM Folha 

http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031366_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031366_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d043461_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d043461_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d023335_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d023335_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d024676_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d024676_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d051556_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d051556_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d017629_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d017629_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d003676_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d003676_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d038725_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d038725_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d004301_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d004301_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d052827_T001
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Zm00001d052827_T001 carboxil metiltransferase de ácido jasmônico 11,042 4,79E-109 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d008458_T001 Proteína quinase proteína superfamília 7,600 7,46E-13 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d008458_T001 Proteína quinase proteína superfamília 10,424 4,27E-62 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d034692_T001 Proteína da superfamília UDP-Glicosiltransferase 7,396 5,49E-11 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d034692_T001 Proteína da superfamília UDP-Glicosiltransferase 11,012 7,86E-07 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d053861_T002 Pequena proteína de ligação a GTP 7,324 7,02E-29 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d053861_T002 Pequena proteína de ligação a GTP 8,345 1,59E-03 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d033066_T001 transportador K + de alta afinidade 7,282 1,68E-24 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d033066_T001 transportador K + de alta afinidade 11,806 3,84E-15 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d039833_T001 

hidroxicinamoil-CoA shikimate / quinato 

hidroxicinamoil transferase 
7,244 3,09E-22 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d039833_T001 

hidroxicinamoil-CoA shikimate / quinato 

hidroxicinamoil transferase 
9,878 7,76E-47 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d021358_T001 

Proteína da família de undecaprenil pirofosfato 

sintetase 
7,205 3,32E-13 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d021358_T001 

Proteína da família de undecaprenil pirofosfato 

sintetase 
11,310 1,92E-75 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d053327_T001 fucosiltransferase 7,151 6,00E-16 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d053327_T001 fucosiltransferase 10,368 1,48E-75 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d049748_T001 Domínio DUF3537 contendo proteína 7,147 5,57E-18 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d049748_T001 Domínio DUF3537 contendo proteína 10,536 2,34E-71 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d027499_T001 benzoiloxiglucosinolato 7,143 1,20E-31 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d027499_T001 benzoiloxiglucosinolato 9,396 4,88E-23 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d034182_T001 proteína hipotética 7,127 5,60E-12 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d034182_T001 proteína hipotética 11,321 4,77E-58 Folha v. Raiz Folha 

http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d052827_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d008458_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d008458_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d034692_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d034692_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d053861_T002
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d053861_T002
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d033066_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d033066_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d039833_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d039833_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d021358_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d021358_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d053327_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d053327_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d049748_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d049748_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d027499_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d027499_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d034182_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d034182_T001
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Zm00001d017766_T001 dioxigenase de nove-cis-epoxicarotenóide 7,015 7,69E-39 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d017766_T001 dioxigenase de nove-cis-epoxicarotenóide 10,541 3,52E-96 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d032784_T001 regulador de resposta 7,008 6,09E-04 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d032784_T001 regulador de resposta 7,903 1,53E-13 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d028471_T005 fosfoenolpiruvato carboxiquinase 6,984 1,97E-27 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d028471_T005 fosfoenolpiruvato carboxiquinase 9,700 7,77E-20 Folha v. SAM Folha 

Zm00001d004452_T001 Proteína da família cistationina beta-sintase (CBS) 6,981 4,97E-25 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d004452_T001 Proteína da família cistationina beta-sintase (CBS) 9,561 8,14E-93 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d027686_T001 Fator de ligação do elemento responsivo ao etileno 6,980 1,88E-08 Folha v. Semente Folha 

Zm00001d027686_T001 Fator de ligação do elemento responsivo ao etileno 7,699 2,59E-08 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d046748_T001 

Domínio central comum do domínio da tirosinase 

contendo proteínas 
6,917 5,69E-18 Folha v. Internode Folha 

Zm00001d046748_T001 

Domínio central comum do domínio da tirosinase 

contendo proteínas 
12,588 7,95E-106 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d031421_T001 

Centro de reação fotossistema II, tipo Mog1 / PsbP / 

DUF1795, proteína da família PsbP 
6,888 6,60E-24 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d031421_T001 

Centro de reação fotossistema II, tipo Mog1 / PsbP / 

DUF1795, proteína da família PsbP 
9,942 1,77E-96 Folha v. Raiz Folha 

Zm00001d011154_T001 Proteína da família Glutationa S-transferase 6,876 6,17E-17 Folha v. Reprodutiva Folha 

Zm00001d011154_T001 Proteína da família Glutationa S-transferase 12,163 1,85E-102 Folha v. Raiz Folha 

Fonte: O autor.

http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d017766_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d017766_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d032784_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d032784_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d028471_T005
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d028471_T005
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d004452_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d004452_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d027686_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d027686_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d046748_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d046748_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031421_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031421_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d011154_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d011154_T001


43 

 

 

Como mencionado, os 28 genes apresentados na Tabela 06 foram utilizados na busca 

de 10 homólogos de cana-de-açúcar (Tabela 07), a fim de coletar a suposta região promotora 

desses genes, que em geral encontra-se  até 2000pb do ATG (ALBERTS et al, 2012), regra que 

foi respeitada na separação da sequência FASTA desejada. Os únicos dois genes que fugiram à 

essa regra foram Quinase Associada a Parede (1979pb), e Celulose Sintetase B4 (1748pb), mas 

que ainda são longas o suficiente para as demais análises. O mesmo tamanho de sequência foi 

coletado para Sorgo e Milho, respeitando inclusive os tamanhos diferentes dos dois genes 

citados, o que foi essencial para comparação e análise da homologia e conservação entre as três. 

Todas as sequências FASTA dos processos descritos e a marcação dos promotores estão 

disponíveis no Anexo A. 

Após o tratamento descrito para obtenção da sequência complementar dos fragmentos 

de cana com orientação inversa, a ferramenta Clustal Omega foi utilizada para gerar matrizes 

de porcentagem de identidade e conservação das três sequências (MADEIRA et al., 2019), e 

esses dados foram coletados para os 10 genes (Tabela 08). Os valores para a identidade entre 

os promotores das três espécies foi satisfatório, estando entre 40-67%, acima dos valores de 

referência de 35-50%, que já indicariam uma semelhança considerável entre as três espécies, 

visto que as regiões promotoras costumam sofrer alterações genéticas consideráveis entre 

espécies, apresentando baixa conservação (KO et al., 2012). 

https://drive.google.com/file/d/1-7fUbOmwqhVtN-LOJSagJaxv7ZW8jo8f/view?usp=sharing


44 

 

 

Tabela 07 – Genes de milho, com homólogos em cana-de-açúcar e sorgo, e que apresentaram de região promotora 

ID da sequência 

(Milho) 
Anotação funcional 

Homólogo Transcriptoma 

(Cana) 

Homólogo Genoma 

(Cana) 

Homólogo 

Sorgo 

Zm00001d031366_T001 quinase associada à parede lcl|SP803280_c117822_g1_i2 lcl|SCSP803280_000085228 Sobic.007G214300.1 

Zm00001d051556_T001 dioxigenase 9-cis-epoxicarotenóide scga7_uti_cns_0129741 lcl|SCSP803280_000005434 Sobic.004G268500 

Zm00001d003676_T001 celulose sintetase B4 lcl | SP803280_c117873_g1_i2 lcl | SCSP803280_000063417 Sobic.006G080600 

Zm00001d039833_T001 

hidroxicinamoil-CoA shikimate / quinato 

hidroxicinamoil transferase 
lcl|SP803280_c104306_g3_i2 lcl|SCSP803280_000017319 Sobic.003G068600 

Zm00001d053327_T001 fucosiltransferase lcl|SP803280_c117649_g1_i3 lcl|SCSP803280_000046837 Sobic.004G308400 

Zm00001d027499_T001 benzoiloxiglucosinolato lcl|SP803280_c72457_g1_i2 lcl|SCSP803280_000041440 Sobic.001G518800 

Zm00001d028471_T005 fosfoenolpiruvato carboxiquinase lcl|SP803280_c106667_g1_i1 lcl|SCSP803280_000008804 Sobic.001G432800 

Zm00001d046748_T001 

Domínio central comum do domínio da 

tirosinase contendo proteínas 
lcl|SP803280_c405_g1_i1 lcl|SCSP803280_000074674 Sobic.010G192700 

Zm00001d031421_T001 

Centro de reação fotossistema II, tipo Mog1 / 

PsbP / DUF1795, proteína da família PsbP 
lcl|SP803280_c93396_g1_i2 lcl|SCSP803280_000070621 Sobic.007G212400 

Zm00001d011154_T001 Proteína da família Glutationa S-transferase lcl|SP803280_c112701_g2_i2 lcl|SCSP803280_000005040 Sobic.003G187000 

Fonte: O autor. 

Tabela 08 – Percentual de homologia dos promotores. 

Quinase associada à 

parede 

  Zm00001d031366_T001 lcl|SCSP803280_000085228 Sobic.007G214300.1 

Zm00001d031366_T001 100.00 40.00 47.67 

lcl|SCSP803280_000085228 40.00 100.00 38.81 

Sobic.007G214300.1 47.67 38.81 100 

Celulose sintetase B4 

  Zm00001d003676_T001 lcl|SCSP803280_000063417 Sobic.006G080600 

Zm00001d003676_T001 100 52.42 46.15 

lcl|SCSP803280_000063417   52.42 100 47.27 

Sobic.006G080600  46.15 47.27 100 

Dioxigenase 9-cis-

epoxicaternóide 

  Zm00001d051556_T001 lcl|SCSP803280_000005434 Sobic.004G268500 

Zm00001d051556_T001 100.00 46.07 40.89 

lcl|SCSP803280_000005434 46.07 100.00 41.47 

Sobic.004G268500 40.89 41.47 100.00 

http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031366_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d051556_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d003676_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d039833_T001
http://186.249.222.29/ctbeblast/?id=SP803280_c104306_g3_i2;db=%2Fdata%2Fdbs%2FBLASTDBs%2FSP803280_Mattiello2015_Transcriptome.fasta
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d053327_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d027499_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d028471_T005
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d046748_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d031421_T001
http://maize.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/annotation_report.cgi?orf=Zm00001d011154_T001
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Hidroxicinamoil-CoA 

shikimate / quinato 

hidroxicinamoil 

transferase 

  Zm00001d039833_T001 lcl|SCSP803280_000017319 Sobic.003G068600 

 Zm00001d039833_T001 100.00 41.72 43.23 

 lcl|SCSP803280_000017319    41.72 100.00 54.27 

 Sobic.003G068600            43.23 54.27 100.00 

Fucosiltransferase 

  Zm00001d053327_T001 lcl|SCSP803280_000046837 Sobic.004G308400 

Zm00001d053327_T001 100.00 49.93 41.76 

lcl|SCSP803280_000046837 49.93 100.00 42.14 

Sobic.004G308400 41.76 42.14 100.00 

Benzoiloxiglucosinolato 

  Zm00001d027499_T001 lcl|SCSP803280_000041440 Sobic.001G518800 

Zm00001d027499_T001 100.00 42.40 41.52 

lcl|SCSP803280_000041440 42.40 100.00 56.62 

Sobic.001G518800 41.52 56.62 100.00 

Fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase 

  Zm00001d028471_T005 lcl|SCSP803280_000008804 Sobic.001G432800 

Zm00001d028471_T005 100.00 50.05 48.84 

lcl|SCSP803280_000008804 50.05 100.00 61.66 

Sobic.001G432800   48.84 61.66 100.00 

Domínio central comum 

do domínio da tirosinase 

contendo proteínas 

  Zm00001d046748_T001 lcl|SCSP803280_000074674 Sobic.010G192700 

Zm00001d046748_T001 100.00 49.56 41.27 

lcl|SCSP803280_000074674 49.56 100.00 44.35 

Sobic.010G192700  41.27 44.35 100.00 

Centro de reação 

fotossistema II, tipo Mog1 

/ PsbP / DUF1795, 

proteína da família PsbP 

  Zm00001d031421_T001 lcl|SCSP803280_000070621 Sobic.007G212400 

Zm00001d031421_T001 100.00 50.35 47.37 

lcl|SCSP803280_000070621 50.35 100.00 60.30 

 Sobic.007G212400 47.37 66.30 100.00 

Proteína da família 

Glutationa S-transferase 

  Zm00001d011154_T001 lcl|SCSP803280_000005040 Sobic.003G187000 

Zm00001d011154_T001  100.00 48.51 47.54 

lcl|SCSP803280_000005040  48.51 100.00 56.30 

Sobic.003G187000  47.54 56.30 100.00 

Fonte: O autor. 
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Apesar do alto percentual de identidade das sequências promotoras, a determinação da 

função depende de outros apectos, entre eles os locais de ligação de fatores de transcrição, que 

podem indicar a função daquela região promotora devido a informações bibliográficas a 

respeito das famílias de fatores de transcrição. Ao analisar a literatura, identificou-se seis 

principais famílias envolvidas com processos de regulação de expressão gênica de componentes 

relacionados com parede celular, que seriam MYB, NAC, AP2, Myb/SANT, WRKY e 

Homeodomain, pois estão envolvidos com a coordenação da produção de componentes de 

rigidez e sustentação de parede celular vegetal, tais como xilano, celulose e lignina 

(ABRAVARAM et al., 2011; GRAY et al., 2012; BRITO et al., 2015; CESARINO et al., 2016; 

BEHR et al., 2019).  

Além disso, algumas famílias possuem estudos mais aprofundados a respeito de suas 

funções em parede celular de gramíneas, tais como: MYB e Myb/SANT, envolvidos com a via 

de fenilpropanóides, incluindo a via de síntese de lignina em gramíneas, como milho, sorgo e 

arroz (GROTEWOLD et al., 1994; DUBOS, et al., 2010; FELLER et al., 2011; AGARWAL 

et al., 2016; CESARINO et al., 2016); a superfamília AP2 está também envolvida com a 

produção de celulose e diminuição da composição de lignina em arroz, mas especialmente os 

FTs SHN (pertencente à superfamília AP2) já foram caracterizados como envolvidos na 

modulação da expressão de lignina em cana de açúcar (BRITO et al., 2015; MARTINS et al., 

2018). 

Logo, durante a metodologia, focou-se nos seis fatores de transcrição envolvidos com a 

estrutura da parede celular, contando inicialmente o total de fatores de transcrição com 

potenciais sítios de ligação na sequência de cana-de-açúcar, mas posteriormente contou-se 

também os FTs coincidentes entre as sequências de cana com milho, cana com sorgo e entre as 

três espécies (Tabela 09). As regiões promotoras que apresentaram maior número de sítios de 

ligação para os FTs selecionados (e também sítios coincidentes entre espécies) foram Quinase 

Associada à Parede, Hidroxinamoil-CoA Shikimate e o Centro de reação fotossistema II, tipo 

Mog1 / PsbP / DUF1795, com os dois primeiros despertando grande interesse pois são dois dos 

mais diferencialmente expressos (entre os 10 selecionados com homólogos em cana). 
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Tabela 09 – Contagem dos sítios de ligação dos fatores de transcrição. Da esquerda para a direita: 

Número total dos TFs das famílias AP2, Homeodomain, Myb/SANT, MYB, NAC e WRKY, que possuem 

endereço específico na matriz do PlantPAN; Número de TFs coincidentes entre fragmentos conservados 

de cana com milho e de cana com sorgo (e cujo código de identificação é igual); Número de TFs 

coincidentes entre fragmentos conservados de cana com milho e sorgo simultaneamente (e cujo código de 

identificação é igual). Para as três categorias comparativas, os dados apresentados são também parcelas 

do número total de TFs de cana-de-açúcar, já inclusos na contagem total da primeira coluna. 

Gene-Alvo Famílias de TFs Cana 
Cana + 

Milho 

Cana + 

Sorgo 

Cana + 

Milho + 

Sorgo 

Quinase Associada à 

Parede 

AP2 1 0 1 0 

Homeodomain 17 0 5 0 

Myb/SANT 27 0 15 0 

MYB 1 0 1 0 

NAC 3 1 1 0 

WRKY 30 8 25 8 

Domínio central 

comum do domínio da 

tirosinase contendo 

proteínas 

AP2 0 0 0 0 

Homeodomain 2 0 2 0 

Myb/SANT 0 0 0 0 

MYB 0 0 0 0 

NAC 0 0 0 0 

WRKY 0 0 0 0 

Hidroxicinamoil-CoA 

shikimate 

AP2 20 0 2 0 

Homeodomain 8 0 6 0 

Myb/SANT 17 0 1 0 

MYB 2 0 2 0 

NAC 2 0 2 0 

WRKY 3 0 2 0 

Fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase 

AP2 6 1 1 1 

Homeodomain 8 0 5 0 

Myb/SANT 5 1 1 0 

MYB 3 0 0 0 

NAC 1 0 0 0 

WRKY 0 0 0 0 

Centro de reação 

fotossistema II, tipo 

Mog1 / PsbP / 

DUF1795, proteína da 

família PsbP 

AP2 22 2 16 2 

Homeodomain 21 2 2 1 

Myb/SANT 31 8 12 8 

MYB 6 0 3 0 

NAC 14 1 10 1 

WRKY 10 0 8 0 

Dioxigenase 9-cis-

epoxicaternóide 

AP2 0 0 0 0 

Homeodomain 3 0 0 0 

Myb/SANT 0 0 0 0 

MYB 0 0 0 0 

NAC 1 0 0 0 

WRKY 8 0 0 0 

Benzoiloxiglucosinolato 

AP2 6 0 4 0 

Homeodomain 9 0 8 0 

Myb/SANT 4 0 0 0 

MYB 2 0 0 0 

NAC 1 1 1 1 

WRKY 7 5 7 5 



48 

 

 

Fucosiltransferase 

AP2 6 6 0 0 

Homeodomain 0 0 0 0 

Myb/SANT 0 0 0 0 

MYB 0 0 0 0 

NAC 0 0 0 0 

WRKY 0 0 0 0 

Celulose Sintetase B4 

AP2 0 0 0 0 

Homeodomain 0 0 0 0 

Myb/SANT 7 7 0 0 

MYB 1 1 0 0 

NAC 1 1 0 0 

WRKY 0 0 0 0 

Proteína da família 

Glutationa S-

transferase 

AP2 0 0 0 0 

Homeodomain 10 0 2 0 

Myb/SANT 16 3 3 2 

MYB 1 0 0 0 

NAC 1 0 0 0 

WRKY 0 0 0 0 

Fonte: O autor. 

Conjuntamente (e a fim de possibilitar a continuação da caracterização molecular das 

supostas regiões promotoras selecionadas), estabeleceu-se cinco pares de primers para 

amplificação das regiões. Entretanto, nem todos eles mantiveram os cinco propostos, pois 

eliminou-se os que apresentavam o valor de Rating inferior a 80, visto que através da equação 

[Rating = 100 + (ΔGDímero*1.8) + (ΔGHairpin*1.4)], calcula-se a eficiência de um primer a partir 

da energia livre de Gibbs necessária para ligação do primer nele mesmo (formando um Harpin) 

ou de ligação dos primers Foward e Reverse entre si (formando um dímero), sendo que quanto 

mais próxima de zero, menor a chance disso acontecer (PRIMIER BIOSOFT, [S. d.]). Portanto, 

cada região promotora apresenta entre dois e cinco pares de primers, que estão apresentados na 

Tabela 10. 
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Tabela 10 - Primers para os promotores de cana-de-açúcar, que atendam Ranting acima de 80.0 (em um total de 100.0). Informações de sequência, ínicio, término, 

Temperatura de melting (Ponto de fusão médio), coeficiente Rating e tamanho do amplicon (sequência amplificada) 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent Rating Amplicon 

Quinase Associada a 

Parede 

1 
Forward Primer TGACGGGAGATGGGTTAGAA 36 20 62.365 50 100.0 

2000 
Reverse Primer GCCAAACACAAGAGCACAAC 2035 20 62.337 50 100.0 

2 
Forward Primer CTGCTACGGTGCCTTTCTC 88 19 62.199 57.895 100.0 

1892 
Reverse Primer GGTTGTATGGGAGGTGTGTAAG 1979 22 62.245 50 100.0 

3 
Forward Primer CACAACTACTGTGAGGATTGAGA 125 23 61.839 43.478 89.0 

1892 
Reverse Primer CGAATGAGCGAACTAGTAGCA 2016 21 61.773 47.619 87.0 

4 
Forward Primer CCCAATTAAAGTTGTGTGACG 20 21 59.804 42.857 90.0 

1971 
Reverse Primer GTGGAGCACATGGTTGTAT 1990 19 59.851 47.368 90.0 

5 
Forward Primer TGTTGTAACAGCTTTCCGAGTA 166 22 61.918 40.909 83.0 

1777 
Reverse Primer TGGAGGTGTCTGTAAGGATTTG 1942 22 61.903 45.455 100.0 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent Rating Amplicon 

Benzoiloxiglucosinolato 

1 
Forward Primer GAGTTACTTGGCCCGCTATAA 82 21 61.698 47.619 83.0 

1963 
Reverse Primer CTCAGCGGCACGTAGTT 2044 17 61.409 58.824 88.0 

2 
Forward Primer GGAGACAAGGACAAGCAAGAA 187 21 62.322 47.619 100.0 

1775 
Reverse Primer TGCAAGGAGGAGGACGA 1961 17 62.056 58.824 87.0 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent  Rating Amplicon 

Celulose Sintetase B4 

1 
Forward Primer GTGGTGTGATATGAAGAATATACCTAGA 9 28 62.178 35.714 90.0 

1840 
Reverse Primer CCAGGAGCAGGAAGAGAAC 1848 19 61.408 57.895 100.0 

2 
Forward Primer AATGGCCCTGTTCGCTTAG 63 19 62.249 52.632 83.0 

1715 
Reverse Primer AGCTGCTGCTTCGTCTTG 1777 18 62.354 55.556 88.0 

3 
Forward Primer CTGTTCGCTGATTTGTTGTGAG 105 22 62.074 45.455 83.0 

1649 
Reverse Primer GCCATGGACGACGACAG 1753 17 61.955 64.706 88.0 

4 
Forward Primer ACATTGTTCGTTGGCTGAAA 135 20 61.079 40 91.0 

1683 
Reverse Primer CAGCTTCCATGCTGTGC 1817 17 60.778 58.824 81.0 

5 
Forward Primer AAATAGGGTTGTCGGGCTTG 177 20 62.501 50 100.0 

1532 
Reverse Primer TCACTCTCAGCACTGTCTCA 1708 20 62.404 50 100.0 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent Rating Amplicon 

Fosfoenolpiruvato 

Carboxiquinase 

1 
Forward Primer TCCCTATCCATCCATCTCATACA 141 23 62.164 43.478 93.0 

1981 
Reverse Primer GCAGCTCGTCGATGGTC 2121 17 61.967 64.706 87.0 

2 
Forward Primer CGGCGGTTTAGGGTGAC 29 17 62 64.706 100.0 

1953 
Reverse Primer CAATCAGCCTGCAATCAAAGAG 1981 22 62.065 45.455 87.0 
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    Type Sequence Start Length Tm GC Percent   Amplicon 

Centro de Reação do 

Fotossistema II 

1 
Forward Primer GCCAATGCGATAGTGGAAAGA 74 21 62.747 47.619 98.0 

1948 
Reverse Primer CGAGAGGAGAGAGGGAAACAT 2021 21 62.7 52.381 100.0 

2 
Forward Primer TCCAAATGATGATTCAGAGAGTGA 125 24 62.012 37.5 91.0 

2022 
Reverse Primer ACGGGCTTGTAGTTGTTCC 2146 19 62.065 52.632 100.0 

3 
Forward Primer AGGGTCGGTTTGTTAGCTTTAT 227 22 62.142 40.909 88.0 

1738 
Reverse Primer CTGTCGTGTGCTTTGTGTTG 1964 20 61.93 50 100.0 

4 
Forward Primer GCTCTTGAAGATGCTATAAGAGTACA 162 26 62.353 38.462 84.0 

1778 
Reverse Primer GACACGCGAGAGGATAGGA 1939 19 62.404 57.895 81.0 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent   Amplicon 

Dioxigenase 9-cis-

epoxicaternóide 

1 
Forward Primer GGAGGGCACTGATTACACTTT 6 21 62.2 47.619 100.0 

1939 
Reverse Primer TTGCCGTCCACTTCACTTC 1944 19 62.274 52.632 100.0 

2 
Forward Primer GGAGTTATCTCGTCTGCTCTTAAT 109 24 61.794 41.667 89.0 

1988 
Reverse Primer CTTGGCGATGACGTGGTA 2096 18 61.467 55.556 88.0 

3 
Forward Primer TCTCGAACTCAATTTCTTTCCCT 78 23 62.097 39.13 87.0 

1983 
Reverse Primer CACGCCCACCATTGTCA 2060 17 62.181 58.824 100.0 

4 
Forward Primer CTAACATGGTCCAACAAACTTCTG 142 24 61.996 41.667 90.0 

1941 
Reverse Primer GGTACCCAGCGTAGACGA 2082 18 62.404 61.111 82.0 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent Rating Amplicon 

Domínio central 

comum do domínio da 

tirosinase contendo 

proteínas  

1 
Forward Primer AGAGAACGTAGACAAGCTGATTT 2 23 62.047 39.13 88.0 

2001 
Reverse Primer ATAGCCCAGACACGGAGTAT 2002 20 62.2 50 93.0 

2 
Forward Primer CGGTCCACCAACAGTACATTC 70 21 62.655 52.381 93.0 

1984 
Reverse Primer CAGAAGAGGACGATGCGTAATG 2053 22 62.657 50 100.0 

3 
Forward Primer TTAGCGTTGCCAAATTCGATAAG 118 23 61.989 39.13 87.0 

1989 
Reverse Primer CGCATGGTCTTGTGATGAGA 2106 20 62.109 50 89.0 

4 
Forward Primer ATAAGACGCCGCTCGGTATT 136 20 63.476 50 93.0 

1993 
Reverse Primer ATGGTTCTTGGCAGGGAGTAG 2128 21 63.616 52.381 100.0 

5 
Forward Primer GCCCGCTTGCTACCATTA 103 18 62.003 55.556 100.0 

1915 
Reverse Primer CCGTTGCTACCTGCCATAG 2017 19 62.061 57.895 93.0 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent Rating Amplicon 

Fucosiltransferase 

1 
Forward Primer CCTAATTTGAGGGCTCGTGTAG 101 22 62.252 50 89.0 

1985 
Reverse Primer GGAGCTTGGCGATGAGATAG 2085 20 61.823 55 88.0 

2 
Forward Primer TAAGGAGAGCCCTCGTATCAA 71 21 62.118 47.619 99.0 

1979 
Reverse Primer ACGGATGCTTGTGGTAGATG 2049 20 61.908 50 100.0 

3 
Forward Primer GGATTTGAGGACCCTCGTTT 8 20 61.901 50 84.0 

1990 
Reverse Primer GTTGAAATTGGCGGTAAGAAGG 1997 22 61.994 45.455 90.0 
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    Type Sequence Start Length Tm GC Percent Rating Amplicon 

Proteína da família 

Glutationa S-

transferase  

1 
Forward Primer CCTGGGCACTCAATTTGTTTC 105 21 61.991 47.619 90.0 

2018 
Reverse Primer TCCTCCACGTTCTCGTACT 2122 19 61.852 52.632 86.0 

2 
Forward Primer AACACCGTTAACTTGGAAGGA 145 21 61.939 42.857 86.0 

2005 
Reverse Primer AGCAGGTCGCTCTTGTTG 2149 18 62.048 55.556 99.0 

3 
Forward Primer GTTTCTTCTAGGTTGGCCTCTC 20 22 62.212 50 81.0 

1948 
Reverse Primer AGTCGCGTGAACTGTGAAT 1967 19 61.827 47.368 81.0 

4 
Forward Primer CCCTATTTGGCACTCGATTTCT 77 22 62.533 45.455 87.0 

1999 
Reverse Primer CACGCGGTTCACGAAGG 2075 17 62.738 64.706 81.0 

    Type Sequence Start Length Tm GC Percent Rating Amplicon 

Hidroxicinamoil-CoA 

shikimate 

1 
Forward Primer TGCAATGCTATGGAAACAAAGG 44 22 62.032 40.909 87.0 

2010 
Reverse Primer GGCGTTACAAATGACGACTCTA 2053 22 62.264 45.455 98.0 

2 
Forward Primer GAGATCTAATCGAGCGCATCTT 23 22 61.987 45.455 81.0 

2006 
Reverse Primer CCTGCACCTCGAAATCCAT 2028 19 61.985 52.632 87.0 

3 
Forward Primer AACACATAGGAAACTCAAGAAGAGA 2 25 62.182 36 92.0 

1975 
Reverse Primer TAAATAGGCCACGGCAGAAC 1976 20 62.201 50 83.0 

4 
Forward Primer CTTACCTACATGCAGAGCATTAAAC 219 25 61.953 40 86.0 

1931 
Reverse Primer GAGCTGTACAGGTAGATCGTTG 2149 22 61.88 50 80.0 

5 
Forward Primer GGTAGATTGTGTTGTATGACTTGTTG 260 26 62.313 38.462 100.0 

1849 
Reverse Primer CTGCACGAGGTCTAAAGAAGAA 2108 22 62.016 45.455 87.0 

Fonte: O autor.
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Como mencionado no tópico 4.6. da metodologia, para realização dos PCRs, 

selecionou-se um par de primers para cada suposto promotor dos 5 genes mais diferencialmente 

expressos (Tabela 11). Não foi possível se adotar um critério mais objetivo a respeito da escolha 

das sequências dada a falta de anotações funcionais do genoma de cana-de-açúcar (CASU et 

al., 2001; SOUZA et al., 2019), apesar do avanços já obtidos e a construção de bancos de dados 

como o SUCEST-FUN (https://sucest-fun.org/) e a plataforma CIRAD (https://sugarcane-

genome.cirad.fr/). Entretanto, estes ainda não são completos o suficiente, e as variações de cana 

trabalhadas entre os dois bancos de dados são diferentes, e apenas a anotação em milho não 

garante também (com precisão) a função exata do gene subsequente ao promotor escolhido.  

Entretanto, a título de menção, as funções previamente encontradas em gramíneas para 

os genes escolhidos são: para Quinase Associada à Parede (Wall-Associated Kinase, WAK), já 

foi identificado em milho que as proteínas dessa família atribuem resistência à infecções 

fúngicas e bacterianas, por meio do espessamento da estrutura da parede celular através do 

aumento de da biossíntese de celulose (YANG et al., 2019); a Dioxigenase 9-cis-epoxicaroteíde 

(9-Cis-Epoxycarotenoid Dioxygenase, NCED) é uma proteína envolvida na via de biossíntese 

do ácido abscísico (ABA) em plantas superiores (tal qual as gramíneas), sendo responsável pelo 

bloqueio do crescimento e germinação, e a clivagem oxidativa de NCED é um dos principais 

pontos de regulação da via (HAN et al, 2004; RAVEN et al, 2011); já a Celulose Sintetase B4 

(CSB4) é uma das subunidades do complexo de enzimas de síntese de celulose (CESA), sendo 

que especula-se que o complexo em si responsável pela síntese da celulose, já que este não foi 

completamente caracterizado funcionalmente em todas as espécies (LIU et al, 2017); a enzima 

Hidroxicinamoil-coa shikimate/ quinato hidroxicinamoil transferase (hydroxycinnamoyl CoA: 

shikimate hydroxycinnamoyl transferase, HCT) é responsável pela 3-hidroxilação do anel 

aromático que dará origem aos monolignóis, que são intermediários da via de biossíntese de 

fenilpropanóides (tal qual a lignina); e, por fim, a família das Fucosiltransferases 

(Fucosyltransferase, FUT) são enzimas responsáveis pela fixação de 6-desoxi-L-Galactose em 

glicanos, formando xiloglicanos, que são moléculas da composição da hemicelulose, entretanto 

estão em baixa concentração em gramíneas e as fucosiltrasnferases não tem funções bem 

definidas em monocotiledôneas (SOTO, URBANOWICZ, HAHN, 2019).  

Portanto, apesar da falta de informações específicas para cana-de-açúcar, os genes que 

possivelmente os promotores escolhidos regulam são animadores, pois dada uma caracterização 

molecular mais extensa (e pretendida futuramente), hipoteticamente teremos uma sequência 

reguladora envolvida com componentes de síntese de parede celular ou com o 

desenvolvimento/sobrevivência da planta modificada. 
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Tabela 11 - Genes de milho, com homólogos em cana-de-açúcar, com seus respectivos primers foward e 

reverse (F e R), para amplificação da região promotora 

Anotação funcional 

em milho 

Nome 

Amostra 

Homólogo Genoma 

(Cana) 
Tipo Primers Rating 

Amplicon 

(pb) 

Quinase associada à 

parede 
WAK lcl|SCSP803280_000085228 

F CTGCTACGGTGCCTTTCTC 100.0 
1892 

R GGTTGTATGGGAGGTGTGTAAG 100.0 

Dioxigenase 9-cis-

epoxicarotenóide 
NCED lcl|SCSP803280_000005434 

F AAATAGGGTTGTCGGGCTTG 100.0 
1532 

R TCACTCTCAGCACTGTCTCA 100.0 

Celulose sintetase B4 CSB4 lcl | SCSP803280_000063417 
F GGAGGGCACTGATTACACTTT 100.0 

1939 
R TTGCCGTCCACTTCACTTC 100.0 

Hidroxicinamoil-coa 
shikimate / quinato 

hidroxicinamoil 

transferase 

HCT lcl|SCSP803280_000017319 

F CTTACCTACATGCAGAGCATTAAAC 86.0 

1931 
R GAGCTGTACAGGTAGATCGTTG 80.0 

Fucosiltransferase FUT lcl|SCSP803280_000046837 
F TAAGGAGAGCCCTCGTATCAA 99% 

1939 
R ACGGATGCTTGTGGTAGATG 100% 

Fonte: O autor. 

As sequências amplificadas e o ponto de anelamento dos primers estão representadas 

nas Figuras 11 à 15: 

 
Figura 11 – Sequências dos primers e estrutura do amplicon do promotor do gene Quinase Associada à 

Parede – WAK. 

Fonte: O autor. 
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Figura 12 – Sequências dos primers e estrutura do amplicon do promotor do gene Dioxigenase de nove-

cis-epoxicaternóide – NCED. 

Fonte: O autor. 

 

  
Figura 13 – Sequências dos primers e estrutura do amplicon do promotor do gene Celulose Sintetase B4 – 

CSB4. 

Fonte: O autor. 
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Figura 14 – Sequências dos primers e estrutura do amplicon do promotor do gene Hidroxinamoil-CoA 

Shikimate - HCT 

Fonte: O autor. 

 

  
Figura 15 – Sequências dos primers e estrutura do amplicon do promotor do gene Fucosiltransferase – 

FUT. 

Fonte: O autor. 

 

Na realização do primeiro PCR (e visualização através de eletroforese em gel de 

agarose), utilizando a enzima HSTM Taq DNA Polymerase, só foi possível visualizar duas 

bandas, pertencente às amostras WAK (cujo amplicon teria 1939pb) e CSB4 (de amplicon 

1532pb). As demais (NCED, HCT e FUT) não apresentaram bandas, como apresentado na 

Figura 16. Porém, como as gramíneas possuem um alto conteúdo de citosina e guanina, a 

amplificação é dificultada, o que exige uma enzima de maior fidelidade, velocidade e 

suplementada com GC buffer, este auxiliando também na amplificação de fragmentos grandes 
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tal qual o pretendidos (que tem pelo menos 1532pb) (SMARDA et al., 2014; 

THERMOFISCHER SCIENTIFIC, 2018). 

 
Figura 16 – Gel de agarose 1% com as bandas de WAK (Quinase associada à parede) e CSB4 (Celulose 

sintetase B4) marcadas e analisadas com base no marcador de peso molecular (MW) 1Kb ladder plus 

M1191 (marca SINAPSE inc)(valores à esquerda). Na parte superior, estão apontados os tamanhos dos 

amplicons estabelecidos. 

Fonte: O autor. 

Logo, optou-se por utilizar a enzima Phusion para amplificar as amostras, pois ela 

apresenta um tampão específico (GC Buffer) mais indicado para amplificar sequências de DNA 

com alto teor de GC (THERMOFISCHER SCIENTIFIC, 2018), como é o caso dos promotores 

de monocotiledôneas, e que também proporcionou resultados positivos logo na primeira 

amplificação, como é perceptível na Figura 17.A e 17.B. Quase todas as amostras apresentaram 

bandas na altura correta em relação ao marcador de peso molecular 1kb, exceto a amostra FUT 

(que não apresentou banda) e HCT, que apresentou a formação de duas bandas, uma próxima à 

2kb (que era o desejado), mas também uma em aproximadamente 1,5kb, que não foi 

desprezada, mas sim armazenada e purificada, a fim de estudar sua sequência e tentar 

compreender a existência dessa banda bem definida. 

Entretanto, a sequência da amostra FUT não foi amplificada pela metodologia normal 

indicada pelo fabricante da enzima Phusion, por isso adotou-se a metodologia de Touch Up, 

que aumenta a inespecificidade da ligação dos primers ao DNA, permitindo assim uma maior 

“aleatoriedade” na identificação de sítios de ligação dos primers (ROWTHER; KARDOONI; 

WARR, 2012). Utilizando o método de Touch Up, foi possível amplificar um fragmento de 
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aproximadamente 2000pb, que poderia corresponder ao fragmento desejado (com o 

comprimento de 1939pb) (Figura 17.C).  

 

Figura 17 – Géis de eletroforese 1% com os resultados positivos das amplificações realizadas para os cinco 

genes selecionados: WAK, CSB4, NCED, FUT e HCT (este apresentando duas bandas, HCT1.1 e 

HCT1.2). 

Fonte: O autor. 

Para finalizar, os últimos resultados obtidos foram as concentrações de DNA das 

amostras amplificadas e purificadas. Inicialmente, optou-se por adotar o protocolo de extração 

e purificação de DNA das bandas marcadas em gel, e as concentrações obtidas foram baixas 

(de 6 à 16 ng/µL), considerando que sua futura utilização é voltada para a clonagem e 

sequenciamento dos fragmentos amplificados, sendo que o protocolo de ligação ao vetor exige 

concentrações de pelo menos 33 ng/µL para o tamanho do fragmento (±2kb) (PROMEGA 

CORPORATION, 2010). Porém posteriormente resolveu-se testar a extração diretamente do 

produto de PCR, obtendo concentrações bem mais altas de 57 a 67 ng/µL. Todas as 

concentrações estão apresentadas na Tabela 12, e as amostras purificadas foram armazenadas à 

-20°C para continuar a caracterização molecular e funcional dessas sequências. 

Tabela 12 – Dados de concentração de DNA por amostra purificada do gel de agarose 1%. 

Amostra 
Concentração de DNA (ng/µL) 

Purificado do gel 

Concentração de DNA (ng/µL) 

Purificado do produto do PCR 

Branco 0,0 0,0 

WAK 9,0 67,0 

CSB4 8,0 57,0 

NCED 16,0 59,0 

FUT 6,0 - 

HCT 1.1 (2000pb) 9,0 - 

HCT 1.2 (1500pb) 9,0 - 
Fonte: O autor. 
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6. CONCLUSÃO 

Com a metodologia desenvolvida ao longo deste trabalho, obteve-se a sequência de 10 

supostas regiões promotoras para genes diferencialmente em folha de cana-de-açúcar, milho e 

sorgo. Estes foram caracterizados in sílico, através da identificação do percentual de homologia 

e conservação entre as três espécies citadas, bem como dos possíveis sítios de ligação para 

fatores de transcrição cuja relação com genes estruturais para parede celular já é conhecida. 

Além disso, estabeleceu-se pares de primers para amplificação por PCR, que também foi 

realizada e gerou fragmentos purificados essenciais para a continuação da caracterização dessas 

regiões.   

Futuramente, a utilização de técnicas como a clonagem e sequenciamento desses 

fragmentos, a fim de cruzar os dados genômicos já encontrados nos bancos de dados (que são 

muito úteis inicialmente, mas que ainda possuem um déficit de informações), com aqueles 

gerados pela expressão gênica em células, e a quantificação da expressão dos genes nos 

diferentes tecidos permitirá a verificação da expressão diferencial em tecido foliar. Ambas as 

etapas teriam como intuito a obtenção de informações para construção de mecanismos para 

transformação vegetal, bem como avaliar os efeitos e potenciais que a modificação de expressão 

e regulação desses promotores teria sobre a estrutura física e composição química da parede 

celular e da anatomia da cana-de-açúcar, visando a obtenção de um cultivar mais eficiente para 

produção de bioetanol. 
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