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RESUMO 

Transformação genética de cana-de-açúcar e validação de genes de 
referência para avaliação de número de cópias inseridas por PCR em 

tempo real  
 

Atualmente a procura por produtos sustentáveis têm-se mostrado cada vez 
mais frequente e promissora. Em espécies de importância comercial, procura-
se obter a maior produtividade possível dentro de um curto espaço de tempo 
aliado à preservação do meio ambiente. Dentro disso, a transformação 
genética de plantas se mostra uma alternativa atrativa para a geração de 
variedades de cana-de-açúcar que gerem produtos de maneira mais eficaz. O 
sucesso da transformação genética está diretamente associada a cultura de 
tecidos de plantas que precisa ser adequada a cada genótipo e situação de 
cultivo, sendo a luminosidade um dos principais fatores para a produção de 
plantas vigorosas. Outro fator importante é a seleção das plantas transgênicas, 
que precisam ser submetidas a uma quantidade de agente seletivo suficiente 
para identificar as plantas modificadas geneticamente. Em cana-de-açúcar, a 
identificação de plantas transgênicas por PCR e a definição do número de 
cópias é um procedimento de difícil execução e muito oneroso. Isto se dá pois 
no processo transformação via biolística, a inserção de genes é aleatória, 
produzindo plantas com variados números de cópias. Em consideração a estes 
fatores envolvidos na eficiência de obtenção de plantas transgênicas de cana-
de-açúcar, os objetivos deste trabalho foram o aperfeiçoamento do protocolo 
de cultura de tecidos, transformação genética da variedade SP803280 com os 
genes xth, AtDdm1, como também, definir genes de referência para a 
quantificação do número de cópias dos genes xth e AtDdm1 inseridos na 
variedade SP803280 e do gene neo na RB835089, análise de ploidia e 
tamanho de genoma dos eventos transgênicos comparado com as plantas 
controle. No estudo a respeito da melhor qualidade de luz durante o cultivo in 
vitrona fase de regeneração de plantas, tem-se que a luz branca e a junção das 
luzes LED e branca se mostraram melhores para regeneração e 
desenvolvimento das plantas enquanto que para plântulas, as luzes LED e 
branca separadamente foram mais efetivas no crescimento. Para a seleção das 
plantas uma concentração de geneticina entre 40 e 50 mgL-1 é recomendada. 
As taxas de sucesso nas transformações genéticas para o gene xth variaram 
entre 2,5  a 18,3% dependendo do experimento e para AtDdm1 foi de  2,2%  
em um bombardeamento.Não houveram alterações de ploidia e tamanho do 
genoma nos transgênicos das duas variedades em relação à planta selvagem. 
Os genes p4h e prr  foram identificados como  os melhores para a 
quantificação relativa de genes inseridos por PCR em tempo real na variedade 
SP803280 enquanto que para a RB835089 aprt e prr se mostraram mais 
eficazes. A análise do número de cópias inseridas em eventos transgênicos por 
PCR em tempo real foi possível através das duas metodologias de cálculo 
testados por este trabalho, com resultados que concordam com uma tendência 
nesta determinação de maneira simples e rápida. 
 
Palavras-chave: Transgênicos; Cultura de tecidos; Quantificação de número de 
cópias; luz LED; xth; AtDdm1 
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ABSTRACT 

Genetic transformation of sugarcane and validation of reference genes for 
evaluation of the number of copies inserted by real-time PCR 

 
Currently the demand for sustainable products has been shown to be frequent 
and promising. In species of commercial importance, there is an effort to obtain 
the highest possible productivity in a short time, along with the environment 
preservation. In this context, genetic transformation of plants appears as an 
attractive alternative for the development of sugarcane varieties able to 
generate products in a more effective way. The genetic transformation success 
is directly associated to plant tissue culture that requires specific condition for 
each genotype and cultivation process, in which, luminosity is one of the main 
factors that determines the production of vigorous plants. Another important 
factor is the selection of transgenic plants, that occur by exposing plants to a 
sufficient amount of selective agent in order to identify only genetic modified 
plants. In sugarcane, identification of transgenic plants by PCR and the 
definition of copy numbers is a difficult procedure to implement and usually is 
very costly. It is because in the process of genetic transformation by biolistic, 
the insertion of genes occurs randomly and also produce plants with varied 
copy numbers. In consideration of these factors directly involved in the 
efficiency to obtain sugarcane transgenic plants the objectives of this study 
were the improvement of  a tissue culture protocol, the genetic transformation of 
the variety SP803280 with xth and AtDdm1 genes. Also, the studies include the 
definition of reference genes for determining the number of copies inserted of 
xth and AtDdm1 genes into the variety SP803280 and neo gene in RB835089, 
ploidy analysis and genome size of the transgenic events compared to control 
plants. In the study related to the best light quality for in vitro plant regeneration, 
white light and the combination of LED and white lights proved to be better for 
plants regeneration and development while  for seedlings, LED and white light 
separately were more effective for growth. In order to obtain selection of 
transgenic plants, geneticin concentration between 40 and 50 mg L-1 is 
recommended. Success rates in xth genetic transformation ranged from 2.5 to 
18.3% depending on the experiment, and for AtDdm1 was only 2.2% in just one 
biolistic bombardment. There were no changes in ploidy and genome size in 
transgenic events related to their wild type plant. The genes p4h and prr were 
defined to be the best for determining the copy number of transgenic events by 
real time PCR in SP803280 variety, while for RB835089, the genes aprt and prr 
were the most effective. The analysis of the number of inserted copies was 
possible using the two calculation methodologies tested by this work, with 
results that agree with a tendency in a simple and fast quantification 
methodology.  
 

Keywords: Transgenics; Plant tissue culture; Gene copy number; LED light; xth; 

AtDdm1 
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1 Introdução 

 

 Tendo em vista a grande importância da cultura de cana-de-

açúcar na atualidade principalmente quando se trata da produção de fontes de 

energia alternativas e sustentáveis, pesquisas na área de biologia molecular 

têm o potencial de produzir plantas transgênicas com características 

importantes para o aumento de produtividade.  

 No desenvolvimento dos protocolos de transformação genética de 

plantas a cultura de tecidos é uma ferramenta indispensável e precisa ser 

adaptada ao genótipo utilizado nos experimentos. Condições de luminosidade 

afetam significativamente o desenvolvimento in vitro das plantas. Atualmente 

com o desenvolvimento de tecnologias de iluminação cada vez mais baratas e 

eficientes, é possível controlar e aumentar o vigor das plantas apenas 

alterando a fonte de luz a que estão submetidas.  

 Especificamente para cana de açúcar da variedade SP803280 não 

há até o momento relatos na literatura acerca das condições de cultivo mediante à 

diferentes qualidades de luz na regeneração de plantas a partir de calos 

embriogênicos e discos foliares. Geralmente a luz fluorescente branca com 

espectro de comprimentos de onda variando ente 400 e 680 nm é utilizada na 

maior parte das salas de crescimento. Contudo, nos últimos anos houve o 

surgimento da tecnologia de luzes LED que além de mais duráveis e 

energeticamente econômicas, emitem um espectro mais específico nos 

comprimentos de onda fotossinteticamente ativos da ordem de 400 e 700 nm, 

proporcionando uma melhor utilização da luz pelas plantas durante o cultivo in 

vitro. 

 Outra etapa importante nos procedimentos e que precisa ser 

adequada a cada genótipo é a seleção das plantas transgênicas, pois cada 

uma possui grau de resistência diferente, sendo necessária uma maior ou 

menor quantidade de agente seletivo no meio de cultura. Este critério é 

essencial para que somente plantas transgênicas possam se desenvolver 

evitando gastos de tempo e dinheiro com materiais não promissores. A etapa 

de seleção de plantas com agente seletivo geneticina é específica de cada 

variedade e acontece após os procedimentos de transformação genética com o 
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gene neo, que permite o crescimento de plantas que são resistentes a este 

antibiótico. 

 A tecnologia de transformação genética de cana-de-açúcar 

também traz a preocupação quanto à estabilidade dos transgenes, 

considerando como entraves principalemente o tamanho do genoma, 

poliploidia e presença de elementos transponíveis. Além da genética complexa, 

o processo de obtenção de transgênicos em cana-de-açúcar é relativamente 

demorado e passa pela fase de embriogênese somática o que proporciona o 

aumento de atividade de transposons com potencial de induzir variabilidade no 

genoma vegetal, o que não é favorável para a manutenção de características 

de interesse.  

 Neste sentido o gene AtDdm1, bem caracterizado como atuante na 

manutenção da metilação do DNA, levaria ao aumento da estabilidade do genoma 

pela inativação de elementos transponíveis (HIGO et al., 2012). Estes são 

presentes em grande quantidade no genoma da cana de açúcar e levam a uma 

maior instabilidade e complexidade (ARAUJO et al., 2005). Em trabalhos 

anteriores a inserção deste gene na variedade RB835486 levou a uma menor 

expressão, analisada por PCR quantitativo, de elementos de transposição 

(PICELLI, 2010). Em pólen de Arabidopsis thaliana, elementos transponíveis 

são reativados pela falta da proteína DDM1 (REBOLLO; ROMANISH; MAGER, 

2011). 

 Em cana, a transgenia permite também a inserção de genes 

envolvidos em processos metabólicos de interesse, como o aumento de 

biomassa. Neste sentido, a superexpressão do gene xth, que codifica para 

enzimas xiloglucano transglucosidase/hidrosilase envolvida na extensão da 

parede celular, tem o potencial de levar a um incremento de biomassa e 

crescimento acelerado das plantas, aumentando sua produtividade. Em 

Arabidopsis thaliana a superexpressão de xth deu origem a plantas mais 

flexíveis e com o crescimento acentuado de hipocótilos quando comparadas às 

selvagens (MIEDES et al., 2013). Este aumento dos polissacarídeos de parede 

celular em cana-de-açúcar poderia gerar um incremento na geração de etanol de 

segunda geração o que proporcionaria uma menor competição entre a geração de 

biocombustíveis e alimento. 
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 Um dos problemas frequentemente encontrados durante o 

processo de análise de plantas transgênicas de cana-de-açúcar é a obtenção 

do número de cópias do gene de interesse inseridas no genoma. A técnica de 

southern blot por sondas não radiativas que é amplamente utilizada para outras 

espécies é de difícil aplicação para cana-de-açúcar pois o tamanho e 

complexidade do genoma torna  o procedimento impreciso levando muitas 

vezes ao insucesso. A técnica consiste na extração do DNA da planta 

transgênica seguido de digestão com enzimas de restrição e hibridização com 

uma sonda específica para o gene inserido. Porém, no caso de cana-de-açúcar 

este procedimento se mostra por muitas vezes ineficaz não produzindo 

resultados satisfatórios, gerando resultados negativos ou hibridizações 

inespecíficas.  

 Assim, o desenvolvimento de métodos que sejam mais rápidos e 

confiáveis para a averiguação do número de cópias inseridas é necessário. A 

técnica de PCR em tempo real é uma alternativa que têm sido utilizada para 

este fim em diversas espécies, no caso de cana de açúcar há dois métodos 

descritos: o primeiro gera um índice de número de cópias (GCI), o qual se 

baseia na relação entre um gene de referência e o gene inserido (CASU; 

SELIVANOVA; PERROUX, 2012). O segundo foi utilizado para a verificação do 

número de cópias de genes endógenos e é uma quantificação absoluta 

baseada em relações de tamanho e peso do genoma (XUE et al., 2014), foi 

proposta a utilização deste também na verificação do número de cópias 

inseridas de genes de interesse. Ambas as maneiras são baseadas em dados 

de eficiência e CT produzidos pelo experimento de PCR em tempo real.

 Porém, para o uso do qRT-PCR é necessário uma etapa de 

normalização. A abordagem mais aceita é a de incluir um ou um pequeno 

número de genes de referência (os genes de controle interno), cuja expressão 

é presumida estável (SINTON; FINLAY; LYNCH, 1999; GUÉNIN et al., 2009; 

ZHU et al., 2013; HAN et al., 2015). Para a avaliação do número de cópias 

estes necessitam ser genes de baixo número de cópias dentro do genoma, 

preferencialmente cópia única (XUE et al., 2014). Pois, para a geração de um 

índice comparando o gene de interesse ao de referência, quanto mais próximo 

este estiver de ser único, mais próxima da realidade será a quantificação do 
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número real de cópias. Especificamente em se tratando da quantificação de 

cópias inseridas, em que o DNA é utilizado como molde para as reações de 

PCR, os genes de referencia ainda precisam ter uma amplificação próxima com a 

do gene alvo, geralmente entre 25 e 30 ciclos (ISKANDAR et al., 2004; CASU; 

SELIVANOVA; PERROUX, 2012). É necessária a validação e quantificação em 

varias variedades como as SP803280 e RB835089 que foram utilizadas nos 

procedimentos relativos a este trabalho. 

 Deste modo, para que o processo de transformação genética de cana-

de-açúcar tenha o sucesso pretendido, adequações no protocolo e definições 

dos padrões a serem utilizados precisaram ser estabelecidos. 

 

1.1 Objetivos 

 Este projeto teve como objetivo a obtenção dos eventos 

transgênicos de cana-de-açúcar para o gene AtDdm1 e xth e a avaliação do 

número de cópias inseridas. Para tanto, os objetivos específicos foram: 

 

1) Avaliação das melhores condições de luminosidade para o cultivo in 

vitro de plantas da variedade SP803280. 

2) Avaliação das condições de seleção das plantas da variedade 

SP803280. 

3) Transformação genética de calos de cana-de-açúcar da variedade 

SP803280 com os genes AtDdm1 e xth  

4) Identificação de inserção dos genes AtDdm1 e xth no genoma da 

cana por PCR; 

5) Avaliação da ploidia e tamanho de genoma por citometria de fluxo; 

6) Validação dos genes de referência nas variedades RB835089 e  

SP803280; 

7) Avaliação do número de cópias inseridas por qRT-PCR. 
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2.Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Cana-de-açúcar 

 

 A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) foi introduzida no Brasil em 

1532 e sempre teve grande importância econômica para o país na produção de 

açúcar e mais recentemente na de etanol. Pertencente à família Poaceae e ao 

gênero Saccharum, possui cerca de 10 espécies, e muitos híbridos derivados 

de cruzamentos interespecíficos. Os cultivares de importância comercial, ou 

seja, que apresentam características agronômicas e industriais favoráveis são 

os obtidos dos cruzamentos entre S. offcinarum, S. spontaneum, e S. robustum 

em programas de melhoramento genético convencional (SUPRASANNA et al., 

2011).  

 Segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento 

(2015), o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e etanol derivado de 

cana-de-açúcar e também possui a maior área plantada seguido por Índia e 

China. A safra 2015/16 é de aproximadamente 8.995,5 mil hectares. Sendo que 

o estado de São Paulo possui 52% do total de área plantada, respondendo por 

cerca de 50% do total de produção de álcool e 87,5% de açúcar, juntamente 

com os estados do Centro-sul. 

 A cana-de-açúcar é um importante produto agrícola utilizado 

como fonte de alimento, biomassa e biocombustível, considerado como uma 

das principais e mais rentáveis fontes de etanol (MANNERS; CASU, 2011). O 

cenário mundial encontra-se bastante favorável no que diz respeito à 

comercialização de derivados de álcool e açúcar, o que impulsiona o 

desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no Brasil.  

  O papel ambiental desempenhado pela cultura da cana também 

é muito importante, uma vez que o etanol, é uma das melhores alternativas 

para redução da emissão de gases causadores do efeito estufa, haja vista que 

a sua queima como combustível reduz em 70% a emissão de CO2 na 

atmosfera em relação à gasolina (CONAB, 2015) 

 No âmbito científico e tecnológico, a cana-de-açúcar encontra 

entraves principalmente quando se trata do melhoramento genético da espécie, 
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pois, sua a poliplóide, o grande tamanho do genoma, a presença de elementos 

transponíveis além de complexas interações ambientais fazem do 

melhoramento genético convencional um processo que exige além de muito 

tempo na seleção de progênies, uma grande demanda de recursos 

(MANICKAVASAGAM et al., 2004).  

 Neste cenário, a biotecnologia com a utilização de técnicas de 

cultura de tecidos aliadas a transformação genética no melhoramento da 

espécie é uma alternativa com potencial de auxiliar na geração de 

conhecimento com aplicação em áreas relacionadas à produção de açúcar e 

bioenergia no Brasil.  

 

2.2 Cultura de tecidos  

 

 Nas últimas décadas a embriogênese somática foi desenvolvida 

com o intuito de propiciar uma rápida multiplicação de inúmeras espécies, e, 

passou a ser utilizada não somente com fins científicos, mas  também com 

interesse industrial (PINTO et al., 2011). Atualmente, figura como uma das 

técnicas de maior interesse e pode ser entendida como um conjunto de etapas 

pelas quais células somáticas diferenciam-se em embriões, o processo que 

ocorre a partir de explante somático, se assemelha morfologicamente ao que 

ocorre com embriões zigóticos (GEORGE; HALL, 2008), podendo ser 

empregado para estudos de desenvolvimento embrionário e para propagação 

vegetativa em larga escala. 

 Para a transformação genética de cana-de-açúcar, a 

embriogênese somática é a técnica mais utilizada, pois proporciona a obtenção 

de um grande número de plantas. Para isto, a auxina mais utilizada é o ácido 

2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), a regulação do processo ocorre provavelmente 

através do estabelecimento de um gradiente de auxina durante a fase de 

indução, que é essencial para dar início simetria bilateral durante a 

embriogênese somática  e zigóticas tanto em dicotiledoneas como em 

monocotiledoneas (JIMÉNEZ, 2005).  

 Entretanto, em virtude de sucessivo cultivo in vitro em meio de 

cultura contendo reguladores de crescimento para induzir formação de calos 
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embriogênicos, as plantas regeneradas neste sistema podem apresentar 

variações somaclonais. Segundo Lakshmanan, (2006), esta variabilidade 

genética induzida por cultura de tecidos, é indesejada para a manutenção de 

germoplasma, propagação comercial e transformação genética. 

 

2.3 Qualidades de luz 

 

 O sucesso da transformação genética de plantas está 

intrinsecamente ligado à oferecer condições ótimas para o cultivo in vitro. Na 

regeneração e crescimento das mudas um dos principais fatores limitantes é a 

qualidade da luz, que influencia as características morfológicas e fisiológicas da 

planta. Controlar o comprimento de onda, a quantidade de fluxo de fótons e o 

fotoperíodo permite o ajuste do alongamento de hastes, o período de floração, 

acumulação de biomassa e qualidade nutricional além de ser particularmente 

crítico para o crescimento (JEONG et al., 2012). 

 Fontes de luz como fluorescentes, metal halide, sódio de alta 

pressão e incandescentes são geralmente utilizadas em casas de vegetação e 

salas de crescimento de plantas. Entretanto estas fontes tem desvantagens 

como baixo fluxo de fótons fotossinteticamente ativos, assim como limitado 

período de operação, baixo rendimento quântico e espectro de comprimentos 

de onda reduzidos (ILIEVA et al., 2010).  

 Nos anos de 1990, as luzes LED (light-emitting diode) foram 

investigadas pela primeira vez em relação com o desenvolvimento de plantas 

(BULA et al., 1991) e foi demonstrado que são uma eficiente alternativa para os 

sistemas tradicionais, anteriormente utilizados (MORROW, 2008). Em 

comparação com o sistema convencional as características melhoradas 

incluem o menor tamanho e peso, longo período de utilização, baixa emissão 

de temperatura, especificidade no comprimento de onda e o menor consumo 

de energia comparadas as outras fontes  (BULA et al., 1991; MASSA et al., 

2010).  

 A irradiação com LED em comprimentos de onda determinados 

no procedimento de cultura de tecidos de plantas se mostrou vantajosa 

substituindo as lâmpadas fluorescentes como fontes de luz. Energeticamente 
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mais eficiente as LEDs podem ser usadas em salas de crescimento e 

supostamente podem melhorar a produção vegetal. É possível regular e 

controlar os aspectos fisiológicos e de crescimento da planta, tais como a 

fotossíntese e/ou fotomorfogênese.  

 A flexibilidade na fabricação de painéis de LED mistos com 

diferentes picos de emissão pode proporcionar uma emissão espectral com 

potencial para aumentar o crescimento ou determinada resposta fisiológica  

(DUTTA GUPTA; JATOTHU, 2013).  

 Adicionalmente, os comprimentos de onda específicos com um 

espectro definido tornam as LEDs precisas tanto em qualidade quanto em 

intensidade de luz (FOLTA et al., 2005; MASSA et al., 2010). Os efeitos 

fisiológicos e morfológicos tem sido estudados para uma grande variedade de 

plantas como batata (JAO et al., 2005), espinafre, rabanete e alface (YORIO et 

al., 2001), morangos (YANAGI et al., 2006), e Arabidopsis (ZHANG; 

MARUHNICH; FOLTA, 2011). estes têm demonstrado que a qualidade da luz 

influencia a eficiência biológica dos fitorreguladores adicionados ao meio de 

cultura, bem como o balanço hormonal nos tecidos. Conseqüentemente, a 

qualidade da luz surge como uma ferramenta na manipulação da indução de 

balanços fisiológicos favoráveis a respostas específicas no crescimento das 

plantas (Morini & Muleo, 2003). Sendo que a eficiência na absorção de luz no 

comprimentos de onda azul e vermelho principalmente levam à diferentes 

padrões no desenvolvimento das plantulas, aumentando o número de 

brotações e/ou o tamanho destas.   

 Investigações acerca da qualidade de luz artificial influenciando 

na cultura de tecidos de cana-de-açúcar são raras, um estudo apenas indica 

que a junção entre luzes LED nos comprimentos de onda azul e vermelho 

desempenham um papel importante na quantidade de massa fresca, 

comprimento e multiplicação das brotações de mudas cultivadas in vitro na 

variedade RB92579 (SILVA et al., 2014). 
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2.4 Transformação genética  

 
 Muitos trabalhos de sucesso com o intuito de se adequar 

protocolos visando a transformação genética já foram relatados para cana-de-

açúcar (JOYCE et al., 2010; BASNAYAKE; MOYLE; BIRCH, 2011; TAPARIA; 

FOUAD; GALLO, 2012), estes priorizam genes relacionados ao aumento de 

quantidade de biomassa ou apenas ao procedimento de seleção dos 

transgenes com a inserção de apenas genes de seleção. A transgenia têm sido 

utilizada com diversos propósitos, mas principalmente visando o aumento de 

produtividade. Porém, em contraste com muitas outras gramíneas, a cultura de 

tecidos e as respostas de transformação de cana são genótipo dependentes 

(RANI; SANDHU; GOSAL, 2012). 

 Dentre as técnicas comumente utilizadas na transformação 

genética, a transferência direta de genes em cana-de-açúcar por meio de 

bombardeamento partículas é rotina em cultivares que respondem bem à 

embriogênese somática, cultura de calos e regeneração de plantas. O 

processo é eficiente, produzindo dezenas de eventos de plantas transgênicas 

independentes (SINGH et al., 2013). Porém, a melhoria genética por esta via 

depende da capacidade de se transformar cultivares elite sem alterar 

negativamente suas características comerciais pré-existentes, o que pode 

ocorrer pois no procedimento de transformação genética os genes são 

inseridos aleatoriamente. 

 Apesar da transformação genética em cana-de-açúcar ser uma 

alternativa viável para a geração de variedades mais rentáveis, o processo de 

obtenção de transgênicos pode encontrar alguns empecilhos no que diz 

respeito à manutenção do gene inserido (BOWER; BIRCH, 1992; BOWER et 

al., 1996). Considera-se que a atividade de elementos transponíveis seja um 

fator relevante que pode contribuir para a instabilidade dos transgenes. 

Técnicas de cultivo in vitro fazem parte do processo de obtenção de 

transgênicos, mas o período e a manipulação dos materiais causam a ativação 

de transposons que proporcionam instabilidade no genoma da cana e 

dificultam o processo de estabilidade dos genes inseridos (PICELLI, 2010). 
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2.5 Gene Ddm1 

 

 A variabilidade genética indesejada em cultura de tecidos já foi 

relatada em diversos trabalhos e geralmente é associada à atividade de 

elementos de transposição que tornam-se móveis em condições de cultivo in 

vitro (HIROCHIKA; OKAMOTO; KAKUTANI, 2000), podendo acarretar 

mudanças críticas no genoma vegetal pela alteração dos padrões e funções 

gênicas.  

 Quanto às modificações relativas à atividade de transposons, 

estes são controlados pela hipermetilação de citosinas e pelo empacotamento 

e remodelagem de cromatina que alteram a acessibilidade das transposases à 

maquinaria transcricional (RANGWALA; RICHARDS, 2007). 

  Em trabalho realizado por Araujo et al., (2005), foram 

identificados, em cana-de-açúcar, 68 elementos de transposição os quais 

foram agrupados em 11 famílias, estes mostraram ainda que dentre os mais 

ativos estavam os LTR retrotransposons da família Hopscotch, sendo que essa 

atividade concentrava-se preferencialmente em células de calos, que são a 

principal fonte de células embriogênicas empregadas na transformação 

genética de cana-de-açúcar. Um grande número de cópias de retrotransposons 

no genoma e sua freqüente localização perto de genes tem um alto impacto na 

transcrição de elementos transponíveis e na expressão gênica (VICIENT, 

2010).   

 Uma importante via de regulação ao nível transcricional está 

orientada pelo gene Decrease in DNA metilation - DDM1 (TSUKAHARA et al., 

2009) este, codifica para um fator de transcrição para remodelamento de 

cromatina do tipo SWI2/SNF2. Em Arabidopsis thaliana é um dos mais bem 

caracterizados reguladores epigenéticos, ele é necessário para a manutenção 

da metilação da citosina no DNA genômico (HIGO et al., 2012).  

 A herança de mudanças epigenéticas é especialmente bem 

documentada em plantas, onde a metilação do DNA é estavelmente mantida 

por mitose e meiose (LAW; JACOBSEN, 2011). Em Arabidopsis, a proteína 

DNA METIL TRANSFERASE 1 (MET1) e o fator de remodelação de cromatina 
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DECREASE IN DNA METHYLATION 1 (DDM1) são essenciais para a 

manutenção global de metilação do DNA como mostrado por toda a 

hipometilação do genoma que ocorre em mutantes para os dois genes. Muitos 

desses loci hipometilados são herdados por muitas gerações, mesmo após a 

reintrodução de uma MET1 funcional ou alelo DDM1 (JOHANNES et al., 2009; 

REINDERS et al., 2009; IWASAKI, 2015). 

 A análise in silico do gene Ddm1 de A. thaliana (AtDdm1) e o 

alinhamento com as sequencias de alguns membros pertencentes a família 

Poaceae foi realizada em trabalho anterior (PICELLI, 2010), no intuito de gerar 

informações para caracterização molecular e identificação da proteína DDM1. 

Comparou-se a proteína de Arabidopsis com as sequencias de cana-de-

açúcar, sorgo, milho e arroz, a fim de determinar a escolha do gene mais 

adequado para transformação genética de cana-de-açúcar. Os autores 

observaram que sorgo, milho e cana-de-açúcar se localizam num clado 

separado, porém próximo, do qual as proteínas de arroz se encontram. Já A. 

thaliana e A. arenosa, por serem espécies pertencentes a família das 

dicotiledôneas, estão num clado mais distante. Apesar das proteínas AtDDM1 e 

SsDDM1 serem evolutivamente distantes, possuem 62,4% de identidade dos 

95 aminoácidos (em seus domínios conservados), mostrando que as proteínas 

são altamente conservadas.  

 O lócus do gene AtDdm1 (acesso no TAIR pelo número 

AT5G66750) está localizado entre 26,64 e 26,66 Mb no cromossomo 5 de 

Arabidopsis. Possui o tamanho de 4123pb, apresentando 16 éxons e 15 

íntrons. A região codificadora do gene AtDdm1, representado pelo cDNA 

sintetizado a partir do mRNA, contendo apenas a ORF possui 2295pb (número 

de acesso no GenBank: NM_126073.2). Essa região do cDNA de AtDdm1 foi 

amplificada e clonada no plasmídeo pEP10 para a construção do vetor de 

transformação (PICELLI, 2010). 

 A proteína DDM1 está envolvida na manutenção de metilações no 

DNA, a perda desta metilação nos mutantes ddm1 estaria associada com a 

desregulação transcricional dos elementos transponíveis (HIROCHIKA; 

OKAMOTO; KAKUTANI, 2000). Este fato faz com que o genoma se torne 

menos estável devido ao aumento da atividade dos transposons. Assim, a 
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proteína DDM1 parece ter função chave no controle de retrotransposição, pois 

mutantes ddm1 apresentaram ativação e mobilização de retrotransposons 

silenciados (TSUKAHARA et al., 2009). 

  Nas plantas, a metilação do DNA está envolvida na regulação de 

fenômenos epigenéticos (VANYUSHIN; ASHAPKIN, 2011; YAISH; 

COLASANTI; ROTHSTEIN, 2011), que incluem o silenciamento transcricional 

de transposons e transgenes, defesa contra patógenos, regulação de imprinting 

assim como o silenciamento de genes relacionados ao tempo de floração, 

controle de identidade do órgão floral, fertilidade e morfologia da folha (MIURA; 

YONEBAYASHI; YAO et al., 2012). 

 Visando à interrupção parcial de variações genéticas, algumas 

espécies como Arabidopsis thaliana e Oryza sativa foram geneticamente 

transformadas com a utilização do gene ddm1 em orientação antisenso (HIGO 

et al., 2012; SASAKI et al., 2012). Em Arabidopsis, os autores mostraram que 

mutantes RNAi para metilação de histona H3, possuíam fortes defeitos de 

desenvolvimento, quando combinada com a mutação ddm1 (SASAKI et al, 

2012). De acordo com Higo, et al (2012) em arroz, o silenciamento de genes 

com função homóloga à de DDM1 o genoma apresentou-se maior devido ao 

não empacotamento da cromatina e com hipometilação do DNA genômico nas 

sequências de repetidas, padrão semelhante ao encontrado em Arabidopsis. 

Em outro experimento com Arabidopsis thaliana, uma nova mutação no 

mutante ddm1 ativou o silenciamento de sequências repetidas, inclusive de 

transposons (LIPPMAN et al., 2004; TSUKAHARA et al., 2009).  

   

2.6 O gene xth 

 

 A parede celular primária das plantas consiste em microfibrilas de 

celulose que são conectadas por hemicelulose (principalmente xiloglucanos) e 

embebidas numa matriz amorfa de pectina e glicoproteínas. A expansão celular 

é regulada principalmente pela extensibilidade da parede celular e é o 

resultado do afrouxamento e rearranjo das moléculas de celulose na rede de 

xiloglucanos (SZYMANSKI; COSGROVE, 2009). 
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 Expansinas são classes de proteínas responsáveis por quebrar as 

ligações de hidrogênio entre xiloglucanos e celulose, aumentando assim a 

capacidade de extensão da parede celular (COSGROVE, 2005). Outra classe 

de proteínas modificadoras de parede celular, xiloglucano 

endotransglucosilase/hidrolases (XTHs), também têm a função de 

afrouxamento das paredes celulares (HARA et al., 2014).  A enzima XTH é 

responsável pela modificação de xiloglucanos de parede celular, o que é 

importante para a extensibilidade e expansão e divisão celular. 

 XTHs são uma grande família de enzimas que correspondem a 

cerca de 33 open reading frames em  Arabidopsis thaliana e 41 em álamo, 

estas codificam proteínas XTH semelhantes (YOKOYAMA; NISHITANI, 2000; 

GEISLER-LEE et al., 2006; EDUARDO; BEM; VINCENTZ, 2010; EKLÖF; 

BRUMER, 2010). Tendo em conta toda esta ubiquidade de xiloglucanos e a 

expressão tecido específica dos genes xth, parece que a dinâmica da 

distribuição de xiloglucanos mediada por XTHs participam de uma ampla gama 

de processos fisiológicos em eudicotiledôneas (HARA et al., 2014). 

 Em arroz, os membros da família Xth são classificados em dois 

grupos, grupo I/II e III, com base em suas características estruturais 

(YOKOYAMA; NISHITANI, 2004; YOKOYAMA et al., 2010). O grupo III consiste 

de dois clados distintos designados Grupo III-A e Grupo III-B. Com base nos 

dados de cristalografia, membros do Grupo III-A, ao qual pertence OsXTH19, 

apresenta apenas atividade hidrolase em vez da atividade 

endotransglucosilase (XET) (BAUMANN; EKLO, 2007; EKLÖF; BRUMER, 

2010). Entende-se que a maior parte da família OsXTH mostram padrões 

distintos de expressão tecidos específicos como exemplo, OsXTH19 é 

especificamente expresso nas zonas em alongamento de vários órgãos, 

sugerindo que esta proteína tem uma função importante na regulação da 

expansão das células do arroz (UOZU et al., 2000; JAN et al., 2004; 

YOKOYAMA; NISHITANI, 2004). A taxa de crescimento dos tecidos também foi 

correlacionada com abundância  de mRNA de XTH e atividade de XET em 

outras gramíneas, como a cevada (Hordeum vulgare L.) (SMITH et al., 1996) e 

milho (Zea mays L.) (GENOVESI et al., 2008; HARA et al., 2014). 



 26 

 A maioria das XTHs corta e rearranja as moléculas de 

xiloglucanos pela ação da xiloglucano endotransglucosilase (XEH), enquanto 

outras hidrolisam os xiloglucanos pela ação de xiloglucanos hidrosilases (XET), 

(BAUMANN; EKLO, 2007; KAEWTHAI et al., 2012). Ambas as atividades 

afetam a expansão das células.  

 Em experimentos com transformação genética de Arabidopsis 

thaliana, pesquisadores concluíram que enzimas XTHs estão envolvidas na 

regulação do espessamento da parede celular em células de hipocótilos e que 

seu mecanismo de ação é distinto do realizado por expansinas devido às 

plantas transformadas apresentarem maior crescimento (não afetado pelo pH), 

em relação às controle (MIEDES et al., 2013). 

  

2.7 PCR em tempo real 

 

 PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR) permite uma quantificação 

sensível, específica e reprodutível de ácidos nucleicos (CHANG et al., 2012). 

Outros métodos comumente utilizados para detectar o nível de expressão de 

genes incluem northern e southern blots, PCR semi-quantitativo e microarray 

(HAN et al., 2012). O método proporciona um meio útil e de rápido 

entendimento da  expressão de genes em organismos vivos através da 

comparação de  diferentes amostras.  

 A análise da expressão gênica é cada vez mais importante em muitos 

campos da pesquisa biológica, incluindo desenvolvimento de plantas e suas 

respostas ao estresse abiótico e infecção por patógenos (FAN et al., 2013).  

Além disso, qRT-PCR é um método de baixo custo em relação aos métodos 

tradicionais como o southern blot e amplamente aceito no acompanhamento 

dos níveis de expressão do gene inserido em organismos geneticamente 

modificados (OGM), bem como no melhoramento genético (LING et al., 2014). 

 Na primeira fase de replicação do DNA no qRT-PCR é a mais lenta, 

uma vez que a quantidade de fita molde é relativamente pequena em 

comparação com as fases posteriores, e os primers necessitam de mais tempo 

para encontrar regiões complementares (TYBURSKI; STUDZIÑSKA; DACA, 

2008). A etapa mais rápida ocorre na próxima fase, chamada de exponencial, 
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devido a maior quantidade de moléculas de DNA da sequência alvo. O ciclo de 

fluorescência em que começa a exceder o background é chamado cycle 

threshold (CT) e é o início da fase logarítmica seguinte (KOSERA; RAPACZ, 

2013). 

  A técnica se baseia na utilização de corantes fluorescentes, incluindo 

SYBR Green, que se liga à fita dupla do DNA sintetizado e detectado através 

de um aumento de quase 1000 vezes na intensidade de fluorescência 

(HUGGETT; BUSTIN, 2011). A utilização de oligonucleotideos fluorescentes 

em que o sinal é gerado apenas quando a sonda específica hibridiza com a  

região complementar é ainda mais avançada, esta é seguida de uma hidrólise 

química das sondas "TaqMan" e podem aumentar significativamente a 

especificidade da reação (KOSERA; RAPACZ, 2013). 

 A análise da quantidade de transcritos do gene pode ser com base em 

cálculos absolutos ou relativos (TYBURSKI; STUDZIÑSKA; DACA, 2008). No 

método a determinação absoluta da quantidade de transcritos da amostra 

baseia-se numa curva padrão preparada com diluições em série de uma 

solução de concentração conhecida da sequência do ensaio. No método 

relativo, a curva é apenas utilizada para calcular a eficiência da reação, e o 

resultado é dado em relação a um gene calibrador ou de referência, 

normalmente o número de transcritos é dado em relação à quantidade de 

genes de referência pré-definida (KOSERA; RAPACZ, 2013). 

 Na técnica de PCR em tempo real a introdução de métodos de 

normalização adequados para validar os resultados é de extrema necessidade. 

BUSTIN et al. (2009) salientaram que muitos experimentos são erroneamente 

projetados e de difícil repetição devido à qualidade insuficiente dos dados e a 

falta de avaliação crítica dos autores na interpretação destes. 

 Deste modo, a produção de resultados confiáveis neste tipo de 

estudo traz a necessidade de se ter um gene de referência bem estabelecido 

para a comparação ser realizada de maneira eficaz, ou seja, a técnica depende 

do uso de genes endógenos expressos de forma estável (SINTON; FINLAY; 

LYNCH, 1999; VANGUILDER; VRANA; FREEMAN, 2008; FAN et al., 2013), 

caso contrário, pode levar a resultados imprecisos (CHANG et al., 2012).  
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2.8 Genes de referência 

 

 Genes de referência podem ser definidos como aqueles que são 

constitutivamente expressos e necessários para a sobrevivência celular. Estes, 

geralmente codificam produtos com funções na manutenção da estrutura da 

parede celular e do metabolismo primário (CHANG et al., 2012). Eles devem 

ser estáveis quanto ao nível de expressão em várias condições experimentais, 

tais como estádios de desenvolvimento da planta, tipos de tecidos e estímulos 

externos (BANDA et al., 2008; HAN et al., 2012). 

 Alguns exemplos de genes de referência incluem 18S RNA ribossomal 

(18SRNA), a actina (ACT), tubulina (TUB), gliceraldeído-3-fosfato-

desidrogenase (GAPDH), poliubiquitina (UBQ), e factor de alongamento 1α 

(EF1α).  Porém, alguns deles, como EF1α, ACT2, e TUB não satisfazem certos 

requisitos básicos para o uso como um controle interno em Arabidopsis 

thaliana  e tomate, por exemplo (CHANG et al., 2012). Todavia, muitos genes 

de referência estáveis já há algum tempo foram selecionados em espécies 

modelo e também em culturas, tais como:  A. thaliana, arroz (KIM et al., 2003; 

JAIN et al., 2006), Brachypodium distachyon (HONG et al., 2008), trigo 

(PAOLACCI et al., 2009), cevada (FACCIOLI et al., 2007), soja, tomate 

(EXPÓSITO-RODRÍGUEZ et al., 2008), batata (NICOT; HOFFMANN; 

LIPPMANN, 2005), cana-de-açúcar (ISKANDAR et al., 2004) e álamo 

(BRUNNER; YAKOVLEV; STRAUSS, 2004). 

 Segundo Ling et al., (2014) e Wan et al. (2010), um gene de referência 

adequado para análises de qRT-PCR deverá ter as seguintes características: 

(1) ter uma expressão estável em todas ou na maioria das amostras 

analisadas; (2) não ter qualquer associação com algum pseudogene, para 

evitar a amplificação de membros da família de genes não-funcionais; (3) 

refletir as variações quanto a qualidade e quantidade do RNA, bem como no 

cDNA e suas amplificações; (4) possuir a estabilidade da transcrição que seja 

adequada para o gene alvo; e (5) exibir níveis moderados de expressão com Ct 

variando entre 15 e 30 ciclos  

 Para a análise do número de cópias inseridas, em que se utiliza DNA 

como molde, é desejável escolher como referência algum gene que está em 
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um Ct semelhante com o gene de interesse que por sua vez demonstra a 

variabilidade que resulta das imperfeições da tecnologia utilizada e nos 

procedimentos preparatórios, isto assegura que qualquer variação na 

quantidade de material genético referem-se a mesma medida que a amostra 

sob investigação (KOSERA; RAPACZ, 2013). 

 Em cana-de-açúcar existem alguns estudos que buscaram genes de 

referência para análise do número de cópias inseridas em transgênicos, estes 

foram realizados com diferentes variedades como os realizados por Casu; 

Selivanova e Perroux, (2012) com a australiana Q117, estes autores 

identificaram os genes aprt (antranilato fosforybosyltransferase) e p4h (prolyl 4-

hydroxylase) como os melhores para a identificação do gene neo. Já Ling et al 

(2014) com as chinesas ROC-20, ROC-22, FN40, Liucheng03-182 e YC05-179, 

chegaram a conclusão de que as melhores referencias para identificação do 

número de cópias são gapdh (gliceraldeido 3 fosfato desidrogenase), ef1α 

(elongation fator 1α) e ef4α (elongation fator 4α). Xue et al. (2014), testaram as 

variedades ROC-22 e Badila provenientes também da China, observando que 

apenas o gene aprt tem estabilidade suficiente para a mesma avaliação, porém 

estes autores utilizaram uma metodologia distinta dos anterioes para a 

realização dos calculos de número de cópias.  

 Desta forma observa-se que a identificação do gene de referência 

mais adequado para o experimento é distinta e depende das condições em que 

são realizadas o experimento e principalmente da variedade a ser utilizada. 

Esta normalização é de crucial importância para a validação dos dados e 

geração de bons resultados de quantificação. 
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3. TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA DE CANA-DE-AÇÚCAR COM OS GENES 

AtDdm1 E xth 

 
 
Resumo 

 
 Com a crescente demanda por produtos agrícolas com maior 
produtividade, a transformação genética de plantas se mostra uma alternativa 
viável para a geração de variedades de cana-de-açúcar mais rentáveis. 
Estratégias que visem o aperfeiçoamento da técnica são vantajosas e precisam 
ser adequadas à cada variedade a ser melhorada. Neste intuito, para a 
variedade SP803280 foram realizados, experimentos visando a melhoria das 
condições de cultivo e seleção in vitro dos materiais vegetais comumente 
utilizados como discos foliares formados por folhas imaturas, calos 
embriogênicos e plântulas. Este estudo teve como objetivos, a avaliação da 
melhora da regeneração e desenvolvimento das plantas a partir de calos e 
discos foliares pela exposição a diferentes qualidades de luz (fluorescente 
branca, LED e a junção destas), o estabelecimento da concentração do 
antibiótico geneticina a ser utilizada para a seleção dos eventos transgênicos, 
além da transformação genética e averiguação dos genes inseridos. No 
processo de transformação genética, foram utilizados calos embriogênicos com 
aproximadamente 60 dias após a data de inoculação como material vegetal. 
Para isto, partículas de ouro de 1 µm foram recobertas com os plasmídeos 
pEP010 e pHAC17L1_xth que contém os genes AtDdm1 e xth individualmente 
e em conjunto em cotransformação com o plasmídeo pHA9 que contém o gene 
neo que confere resistência à geneticina. Os resultados mostram que para a 
regeneração de calos a luz branca e a junção das luzes LED e branca se 
proporcionaram maior porcentagem de regeneração e desenvolvimento das 
plantas. Já para discos, o melhor desenvolvimento foi observado nas luzes 
LED e branca separadamente. No teste de mortalidade de plantas, tanto para 
calos como para plântulas, uma concentração entre 40 e 50 mgL-1 é a mais 
recomendada. A transformação genética gerou taxas de sucesso para o gene 
xth variando entre 2,5 à 18,3% dependendo da data do bombardeamento. Já 
para o gene AtDdm1 apenas 2,2% de sucesso foi alcançado em um 
bombardeamento. 
 
Palavras chave: LED; Calos embriogênicos; Plasmídeos; Seleção de 
transgênicos 
 
 
Abstract 

 
 With the growing demand for agricultural products with higher 
productivity, the genetic transformation of plants appears as a viable alternative 
for the generation of more profitable sugarcane varieties. Strategies that aims 
the improvement of this technique are advantageous and must be adequate for 
each variety to be improved. With this purpose, regarding the SP803280 
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variety, experiments aiming to improve the cultivation conditions and in vitro 
selection of plant materials commonly used as leaf discs formed by immature 
leaves, embryogenic callus and seedlings were carried out. This study aims 
were to evaluate the improvement of plants regeneration and development from 
callus and leaf discs through exposure to different light qualities (white 
fluorescent, LED and the combination of these), the establishment of geneticin 
antibiotic concentration to be used for transgenic events selection, and the 
genetic transformation and as containment of the inserted genes. In the genetic 
transformation process, embryogenic calli with approximately 60 days after 
inoculation date were used as plant material. During the process, 1uM gold 
particles were covered with pEP010 and pHAC17L1_xth plasmids that contains 
AtDdm1 and xth genes individually and along with in cotransformation with 
pHA9 plasmid which contains neo gene that provides geneticin resistance. The 
results show that, for callus regeneration, the white light and the combination of 
LED and white lights provided a higher percentage of plants regeneration and 
development. Regarding the discs, the best plant development was noticed with 
the use of LED and white light separately. In the plants mortality test, for both 
callus and seedlings a concentration between 40 and 50 mg L-1 is the most 
recommended. Genetic transformation generated success rates for xth gene 
that ranged from 2.5 to 18.3%, depending on the bombardment date. As for 
AtDdm1 gene, only a success rate of 2.2% was reached in one bombardment. 
 
Keywords: LED; Embriogenic callus; Plasmid; Transgenic selection  
 
 
 
3.1 Introdução 

 

 Com o aumento populacional crescente, existe a preocupação 

com relação ao abastecimento de alimentos e energia, até mesmo porque a 

falta destes recursos já ocorrem em diversas localidades. Este fato torna 

urgente a busca por estratégias biotecnológicas que aumentem a produtividade 

das culturas. Deste modo, a transformação genética de plantas é uma 

alternativa na busca da melhora na qualidade e produtividade de mudas e 

sementes. A melhoria genética das espécies não é um fato atual, há séculos o 

homem vem cruzando espécies na busca por características de maior interesse 

produtivo.  

 A biotecnologia vegetal tem feito progressos significativos nas últimas 

décadas, estes englobam desenvolvimentos na engenharia genética de 

plantas. Cultivos geneticamente modificados aparecem como recentes avanços 

tecnológicos para ajudar no incremento da produção alimentar, principalmente 

por trazerem a expectativa de solucionar limitações de produção com custos 
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mínimos e menor poluição ambiental (SINGH et al., 2013). Cultivos 

transgênicos podem oferecer vantagens significativas de produção, como a 

diminuição no uso indiscriminado de herbicidas e de pesticidas. 

 A cana-de-açúcar (híbridos interespecíficos de Sacharum) é uma 

das principais culturas do mundo, a partir das quais os principais produtos 

comerciais (açúcar, etanol e biomassa celulósica) são colhidas a partir dos 

tecidos do colmo (MOYLE; BIRCH, 2013). A cultura é responsável por grande 

porcentagem da produção de etanol e açúcar mundial, no Brasil, especialmente 

é a principal fonte (CONAB, 2015). 

  As variedades utilizadas atualmente são resultado de 

cruzamentos interespecíficos que vem sendo realizados há centenas de anos 

na prospecção de mudas cada vez mais produtivas e com características de 

interesse para cada território onde foram introduzidas. Por causa destes, o 

genoma das variedades apresenta um grande tamanho, polianeuploidia, que 

aliadas à baixa fertilidade e as complexas interações ambientais dificultam a 

reprodução desta cultura (SINGH et al., 2013). Esta complexidade genômica, 

torna a engenharia genética de cana-de-açúcar um desafio aos pesquisadores.  

 O cultivo in vitro de cana-de-açúcar já é bem estabelecido para a 

maioria das variedades, porém estratégias que visem aumentar a velocidade 

de obtenção e crescimento das plantas são válidas. Nos últimos 20 anos a 

tecnologia de luzes LED, proporcionou à vários cultivos um incremento no 

desenvolvimento in vitro porém testes em cana-de-açúcar ainda são escassos. 

Apenas um experimento utilizando este tipo de tecnologia foi relatado na 

literatura com resultados promissores ao utilizar luzes de comprimentos de 

onda diferentes (SILVA et al., 2014).   

 A transformação genética, apesar de desafiadora é uma 

estratégia bastante promissora no que diz respeito a produção de variedades 

que apresentam características selecionadas de interesse comercial em menos 

tempo e com maior confiabilidade. Esta técnica foi utilizada por vários 

pesquisadores introduzindo genes com diversas propostas como genes de 

aumento de resistência a herbicidas (FALCO; TULMANN NETO; ULIAN, 2000), 

de interferência na morte celular programada (MELOTTO-PASSARIN, 2009), 

aumento de estabilidade do genoma (PICELLI, 2010), diminuição do conteúdo 
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de lignina (BARBOSA, 2010). Recentemente na busca por metodologias mais 

eficazes os autores tem utilizado a estratégia de transformação por cassetes 

mínimos que contém apenas a parte do gene de interesse e seu promotor e 

terminador, evitando a inserção de segmentos indesejados de plasmídeos de 

construção no DNA da planta de interesse (KIM; GALLO; ALTPETER, 2012; 

XIONG et al., 2013; FOUAD et al., 2015).  

 Deste modo, o objetivo desse trabalho é melhorar as condições 

de cultivo in vitro de cana-de-açúcar avaliando a melhor fonte de luz e 

condições de seleção proporcionando um protocolo para a transformação 

genética com o gene AtDdm1 e xth. 

 

3.2 Material e métodos 

 

3.2.1 Local dos experimentos e Material Vegetal 
 

 Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biologia 

Molecular do Centro de Biotecnologia Agrícola (CEBTEC), localizado na Escola 

Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP).  

 Para os experimentos de transformação genética foram utilizados 

calos provenientes da inoculação de folhas imaturas de cana-de-açúcar da 

variedade SP803280.  

 

3.2.2 Inoculação de material e obtenção de calos 
 

 Plantas de cana-de-açúcar da variedade SP803280, com idade 

variando entre 6 e 8 meses foram coletadas em seguida realizou-se a retirada 

dos toletes que consistem da região apical de aproximadamente 40 cm. Estes 

contém o meristema apical caulinar é protegido por folhas jovens enroladas, 

esta estrutura é denominada palmito. 

 Após um período de 12 horas da coleta, em que o material ficou 

estacado em câmara fria à 4 OC para a redução do metabolismo, realizou-se a 

assepsia do material por meio da tríplice lavagem dos palmitos em etanol 70% 

v/v. Posteriormente, em condições assépticas, foram retiradas 1 ou 2 folhas 

dentro de um ambiente asséptico e os palmitos foram transversalmente 
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seccionados em segmentos de aproximadamente 2 mm de espessura. Estes 

explantes foram cultivados em meio de cultura MS3C que consiste do meio 

basal MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) suplementado com 5% de água de 

coco (v/v), 3 mgL-1 de ácido 2,4-diclofenoxiacético (2,4-D), 150 mgL-1 de ácido 

cítrico, 30 gL-1 de sacarose e  solidificado com 2,3 gL-1 de Phytagel® (Sigma). O 

pH foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem à 121oC por 20 minutos. O 

material foi incubado em sala de crescimento na ausência de luz com 

temperatura de 26+/- 2oC. 

 O subcultivo do material inoculado foi realizado a cada 15 dias, 

momento em que o material com maior característica embriogênica foi 

selecionado e transferido para novo meio MS3C. No total foram realizados 4 

subcultivos totalizando de 60 à 75 dias para a obtenção dos melhores calos. 

 

3.2.3 Exposição às diferentes qualidades de luz  
 

 Para a exposição às diferentes qualidades de luz, 15 frascos 

contendo 4 discos foliares (com 7 dias de inoculação) e 15 frascos contendo 10 

calos (com 70 dias da inoculação), foram inoculados em meio MRP que 

consiste dos sais do meio basal MS acrescido de 0,1 mgL-1 de ácido naftaleno 

acético (ANA) e 0,45 mgL-1  de 6-benzilaminopurina (BAP). Os materiais foram 

mantidos em fotoperíodo de 16 horas nos tratamentos na temperatura de 26 ºC 

+/- 2 ºC de exposição à luz. Estes consistiram da exposição à luz fluorescente 

branca (OSRAM , FO 32W/640) que possui comprimentos de onda variando 

entre 380 e 780nm e irradiância de 800 µmol.m-2.s-1, LED (LabPAR:LL-HR/DB-

01, LabLumens) que emite em comprimento de onda entre 400 e 700 nm e 

irradiância de 560 µmol.m-2.s-1 e na combinação das duas que gera 1100 

µmol.m-2.s-1 de irradiância. Foram realizadas duas transferências de meio de 

cultura para meio MS foram realizadas aos 30 e 60 dias de cultivo.  

 Após 30 e 90 dias da data de inoculação foi realizada a avaliação 

visual em que foram analisados o nível de oxidação do material, a área do 

material coberta por brotações de plantas e na última avaliação a altura média 

das plantas regeneradas. Foram atribuídas notas de acordo com a tabela 1.  
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 O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado 

composto de 3 tratamentos, 15 repetições, 10 parcelas para calos e 4 parcelas 

para discos. As médias das notas foram submetidas à análise de variância 

seguida pelo teste de Tukey à 5% de significância. O software SISVAR foi 

utilizado para a realização das análises estatísticas. 

 

Tabela 1: Notas atribuídas ao material vegetal em análise após 60 dias do início do 

experimento de exposição à diferentes qualidades de luz 

OXIDAÇÃO 1 - não oxidado 

 2 - 25% do material oxidado 

 3 - 50% do material oxidado 

 4 - 75% do material oxidado 

 5 - 100% do material oxidado 

ÁREA COBERTA POR PLANTAS 1 - 0% 

 2 - 25% 

 3 - 50% 

 4 - 75% 

 5 - 100% 

ALTURA MÉDIA DAS PLANTAS 1 - Planta não regenerada 

 2 - Menores que 3 cm 

 3 - Entre 3 e 10 cm 

 4 - Maiores que 10 cm 

   

 

3.2.4 Teste de resistência à concentrações de geneticina 
 

 Com o intuito de identificar a concentração do antibiótico 

geneticina para a seleção das plantas possivelmente transgênicas calos 

embriogênicos e plântulas da variedade SP803280 selvagem foram expostos à 

diferentes concentrações do agente seletivo.  

 Em um delineamento inteiramente casualizado, 50 calos (com 60 

dias da data de inoculação - R4) foram inoculados em meio de cultura MRP 

(MS +0,1 mgL-1 ANA + 0,45 mgL-1 BAP) e 50 plântulas (5 por frasco) foram 

inoculadas em meio de cultura MS suplementado com as dosagens, 0 

(controle) 30, 40, 50 e 60 mgL-1 de geneticina com e sem conversão. Esta 

conversão foi realizada através de regra de três simples levando em 
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consideração a potencia do antibiótico (µg/mg) fornecida pelo fabricante e pode 

ser correlacionada à quantidade do principio ativo geneticina em cada 

miligrama do produto. A geneticina utilizada no experimento foi produzida pela 

empresa Phytotechnology e possuía potencia de 856U. 

 O material foi mantido em sala de crescimento com fotoperíodo de 

16h e temperatura de 25 +/- 2OC. Nos períodos de 30 e 60 dias após a 

inoculação foram realizadas as avaliações de sobrevivência das plântulas.  

 

3.2.5 Transformação genética com os genes Ddm1 e xth 
  

 Partículas de ouro com diâmetro de 1 µm foram recobertas com 

DNA dos plasmídeos pHA9 (sintetizado pelo Dr. H. Albert, do Hawaiian 

Agricultural Research Center, Honolulu, Hawaii, USA) e do gene de interesse 

(figuras 1, e 3). Para isto, estas foram preparadas em quantidade suficiente 

para cada 10 disparos. Foram pesadas 2,2 mg de ouro, estas foram lavadas 

pela suspensão em 100 µL de etanol 100% e centrifugadas a 5500 rpm por 1 

segundo. O sobrenadante foi retirado e procedeu-se a ressuspensão das 

partículas em 1 mL de água MilliQ estéril seguido de centrifugação a 6500 rpm 

por 1 segundo. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi 

ressuspendido em 250 µL de água estéril, foram adicionados os seguintes itens 

seguido de vortexação na seguinte ordem: 25 µg de DNA (plasmídeo de 

interesse + plasmídeo de seleção), 250µL de CaCl2 (2,5 M) e 50 µL de 

espermidina (0,1 M). Incubou-se a suspensão no gelo por 10 minutos sendo 

que a cada 1 minuto procedeu-se nova vortexação do tubo. Seguiu-se um 

centrifugação por 1 segundo à 5500 rpm  e remoção do sobrenadante, 

adicionou-se 600 µL de etanol 100% para a ressuspensão e nova 

centrifugação. Após este procedimento foi repetido, as partículas foram 

ressuspendidas em 65 µL de etanol para que 6,5 µL da suspensão fosse 

utilizado em cada disparo. 

 Foram preparadas placas com 80 calos embriogênicos sobre um 

papel filtro em meio osmótico que consiste dos sais e vitaminas do meio MS 

acrescidos de 0,1 mgL-1 de cinetina, 30 gL-1 de sacarose, 73 gL-1 de manitol e 
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73 gL-1 de sorbitol e 150 mgL-1 de ácido cítrico. O material foi mantido no 

escuro por 4 horas antes do bombardeamento.  

 As partículas foram precipitadas em membrana de carreamento e 

procedeu-se o bombardeamento com a pressão de hélio de 1100 psi com a 

utilização do equipamento PDS-1000/He Biolistic®  Particle Delivery System 

(BioRad). As placas foram alocadas a 9 cm do aparato de disparo.  

 Após 4 horas do bombardeamento os calos foram transferidos 

para meio MS3C e incubados a 25 +/- 2 ºC no escuro para recuperação do 

choque causado no bombardeamento. Passados 4 dias os calos foram 

transferidos para frascos com meio MRP suplementado com o agente seletivo 

geneticina (30mgL-1) e acondicionados em sala de crescimento com 

fotoperíodo de 16 horas e temperatura de 27°C ± 1. Depois de 1 mês da 

passagem dos calos para o fotoperíodo as regiões que se apresentavam aptas 

à regeneração das plantas foram transferidas para meio MS com 30mgL-1 de 

geneticina para a seleção, alongamento e perfilhamento das plantas.  

 Na transformação genética com o gene Ddm1 foi utilizado o 

plasmídeo pEP010 (PICELLI, 2010) que contém o cassete do promotor Ubi 

seguido do gene AtDdm1 e terminador T-Nos (Figura 1) em cotransformação 

com o plasmideo pHA9 que contém o cassete do promotor Ubi seguido do 

gene neo e terminador T-Nos (Figura 2).  

 O cDNA do gene AtDdm1 foi amplificada e clonada no plasmídeo 

pEP10 para a construção do vetor de transformação e possui o tamanho de 

4123pb, apresentando 16 éxons e 15 íntrons. A região codificadora do gene 

AtDdm1, representado pelo cDNA sintetizado a partir do mRNA, contendo 

apenas a ORF que possui 2295pb (número de acesso no GenBank: 

NM_126073.2.).  
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Figura 1: Esquema representativo do plasmídeo pEP10 com 7,6Kb que contém o cassete de 

expressão do cDNA do gene AtDdm1. Contém o promotor da ubiquitina do milho (Ubi-1), o 

cDNA AtDdm1 e o terminador da nopalina nopalina sintase (T-nos). A posição de anelamento 

dos primers Ubi-1 (Forward) e Ddm1 (Reverse) está indicada na figura. Os principais sítios de 

restrição para confirmação do plasmídeo estão posicionados no próprio esquema. *Enzimas de 

restrição que clivam em mais de uma posição 

 

 

Figura 2: Esquema representativo do plasmídeo pHA9 que contém o cassete de expressão do 

gene neo (neomicina fosfotransferase), sob o controle do promotor da ubiquitina do milho (Ubi-

1) e o terminador da nopalina sintase (T-nos). As setas indicam a posição dos primers neo 

(Forward) e neo (Reverse). Sítios de restrição: B, BamHI; Bg, BglII; E, EcoRI; H, HindIII; P, PstI; 

Sa, SalI; Sp. SphI; T, TthI; X, XbaI  

 Na transformação genética com o gene xth foi utilizado o 

plasmídeo pHAC17L1_XTH (sintetizado pelo Dr. Sávio Siqueira Ferreira do 

Laboratório de Transdução de Sinal - Sinalização e redes regulatórias em 

cana-de-açúcar  Instituto de Química-USP) que contém o cassete do promotor 

Ubi seguido do gene xth e terminador T-Nos (Figura 3) em cotransformação 

com o plasmídeo pHA9 que contém o cassete do promotor Ubi seguido do 

gene neo e terminador T-Nos (Figura 2). 
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Figura 3: Esquema representativo do plasmídeo pHAC17L1_XTH com 5150 pb que contém o 

cassete de expressão da ORF do gene xth. Contém o promotor da ubiquitina do milho (Ubi-1), 

o cDNA AtDdm1 e o terminador da nopalina nopalina sintase (T-nos). As setas indicam a 

posição de pareamento dos primers Ubi-1 (Forward) e xth (Reverse). Os principais sítios de 

restrição para confirmação do plasmídeo estão posicionados no próprio esquema. *Enzimas de 

restrição que clivam em mais de uma posição 

 

 Em todos os bombardeamentos realizados foram realizados 2 

modalidades de preparação de partículas. A primeira contava da preparação 

somente de um gene de interesse com o gene de seleção e a segunda 

consistia na junção dos dois genes de interesse com o de seleção. A cada 

bombardeamento foram preparadas 5 placas para cada tratamento e disparos 

duplos em cada placa foram realizados. 

  

3.2.6 Extração de DNA  
 

 Após o período de aproximadamente 3 meses da data do 

bombardeamento, folhas das plantas regeneradas em meio seletivo com 30 

mgL-1 de geneticina foram coletadas para a extração do DNA genômico. 

 Para isto, foi utilizado o protocolo de extração CTAB (Catonic 

Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromide) Doyle e Doyle (1990) com 

modificações. Aproximadamente 200 mg de tecido vegetal foi macerado em 

nitrogênio líquido e transferido para tubo Eppendorf  de 1,5 mL contendo 600µL 

de tampão de extração (2% p.v-1 de CTAB; 2,5% p.v-1 de PVP-40; 2M NaCl; 

100 mM tris-HCl pH 8,0; 25 mM EDTA pH 8,0) pré-aquecido a 65 C. A solução 

foi incubada por 30 minutos a 65 C, posteriormente foi adicionado o mesmo 

volume de clorofórmio: álcool isoamílico 24:1 (v.v-1), seguido de 
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homogeneização e centrifugação (13.000 rpm) por 10 minutos. A fase aquosa 

foi transferida para um tubo novo onde foi adicionado o mesmo volume 

coletado de clorofórmio: álcool isoamílico 24:1 (v.v-1) seguido de outra agitação 

e centrifugação nas mesmas condições. Posteriormente ao sobrenadante 

coletado e transferido para novo tubo, foi adicionado 2 µL de Rnase A na 

concentração estoque de 100 g.mL-1 e incubado a 37 C por 30 minutos. Para 

a precipitação foi adicionado 1 volume de álcool isopropílico seguido de 

centrifugação  à 13.000 rpm por 30 minutos. Posteriormente, o sobrenadante 

foi descartado, o pelet foi lavado em 500 L de etanol 70% v/v seguido de nova 

centrifugação (13.000 rpm ) por 10 minutos e ressuspendido em 30 µL de água 

Milli-Q autoclavada. As amostras foram armazenadas a -20° C. A integridade e 

quantidade do DNA foi verificada em gel de agarose 1% corado com brometo 

de etídio.  

 

3.2.7 Averiguação de plantas transgênicas 
  

 Para a confirmação da inserção dos genes foi utilizada a técnica 

de PCR com aproximadamente 25 ng de DNA genômico. 

 A reação de PCR para confirmação da presença do gene Ddm1 

foi realizada conforme o procedimento a seguir: desnaturação inicial a 94oC por 

5 min; 40 ciclos: 1 minuto a 94oC para desnaturação, 50 segundos a 58,5oC  

para anelamento dos primers e 50 segundos a 72oC para extensão; extensão 

final a 72oC por 10 minutos. Os primers utilizados na detecção do transgene 

foram: Forward (senso) – 5` CCT GCC TTC ATA CGC TAT TTA TTT GCT TG 

3` e Reverse (antissenso) – 5` GAT CTT GAA ATC ATA GCA GCA ACC GC 3`. 

O primer Forward (senso) na região terminal do promotor Ubi-1 (íntron) e do 

primer Reverse (antissenso) na sequência do gene AtDdm1. Foram utilizados 

controles (positivos e negativos) para a validação dos resultados. Como 

controle negativo das reações foi utilizado o branco (mix da reação apenas) e 

plantas de cana-de-açúcar não transformadas (WT). Como controle positivo, o 

plasmídeo pEP010, o qual apresenta a presença do gene AtDdm1 foi utilizado. 

  A reação de PCR para a identificação da inserção do gene xth foi 

realizada conforme o protocolo a seguir: desnaturação inicial a 94oC por  4 min; 
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40 ciclos:  50 segundos a 94oC para desnaturação,  50 segundos a 60oC para 

anelamento dos primers e  1 minuto a 72 oC para extensão; extensão final a 72 

oC por  10 minutos. Os primers utilizados na detecção do transgene foram: 

Forward (senso) – 5`ACATGCAGATCAAGCTGGTG3` e Reverse (antissenso) 

– 5`AGGTGTGGAAGTCCTTGGTG3`. Foram utilizados controles (positivos e 

negativos) para a validação dos resultados. Como controle negativo das 

reações foi utilizado o branco (mix da reação apenas) e plantas de cana-de-

açúcar não transformadas ou controle (WT). Para o controle positivo, o 

plasmídeo pHAC17/L1_XTH correspondente ao gene a ser detectado, foi 

utilizado. 

 A reação de PCR para a identificação da inserção do gene neo foi 

realizada conforme o protocolo a seguir: desnaturação inicial a 94oC por  5 min; 

40 ciclos:  50 segundos a 94oC para desnaturação,  50 segundos a 60oC para 

anelamento dos primers e  50 segundos a 72 oC para extensão; extensão final 

a 72 oC por  10 minutos. Os primers utilizados na detecção do transgene foram: 

Forward (senso) 5`CCTGCCTTCATACGCTATTTATTTGCTTG3` e Reverse 

(antissenso) 5'TCGACAAGACCGGCTTCCATC3'. Foram utilizados controles 

(positivos e negativos) para a validação dos resultados. Como controle 

negativo das reações foi utilizado o branco (mix da reação apenas) e plantas 

de cana-de-açúcar não transformadas ou controle (WT). Para o controle 

positivo, o plasmídeo pHA9 o gene neo a ser detectado, foi utilizado. 

 Os resultados das PCRs foram analisados em gel de agarose 1%. 

e fotografados em fotodocumentador Gel Doc™ XR+ System (Bio-Rad). 

 

3.3 Resultados e discussão 

 

3.3.1 Exposição às diferentes qualidades de luz  
 

 Na primeira avaliação, para calos a variável oxidação não 

apresentou diferença significativa, já para a variável área dos calos coberta por 

plantas, houve maior cobertura no tratamento de LED+BRANCA não diferindo 

significativamente do tratamento de luz LED (tabela 2).  
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 Para discos foliares, a variável oxidação foi significativamente 

maior no tratamento de luz BRANCA. Já para a área coberta por plantas, a luz 

branca não diferindo estatisticamente da luz LED obtiveram melhores 

resultados (tabela 3). 

 

Tabela 2: Resultado da análise estatística das variáveis oxidação e área coberta por plantas 

dos calos da variedade SP803280 submetidos à diferentes qualidades de luz aos 30 dias 

Oxidação 

Tratamento Médias das notas atribuídas 

LED+BRANCA 1,08 a 

LED 1,10 a 

BRANCA 1,18 a 

Área coberta por plantas 

BRANCA 2,32 a 

LED 2,48 ab 

LED+BRANCA 2,64     b 

* ANAVA com p=0.13/ p=0.0063 

** Medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

Tabela 3: Resultado da análise estatística das variáveis oxidação dos discos da variedade 

SP803280 submetidos à diferentes qualidades de luz aos 30 dias 

Tratamento Médias 

Oxidação 

LED + BRANCA 2,48 a 

LED 2,85 a 

BRANCA    3,80    b 

Área coberta por plantas 

BRANCA 1,23 a 

LED   1,75   b 

LED+BRANCA   1,95   b 

* ANAVA com p=0.001/p=0.0068 

** Medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

 Na avaliação dos 90 dias de inoculação, para calos os 

tratamentos BRANCA e LED + BRANCA não diferiram estatisticamente e 

apresentaram a maior média de cobertura de brotações comparado ao 

tratamento de luz LED. Para o tamanho médio das plantas, o tratamento LED + 



 52 

BRANCA apresentou o melhor resultado comparado aos demais tratamentos 

(tabela 4). 

 Para discos, os tratamentos não diferiram estatisticamente para 

área coberta por plantas. Já para a variável tamanho médio das plantas, o 

tratamento BRANCA seguido e não diferindo do LED foram os que 

apresentaram maiores médias e melhores resultados (tabela 5). 

 Levando-se em conta todas as avaliações, têm-se que para calos 

os melhores tratamentos para a regeneração e crescimento das plantas foram 

os em que o material foi exposto à luz branca e às luzes LED em conjunto com 

a branca. Estes tratamentos apresentaram uma oxidação inicial maior, porém 

seguida de uma maior cobertura do material por plantas e maior tamanho 

destas no final do experimento (figura 4 - A, C e E).  

 Já para discos foliares, também levando em conta todas as 

avaliações, têm-se que a luz branca proporcionou uma maior oxidação inicial, 

mas na outra avaliação nos tratamentos de luzes LED e LED e branca a área 

coberta por plantas foi maior. Quanto à área de cobertura do material por 

plantas na segunda avaliação nenhum tratamento se destacou, porém para o 

maior tamanho médio das plantas os tratamentos de luz led e de luz branca 

obtiveram melhores resultados (figura 4 - B, D e F). 

 

Tabela 4: Resultado da análise estatística das variáveis área coberta por plantas e tamanho 

médio das plantas regeneradas de  calos da variedade SP803280 submetidos à diferentes 

qualidades de luz aos 90 dias 

Tratamento Médias de altura 

Área coberta por plantas 

LED      1,72 a 

BRANCA       2,42   b 

LED + BRANCA      2,63   b 

Tamanho médio das plantas 

LED  1,76 a 

BRANCA     2,24    b 

LED + BRANCA         3,08        c 

* ANAVA com p=0.00/ p=0.00                                                                             

** Medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância 
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Tabela 5: Resultado da análise estatística das variáveis área coberta por plantas dos discos da 

variedade SP803280 submetidos à diferentes qualidades de luz aos 90 dias 

Tratamento Médias de altura 

Área coberta por plantas 

LED  2,33 a 

BRANCA 2,88 a 

LED + BRANCA 3,16 a 

Tamanho médio das plantas 

LED + BRANCA  2,00 a 

LED 2,41 ab 

BRANCA 2,76     b 

* ANAVA com p=0.06 / p=0.01 

** Médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

 Resultados obtidos por SILVA et al. (2014), indicaram que plântulas de 

cana in vitro, quando expostas  a diferentes quantidades de luzes LED 

monocromáticas azuis e vermelhas, na razão A/V= 70/30 apresentaram 

melhoria significativa no crescimento (maior peso fresco) e morfogênese (maior 

número de perfilhos e taxa de multiplicação), quando comparado com os 

demais tratamentos.  

 Estudos realizados com cana em bioreatores de imersão contínua, 

mostraram em mudas de cana-de-açúcar da variedade CTC07 uma maior 

produção de plantas em luz fluorescente branca quando comparadas à 

diferentes proporções de comprimentos de onda de luzes LEDs vermelhas e 

azuis. Os resultados deste estudo corroboram os encontrados nete trabalho em 

que a luz branca proporcionou maior quantidade mas não o maior tamanho das 

plantas (Maluta et al, 2011). 
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Figura 4: Aspecto visual das plantas regeneradas dos tratamentos de diferentes qualidades de 

luz aos 90 dias da data de inoculação. A- Calos do tratamento de luz Branca. B- Discos do 

tratamento de luz branca. C- Calos do tratamento de luz LED. D- Discos do tratamento de luz 

LED. E- Calos do tratamento de luzes LED e branca. F - Discos do tratamento de luzes LED e 

branca. 
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 Já um estudo com algodoeiro herbáceo mostrou que a razão de 1:1 

entre LEDs azul e vermelho é adequada para o aumento do peso fresco e peso 

seco, que a luz LED vermelho é eficaz para o crescimento da raiz e o LED azul 

é importante para a síntese de clorofila e desenvolvimento de estômatos  (LI; 

XU; TANG, 2010). Os mesmos autores trabalhando com Brassica napus, 

concluíram que o uso de uma fonte de luz LED foi boa para promover a 

diferenciação, proliferação e crescimento de plântulas, a razão de LED azuis e 

vermelhas de 3:1 foi a mais adequada para a cultura (LI; TANG; XU, 2013). 

Nestes estudos a luz fluorescente branca foi utilizada como tratamento controle 

por ser a mais comumente utilizada em sala de crescimento nos laboratórios de 

cultura de tecidos. 

 Para este estudo, recomenda-se que para calos da variedade 

SP803280, as luzes fluorescente branca e a combinação desta com a luz LED 

proporcionou uma maior e melhor regeneração de plantas. Já para discos a luz 

LED e a luz fluorescente branca separadamente regeneraram maiores e 

melhores plantas. 

  

 

3.3.2 Teste de resistência à concentrações distintas de geneticina 

 

 Considerando que a recomendação da literatura, indica como 

dose letal aquela que mata aproximadamente metade da população de uma 

amostra as avaliações e conclusões deste item foram realizadas. 

 Quando calos foram inoculados e acompanhados em meio de 

regeneração com diferentes concentrações de geneticina, observou-se que a 

princípio 60 e  50 mgL-1 , considerando a conversão, foram mais eficientes, 

porém a mortalidade nestes dois tratamentos foi maior que 50% (tabela 6). 

Desta maneira, o tratamento mais recomendado nesta avaliação então, seria o 

de 40 mgL-1  considerando a conversão, não diferindo estatisticamente do de 

60mgL-1 sem conversão. Na segunda avaliação aos 60 dias, quanto ao número 

de calos regenerados, obteve-se o mesmo resultado apresentado 

anteriormente, levado em consideração a quantidade de plantas maiores que 2 

cm regeneradas a partir destes, os tratamentos intermediários não 
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apresentaram diferenças significativas na média da quantidade de plantas 

regeneradas como pode ser observado na tabela 6, o aspecto visual dos 

melhores calos de cada tratamento é apresentado na figura 5. 

 Como pode ser observado na tabela 7, quanto as plântulas, aos 

30 dias a concentração de 50 mgL-1 considerando a conversão se mostrou 

mais adequada com apenas 44% de sobrevivência das plantas e apresentando 

enraizamento 80% das plantas que se mantiveram vivas. Já na segunda 

avaliação, as concentrações de 40 e 50 mgL-1 se mostraram mais promissoras 

na seleção das plantas matando cerca de 40% das plantas, porém, uma 

concentração entre 40 e 50 mgL-1 de geneticina seria mais viável para a 

seleção destas, pois é uma concentração intermediaria entre as que geraram 

sobrevivências de 60 e 28%, respectivamente, o aspecto visual das melhores 

plantas de cada tratamento em cada avaliação é apresentado na figura 6. 

 Vários trabalhos relatam testes como o realizado para a avaliação 

da melhor concentração de antibióticos a serem empregado após o processo 

de transformação genética de cana-de-açúcar de distintas variedades. As 

variedades RB855536, Q117, Q208 e KQ228, por exemplo apresentaram 

resultados semelhantes ao deste trabalho, pois a concentração adequada à 

seleção dos transgênicos é a de 50 mgL-1 (BASNAYAKE; MOYLE; BIRCH, 

2011; BELINTANI et al., 2012; JOYCE et al., 2014). Já as variedades L 79-

1002, Ho 00-961,  e CP-88-1762 em trabalhos realizados por KIM; GALLO; 

ALTPETER, (2012); XIONG et al., (2013); e FOUAD et al.,(2015), se 

mostraram mais sensíveis ao antibiótico sendo que a concentração avaliada 

como melhor ficou entre 20 e 30 mgL-1. 
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Tabela 6: Taxa de regeneração de calos de cana-de-açúcar da variedade SP803280 após 30 e 60 dias da data de inoculação e número de plantas 

regeneradas em cada tratamento com diferentes concentrações de geneticina 

Tratamento 

Taxa de regeneração % 

(número de calos regenerados) 

30 dias 

Taxa de regeneração % (número de 

calos regenerados) 

60 dias 

 Média do número de plantas 

regeneradas maiores que  2 cm 

60 dias 

Controle 96 (24) e 100 (25) d 4.4  e 

 

Geneticina sem 

conversão 

30 mgL
-1

 92 (23) d 92 (23) de 3,6 de 

40 mgL
-1

 76 (19) cd 76 (19) cd 2,4 bcd 

50 mgL
-1

 92 (23) d 92 (23) d 2 abc 

60 mgL
-1

 48 (12) bc 48 (12) bc 1,4 ab 

 

Geneticina com 

conversão 

30 mgL
-1

 76 (19) cd 76 (19) cd 1,6 ab 

40 mgL
-1

 48 (12) bc 48 (12) bc 3,2 cde 

50 mgL
-1

 24 (6) a 24 (6) a 1,4 ab 

60 mgL
-1

 8 (2) ab 8 (2) ab 1 a 

 * Médias comparadas por ANAVA seguida pelo teste de Tukey 5% de significância, letras diferentes significam diferença significativa. 

** p= 0,000 em todos os testes realizados. 
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Tabela 7: Taxa de sobrevivência e enraizamento de plântulas de cana-de-açúcar da variedade SP803280 após 30 e 60 dias da data de inoculação e 

número de plantas regeneradas em cada tratamento com diferentes concentrações de geneticina 

Tratamento Taxa de sobrevivência % 

(número de plântulas 

vivas) 

30 dias 

Taxa de enraizamento 

% (numero de 

plântulas enraizadas) 

30 dias 

Taxa de sobrevivência % 

(número de plântulas 

vivas) 

60 dias 

Taxa de enraizamento % 

(número de plântulas 

enraizadas) 

60 dias 

Controle 100 (25) d 100 (25) e 100 (25) c 100 (25) d 

 

Geneticina sem 

conversão 

30 mgL
-1

 68 (17) bc 84 (21) bc 84 (21) cd 56 (16) d 

40 mgL
-1

 76 (19) cd 80 (20) bc 72 (18) bc 68 (8) abc 

50 mgL
-1

 76 (19) cd 80 (20) bc 68 (17) bc 60 (5) ab 

60 mgL
-1

 76 (19) cd  76 (19) bc 76 (19) bc 48 (2) a 

 

Geneticina com 

conversão 

30 mgL
-1

 68 (17) bc 72 (18) b 60 (15) b 64 (14) cd 

40 mgL
-1

 60 (15) abc 76 (19) bc 64 (16) bc 32 (17) cd 

50 mgL
-1

 44 (11) ab 40 (10) a 28 (7) a 20 (15) bcd 

60 mgL
-1

 32 (8) ab 28 (7) a 20 (5) a 8 (12) abcd 

* Médias comparadas por ANAVA seguida pelo teste de Tukey 5% de significância, letras diferentes significam diferença significativa. 

** p= 0,000 em todos os testes realizados. 
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Figura 5: Aspecto visual dos calos embriogênicos de cana-de-açúcar da variedade SP803280 

submetidos aos tratamentos com diferentes concentrações de geneticina. A: tratamento controle (30 

dias); B: 30mgL
-1

 de geneticina sem conversão (30 dias); C: 40mgL
-1

 de geneticina sem conversão 

(30 dias); D: 50mgL
-1

 de geneticina sem conversão (30 dias); E: 60mgL
-1

 de geneticina sem 

conversão (30 dias); F: 30mgL
-1

 de geneticina com conversão (30 dias); G: 40mgL
-1

 de geneticina 

com conversão (30 dias); H: 50mgL
-1

 de geneticina com conversão (30 dias); I: 60mgL
-1

 de geneticina 

com conversão (30 dias); J: tratamento controle (60 dias); K: 30mgL
-1

 de geneticina sem conversão 

(60 dias); L: 40mgL
-1

 de geneticina sem conversão (60 dias); M: 50mgL
-1

 de geneticina sem 

conversão (60 dias); N: 60mgL
-1

 de geneticina sem conversão (60 dias); O: 30mgL
-1

 de geneticina 

com conversão (60 dias); P: 40mgL
-1

 de geneticina com conversão (60 dias); Q: 50mgL
-1

 de 

geneticina com conversão (60 dias); R: 60mgL
-1

 de geneticina com conversão (60 dias). 
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Figura 6: Aspecto visual das plântulas de cana-de-açúcar da variedade SP803280 submetidas aos 

tratamentos com diferentes concentrações de geneticina. A: tratamento controle (30 dias); B: 30mgL
-1

 

de geneticina sem conversão (30 dias); C: 40mgL
-1

 de geneticina sem conversão (30 dias); D: 50mgL
-

1
 de geneticina sem conversão (30 dias); E: 60mgL

-1
 de geneticina sem conversão (30 dias); F: 

30mgL
-1

 de geneticina com conversão (30 dias); G: 40mgL
-1

 de geneticina com conversão (30 dias); 

H: 50mgL
-1

 de geneticina com conversão (30 dias); I: 60mgL
-1

 de geneticina com conversão (30 dias); 

J: tratamento controle (60 dias); K: 30mgL
-1

 de geneticina sem conversão (60 dias); L: 40mgL
-1

 de 

geneticina sem conversão (60 dias); M: 50mgL
-1

 de geneticina sem conversão (60 dias); N: 60mgL
-1

 

de geneticina sem conversão (60 dias); O: 30mgL
-1

 de geneticina com conversão (60 dias); P: 40mgL
-

1
 de geneticina com conversão (60 dias); Q: 50mgL

-1
 de geneticina com conversão (60 dias); R: 

60mgL
-1

 de geneticina com conversão (60 dias). 
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3.3.3 Transformação genética com o gene AtDdm1 
  

 Foram realizados um total de 19 experimentos de transformação 

genética com o gene AtDdm1, destes o único experimento que apresentou plantas 

positivas que se mantiveram estáveis nas demais PCRs realizadas foi o efetuado em 

28/08/2014. O gel abaixo (figura 7) representa o resultado da terceira PCR realizada 

nos perfilhos das plantas transgênicas. Nota-se que apenas 2 perfilhos das 7 que 

regeneraram do bombardeamento se mantiveram estáveis e estes são derivados 

das plantas 3 e 6 que apresentaram resultado positivo na primeira PCR.  Na figura 8 

pode-se observar que nenhuma das plantas que apresentaram resultado positivo 

para o gene AtDdm1 possui o gene de resistência. A tabela 8 demonstra a taxa de 

eficiência do procedimento.  

 

 

Figura 7: Gel de agarose 1% da reconfirmação de perfilhos de plantas transgênicas estáveis 

derivadas do bombardeamento realizados no dia 28/08/2014. 1Kb (1Kb ladder plus); C- (controle 

negativo); C+ (controle positivo); WT (planta controle); a numeração corresponde aos perfilhos 

relativos aos eventos transgênicos do bombardeamento realizado em 28/08/2014.  
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Figura 8: Gel de agarose 1% da PCR para o gene neo realizada em  plantas transgênicas para o 

gene AtDdm1 derivadas do bombardeamento realizado no dia 28/08/2014. 1Kb (1Kb ladder plus); C- 

(controle negativo); C+ (controle positivo); WT (planta controle); P15 - planta controle positivo para o 

gene neo; D3 e D6, plantas positivas para o gene AtDdm1. 

 

Tabela 8: Eficiência de regeneração e transformação relativa ao bombardeamento com gene AtDdm1 

realizado em 28/08/14 

Explante Número de 

placas 

bombardeadas 

Número de 

calos por 

placa 

Plantas 

regeneradas 

em meio 

seletivo 

Número de 

plantas 

analisadas 

Plantas 

PCR (+) 

gene 

AtDdm1 

Eficiência 

gene 

AtDdm1 

(%) 

Calos 4 80 7 7 2 2,5 

Total 4 320 7 7 2 2,5 

a 
A eficiência de transformação (%) é dada pelo total de plantas PCR positivo para os transgenes 

AtDdm1 dividido pelo número de calos presentes em cada placa que foram submetidos ao 

bombardeamento 

 

 Esta eficiência de transformação é semelhante do que a obtida por 

(PICELLI, 2010) que transformou as variedades RB835089 e RB835486 com o 

mesmo gene AtDdm1 e conseguiu valores de 2 e 4,2% respectivamente. Os 
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resultados também podem ser comparados com os 1,12% obtidos por (BARBOSA, 

2010) transformação genética da variedade RB835486 com gene que codifica para a 

enzima ComtAS, e com a faixa de 0,42 à 2,22% de Melotto-Passarin, (2009) com a 

variedade RB835089 e o gene AtBi ambos utilizando o gene neo em 

cotransformação. Já Joyce et al (2014), em transformação do genotipo CP-88-1762 

com o gene neo conseguiu uma eficiências variando entre 4 e 5%. A porcentagem 

de transformação além de ser genótipo dependente ainda é ligada à qualidade do 

material que está sendo utilizado, o modo de preparo do DNA e das partículas além 

de fatores relacionados ao manipulador e ao bombardeador de partículas em si.  

 

3.3.4 Transformação genética com o gene xth 
 

 Foram realizados um total de 21 experimentos de transformação 

genética com o gene xth, destes apenas 4 experimentos apresentaram plantas 

positivas que se mantiveram estáveis nas demais PCRs. Os experimentos foram 

realizados nas seguintes datas: 20/06/2014, 27/06/2014, 11/03/2015 e 25/03/2015. 

As figuras 9 e 10 representam o resultado da terceira PCR realizada nos perfilhos 

das plantas transgênicas que foram selecionadas em meio seletivo e confirmadas 

através de PCR. Foi realizado o PCRs para a confirmação da presença do gene de 

resistência nas plantas positivas, porém, como pode ser observado na figura 11, 

nenhuma destas apresentou bandas no tamanho de 550pb esperado para o gene 

neo. A eficiência de transformação dos experimentos citados é demonstrada na 

tabela 9. 
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Figura 9: Gel de agarose 1% da reconfirmação de perfilhos de plantas transgênicas estáveis 

derivadas dos bombardeamentos realizados nos dias 20/06/2014 e 27/06/2014. 1Kb (1Kb ladder 

plus); C- (controle negativo); C+ (controle positivo); WT (planta selvagem); a numeração corresponde 

aos perfilhos das plantas selecionadas.  
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Figura 10: Gel de agarose 1% da confirmação de plantas transgênicas derivadas dos 

bombardeamentos realizados nos dias 11/03/2015 e 25/03/2015. 1Kb (1Kb ladder plus); C- (controle 

negativo); C+ (controle positivo); WT ( planta controle); a numeração corresponde aos perfilhos das 

plantas selecionadas.  

 



 66 

 

Figura 11: Gel de agarose 1% da PCR para o gene neo realizada em  plantas transgênicas para o 

gene xth. 1Kb (1Kb ladder plus); C- (controle negativo); C+ (controle positivo); WT (planta controle); 

P15 - planta controle positivo para o gene neo; Plantas positivas para o gene xth. 

 

Tabela 9: Eficiência de regeneração e transformação relativa aos experimentos de transformação 

genética via biobalística com o gene xth  

Experimento Número de placas 

bombardeadas 

Número 

de calos 

por placa 

Plantas 

regeneradas 

em meio 

seletivo 

Número de 

plantas 

analisadas 

Plantas 

PCR (+) 

gene xth 

Eficiência 

gene 

de 

interesse 

(%) 

1 - 20/06/2014 7 80 61 61 2 2,5 

2 - 27/06/2014 7 80 29 29 4 5 

3 - 11/03/2015 5 60 370 370 11 18,3 

4 - 25/03/2015 5 60 135 135 3 5 

Total 24 280 595 595 20 - 

a 
A eficiência de transformação (%) é dada pelo total de plantas PCR positivo para os transgenes xth 

dividido pelo número de calos presentes em cada placa que foram submetidos ao bombardeamento 

multiplicado por 100. 

 

 Houve grande variação nas eficiências de transformação o que se deve 

principalmente a qualidade do material bombardeado pois a cada experimento foram 

utilizados calos derivados de inoculações de discos foliares distintas o que acarreta 

na aquisição de maior ou menor potencial embriogênico. Este resultado foi 
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semelhante ao encontrado para a variedade SP80-180 cotransformada com os 

genes neo e bar foram encontradas eficiências variáveis de (2 à 30% para ambos os 

genes) acordo com as datas dos experimentos fato que também foi atribuído ao 

material utilizado no bombardeamento (FALCO; TULMANN NETO; ULIAN, 2000). 

Rani; Sandhu; Gosal, (2012), transformaram o genótipo  de cana CoI83 com o gene 

OsglyII responsável pelo aumento da tolerância à salinidade em arroz em 

cotransformação com o gene gus e alcançou 0,3% e 8,13% de eficiência, 

respectivamente. No mesmo ano Taparia; Fouad e Gallo (2012), obtiveram na 

transformação da variedade CP88-1762 com cassete mínimo contendo apenas o 

gene neo uma eficiência de 10%.  Mais recentemente, Fouad et al. (2015) 

encontraram uma eficiência de  2% com o mesmo tipo de cassete.  

 A comparação dos resultados mostram que a transformação genética 

de cana-de-açúcar é sujeita à diversas variáveis desde genótipos ao tempo de 

inoculação e qualidade do material.  

 

3.4 Conclusões 

 

 Para calos da variedade SP803280, a qualidade de luz branca e a 

combinação desta com a LED proporcionaram um incremento de regeneração de 

plantas em média 35% maior comparado com apenas a LED.  

 Para discos foliares da variedade SP803280 a junção das luzes LED e 

branca proporcionaram um crescimento das plantas 20,28% maior em comparação 

com os tratamentos de luzes individuais.  

 Tanto para calos quanto para plântulas, uma concentração entre 40 e 

50 mgL-1 de geneticina considerando a potencia fornecida pelo fabricante é a 

suficiente para selecionar aproximadamente 50% do material vegetal não 

transgênico e é a recomendada para ser utilizada na seleção de material 

geneticamente transformado da variedade SP803280. 

 A eficiência de transformação para o gene AtDdm1 foi de 2,5% em 

apenas um bombardeamento. 

 A transformação genética utilizando o plasmídeo pHAC17L1_XTH 

obteve eficiências variáveis de acordo com o bombardeamento realizado variando 

de 2,5 a 18,3% de plantas positivas. 
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4. VALIDAÇÃO DE GENES DE REFERÊNCIA PARA DETECÇÃO DO NÚMERO 

DE CÓPIAS INSERIDAS POR PCR EM TEMPO REAL 

 
 Resumo 

 
 A transformação genética de cana-de-açúcar é uma realidade desde a 
década de 90, sendo cada vez mais promissora tendo em vista a demanda 
crescente do mercado por produtos sustentáveis. Neste processo, uma das etapas 
de mais difícil execução é a de detecção do número de cópias inseridas no genoma. 
Técnicas como o Southern blot são muitas vezes ineficazes, não proporcionando 
resultados ou mostrando hibridizações inespecíficas. Como alternativa à este 
método, com a utilização da tecnologia de PCR em tempo real, pode-se estimar o 
número de cópias inseridas baseado nos dados de amplificação do gene alvo no 
DNA da planta. Mas, para que se obtenha um resultado confiável, é necessário o 
rastreamento de genes de referência, que neste caso são os que apresentam cópia 
única ou poucas cópias estáveis no genoma da planta. Assim, os objetivos destes 
trabalhos foram a avaliação de tamanho e possível alteração do genoma por 
citometria de fluxo, a caracterização dos melhores genes de referência para 
quantificação de cópias por qRT-PCR nos eventos transgênicos nas variedades 
SP803280 transformada com os genes AtDdm1 e xth e RB835089 transgênica para 
o gene neo e a quantificação do número de cópias inseridas por dois métodos de 
cálculo distintos. De acordo com os resultados obtidos, não houveram alterações de 
ploidia e tamanho do genoma nos transgênicos das duas variedades. Os genes p4h 
e prr foram os mais adequados para a quantificação relativa de genes inseridos na 
variedade SP803280 enquanto que para a RB835089 aprt e prr se mostram mais 
eficazes. A quantificação de genes inseridos é possível para as duas variedades e 
todos os genes testados, porém as metodologias testadas de cálculo geram 
resultados distintos. De maneira geral, o método proposto por Xue e colaboradores 
que apresenta uma maneira absoluta de cálculo, apresentou resultados maiores 
quando comparados ao relatado por Casu que apresenta uma quantificação relativa 
do número de cópias em relação ao gene de referência utilizado. 
 
Palavras chave: Transgênicos; cana-de-açúcar; quantificação de genes inseridos; 
DNA 
 
  

Abstract 

 
 Genetic transformation of sugarcane is a reality since the 90s, and 
it has become increasingly promising, considering the growing market demand for 
sustainable products. Within this process, one of the harder stages of execution is 
the detection of the number of copies inserted into the genome. Techniques such as 
Southern blot are frequently ineffective, and do not provide results or show unspecific 
hybridizations. As an alternative to this method, the use of real-time PCR technology 
allows the estimation the number of copies inserted based on the target gene 
amplification data at the plant DNA. However, in order to obtain a reliable result, the 
tracking of reference genes, which in this case are those with a single copy or a few 
stable copies in the plant genome, is necessary. The aims of these studies were the 
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evaluation of the size and possible modification of the genome through flow 
cytometry, the characterization of the best reference genes for quantification of 
copies by qRT-PCR in the transgenic events in SP803280 varieties transformed with 
AtDdm1 and xth genes and RB835089 transgenic for the neo gene, and the 
quantification of the number of copies inserted through two distinct calculation 
methods. According to the obtained results, there were no ploidy and genome size 
alterations in the transgenic from both varieties. Genes p4h and prr  were the most 
suitable for the relative quantification of inserted genes in SP803280 variety, while for 
RB835089 aprt and prr were shown to be more effective. The quantification of 
inserted genes is possible for both varieties and for all of the tested genes, but the 
calculation methodologies tested provided distinct results. In a general way, the 
method proposed by Xue and collaborators where an absolute calculation way is 
presented, provived better results when compared to the method proposed by Casu, 
which presents a relative quantification of the number of copies in relation to the 
reference gene used. 
 
Keywords: Transgenic; sugarcane; inserted gene determination; DNA 
 
 
 
4.1 Introdução 

  

 Durante o processo de análise de plantas geneticamente modificadas, 

a etapa de verificação do número de cópias inseridas é de fundamental importância 

principalmente quando se trata de transformação de espécies de interesse 

comercial. Para a liberação da comercialização e plantio destas, a integração, 

estabilidade e localização dos genes inseridos precisam ser verificados e analisados 

criteriosamente para fins de regulamentação.  

 Técnicas como o southern blot são comumente utilizadas para o 

rastreamento do número de cópias em várias espécies vegetais. Esta envolve o 

isolamento do DNA genômico que é cortado com enzimas de restrição e os 

fragmentos gerados são separados por eletroforese em gel, transferidos para uma 

membrana carregada positivamente e hibridizados com sondas específicas 

(SOUTHERN, 1975). O procedimento requer relativamente grandes quantidades de 

DNA genômico e a utilização de nucleotideos marcados radiativamente ou reagentes 

quimioluminescentes. Assim, se torna um processo demorado e muitas vezes 

ineficiente para a avaliação das populações de plantas transgênicas principalmente 

de cana-de-açúcar (CASU; SELIVANOVA; PERROUX, 2012). 

 Trabalhos tem sido desenvolvidos no intuito de estabelecer uma 

metodologia de fácil detecção da inserção de genes em cana-de-açúcar. Estes tem 
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mostrado que, a PCR em tempo real (qRT-PCR) é uma técnica precisa na análise da 

detecção da inserção de genes devido às suas características simples, reprodutíveis 

e de alto rendimento, além de ser um método de baixo custo e amplamente aceito 

no acompanhamento dos níveis de expressão do gene em organismos 

geneticamente modificados (LING et al., 2014). Assim, tanto em casos de 

rastreamento de genes quanto de expressão gênica, a fim de se obter uma análise 

confiável precisa-se haver uma comparação com genes de referência que devem 

servir como controle interno para normalizar e controlar a variação entre as amostras 

e reações (WAN et al., 2010; SANTIS, DE; SMITH-KEUNE; JERRY, 2011). 

 Deste modo este trabalho objetivou a validação de genes de referência 

para análise do número de cópias inseridas em duas variedades de cana-de-açúcar 

e posterior quantificação em transgênicos derivados das mesmas.  

 

4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Local dos experimentos e variedades utilizadas 
  

 Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biologia 

Molecular do Centro de Biotecnologia Agrícola (CEBTEC), localizado na Escola 

Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP).  

 Para os experimentos de validação de genes de referência, 

quantificação de número de cópias foram realizados com plantas de cana-de-açúcar 

controle e transgênicas mantidas em casa de vegetação das variedades RB835089 

e SP803280.  

 

4.2.2 Citometria de fluxo para análise de tamanho do genoma 
 

 A citometria de fluxo é uma técnica baseada no emprego de laser 

óptico amplamente utilizado para triagem, contagem individual de células e detecção 

de biomarcadores em proteínas. A técnica por meio de um feixe de laser incidente 

faz a medição da dispersão e da fluorescência do feixe de laser refletido, a partir da 

amostra celular. A técnica realiza a rápida identificação de células no instante que 

estas passam através de um aparelho de detecção eletrônica em uma corrente 

líquida. Após a separação individual celular é feita a análise, contagem, e 
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qualificação das micropartículas suspensas em fluxo, em meio líquido. Desse modo, 

realiza com rapidez a identificação de inúmeras características biológicas contidas 

nas células como: os ácidos nucleicos, receptores de superfície, síntese de 

proteínas, de citocinas, e concentração de íons, ao mesmo tempo dentro de uma 

célula única.  

 Para este trabalho, as amostras de folhas de plantas controle das 

variedades RB835089 e SP803280 e das transgênicas para o gene xth sendo estas 

os eventos XA7P2, A14P5 e XP30 e para o gene AtDdm1, eventos DP3 e DP6 

foram enviadas para a empresa Markgene (Rio Claro - SP) para avaliação de 

tamanho e alteração do genoma. 

 As amostras de folhas utilizadas neste experimento foram usadas para o 

preparo de suspensões celulares preparadas de acordo com o seguinte 

procedimento. Aproximadamente 1 cm2 de folha foi picado com auxílio de um bisturi 

por 30 a 50 vezes dentro de placa de Petri de vidro contendo 0,2 ml solução tampão 

de extração de núcleos que consiste do  Tampão Marie’s  (50 mM glucose, 15 mM 

NaCl, 15 mM KCl, 5 mM EDTA Na2, 50 mM sodium citrate, 0.5% Tween 20, 50 mM 

HEPES, pH 7.2) (MARIE; BROWN, 1993), acrescido de 1% de PVP. Após esta 

etapa, adicionou-se 0,2 ml solução tampão de extração de núcleos, acrescido de 

iodeto de propídeo (IP- marca Sigma) (100 µg/ml) e RNAse (100 µg/ml). A solução 

foi filtrada em filtro 30 µm, o filtrado foi mantido no gelo e escuro durante mínimo de 

30 min. As leituras foram feitas em um citometro FacScalibur (BD), usando os 

parâmetros Foward Scatter (FSC), Side Scatter (SSC) e a fluorescência do IP (canal 

FL2 - A). 

 Um mínimo de 1.000 núcleos foram contados em cada amostra, com 

análise no software CellQuest Software ( Becton - Dickinson , San Jose , CA). Foram 

realizadas três repetições independentes, por amostra. 

 Os tamanhos de genoma das amostras de cana foram calculados em 

função dos seus picos e em relação ao pico do controle (tomate). 

 

4.2.3 Validação de genes de referência 
 

 O DNA de plantas selvagens das variedades RB835089 e SP803280 

foi extraído pelo método CTAB (descrito no item 3.2.4), quantificado em NanoDrop® 

(Thermo Fisher Scientific) e em gel de agarose 1%. 
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 Primers específicos para tempo real (produtos de até 200pb) foram 

sintetizados a partir da sequencias obtidas por CASU; SELIVANOVA; PERROUX, 

(2012) para os genes prolyl 4-hydroxylase (p4h), enolase (enol), thiosulfato 

sulfurtransferase (tst), antranilato fosforybosyltransferase (aprt), ciclina (cyc), pseudo 

regulador de resposta (prr), assim como os primers específicos para os genes xth, 

AtDdm1 e neo. 

 Foram realizadas PCRs para a confirmação de tamanho e 

especificidade de anelamento com cada par de primers. Os que obtiveram 

resultados positivos para tamanho de banda esperado e amplificação específica 

foram selecionados para o experimento de PCR em tempo real. 

 Cada reação foi composta de 6,5 µL de 2x SYBR(R) Green Master Mix 

0,5 pmol de cada primer, 25 ng de DNA genômico em um volume final de 12,5 µL. 

As condições da corrida seguiram o seguinte protocolo: 55 0C por 2 minutos; 95 0C 

por 10 minutos; 40 ciclos de 95 0C por 15 segundos, 60 0C por 1 minuto e 1 ciclo de 

95 0C por 15 segundos, 60 0C por 15 segundos e 95 0C por 15 segundos este último 

para produzir a curva de dissociação. Para cada par de primers foram realizadas 3 

reações para maior confiabilidade dos dados além do controle que consistiu da 

ausência de DNA na amostra. O equipamento utilizado para a realização da corrida 

foi o StepOne Plus® (Thermo Fisher Scientific).  

 Os dados de eficiência para cada curva gerada foram analisados no 

software LinRegPCR® 11.6 (RAMAKERS et al., 2003).  
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Tabela 1: Primers utilizados para a validação de genes de referencia em cana-de-açúcar e análise do número de cópias (adaptado de CASU; SELIVANOVA; 

PERROUX, 2012). 

Genes 
Fonte da sequencia 

ID 

Genes modelo de 

sorgo 
SoGI3.0 ID Primer Foward (5'-3') Primer Reverse (5'-3') 

Tamanho 

do 

produto 

(pb) 

PH4 Sb01g007280 Sb01g007280 TC125479 GCGACATCAGAACAGTGTGAA TTGTACTCTCCGCGGTTTCT 110 

ENOL Sb02g023480 Sb02g023480 TC121179 TCCTTACAAAGGATGGGAGC TGTACAGATCACCCAGACGC 96 

TST Sb08g020860 Sb08g020860 TC123190 ACATGCTGCCATCTGAAAAG CAGCCCCTTTCCATCATAAA 95 

APRT Sof.223.1.S1_at Sb02g033370 TC137307 TGACACATTCCCAACCTCAA ATCTCTCTCCCTGAGTGGCA 119 

CYC Sof.2067.1.S1_a_at Sb10g030790 TC138480 CTCATGGAAAACTTACCGGG TGCATCCAGCAAGAAAGTTG 95 

PRR Sof.1382.1.S1_at Sb04g026190 TC1389903 GCCAAATTCAGGCAGAAAAG CACCCTAGGCCTTGTTTCAG 96 

NEO    GCCGAATATCATGGTGGAA AATATCACGGGTAGCCAACG 106 

XTH    GATGCTCACCCTGTTGTTTG  GGCCACGAAGGCAACTA 98 

DDM1    CTCACCCTGTTGTTTGGTGTT AATCACCGAGCCAAACAGTC 102 
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 Adicionalmente, a mesma metodologia descrita por XUE et al. (2014), 

descrita no item 4.2.3 foi utilizada para o cálculo do número de cópias dos genes de 

cada gene de referência testado. 

 

4.2.4 Cálculo do número de cópias inseridas 
  

 O mesmo protocolo de reação foi utilizado para as amostras de plantas 

transgênicas confirmadas para o gene AtDdm1, xth (variedade SP803280) e neo 

(variedade RB538059) com intuito de se quantificar o número de cópias inseridos no 

genoma por duas maneiras distintas. 

 O primeiro método foi descrito por CASU; SELIVANOVA; PERROUX 

(2012), e é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

GCI = Eff.CT / EffRef
CT 

 

Em que: 

GCI: índice de número de cópias 

EffCT: Eficiência da amplificação do gene de alvo elevada ao valor do Ct gerado para 

cada uma das repetições 

EffRef
CT: Eficiência da amplificação do gene de referência elevada ao valor do Ct 

gerado para cada uma das repetições 

   

 O segundo, foi descrito por XUE et al. (2014), e leva em consideração 

o tamanho do genoma da cana-de-açúcar estudada e o nível de ploidia para o 

cálculo da seguinte maneira: 

 

Copias/genoma = 10Xt/[ (quantidade de DNA utilizada em cada reação (g) × 6.02 × 

1023)/( tamanho do genoma  (Mbp) × 106 × 660)] 

 

Em que:  

Xt:  Ct gerado para cada uma das repetições 

6,02 × 1023:  constante de Avogadro 

Mbp: Tamanho do genoma de cana-de-açúcar determinado por citometria de fluxo 

660: peso molecular médio (MW) de um par de bases de DNA é de 660 daltons 
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 Após o cálculo o resultado obtido no GCI foi multiplicado pela 

quantidade de cópias do gene de referência. Após este procedimento, houve 

também a multiplicação dos valores obtidos pela ploidia das variedades. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Citometria de fluxo para análise do tamanho e estabilidade do genoma 
 

 De acordo com as leituras dos picos realizados pelo citometro de fluxo, 

não houveram alterações na quantidade de DNA e ploidia das amostras controle 

compradas com as transgênicas (tabela 2).  

 

Tabela 2: Resultado de tamanho de genoma e ploidia obtido pelas leituras de citometria de fluxo das 

amostras controle e transgênicas para os genes neo, AtDdm1 e xth. 

Tratamento Leitura média Tamanho de genoma 

  Citometria Mb (2C) pg (2C) 

Solanum Lycopersicum L. (linh. 

17388) 24,6730  1900  1,96 

 WTRB 90,2160  6947  7,16 

RB P16 87,2360  6718  6,93 

WTSP 90,7440  6988  7,20 

SP D3 89,6900  6907  7,12 

SPD6 91,6120  7055  7,27 

SPXA7P2 93,5600  7205  7,43 

SPXA14P5 90,9320  7002  7,22 

SPXP30 93,8500  7227  7,45 

 

 Observa-se que as variedades estudadas são heptaplóides e que a 

variedade RB835089 possui genoma com tamanhos médio de 6833 Mb, enquanto a 

SP803280 um de 7064Mb. Estes resultados foram utilizados para o cálculo da 

quantidade de número de cópias por genoma estabelecido por XUE et al.,(2014). 

 Em trabalho realizado com o intuito de rastrear a quantidade de DNA 

presente em genomas de cana-de-açúcar derivadas de cruzamentos interespecíficos 

de Saccharum officinarum e Saccharum spontaneum, mantidas em diferentes 
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estados americanos, ZHANG et al., (2012), encontraram grande variação tanto do 

conteúdo como de ploidia entre os híbridos. Para os pertencentes à Saccharum 

officinarum, obtiveram resultados de ploidia variando entre 7,67 à 11,98 pg/2C e 

conteúdo de 7189 à 11697 Mb, respectivamente, com uma média de 9676,64 Mb 

que pode ser atribuída à maior parte dos híbridos. Já para os de Saccharum 

spontaneum, tem-se uma variação de  3,44 pg/2c com 2893 Mb à 11,26 pg/2C com 

10563Mb, com média de 6196,78 Mb.  

 O trabalho citado traz a avaliação da base genética dos híbridos 

utilizados neste trabalho, e plantados no Brasil. A ampla variação no conteúdo de 

DNA e ploidia se deve aos próprios programas de melhoramento da espécie. Sendo 

necessária a confirmação destes parâmetros em cada variedade para a estimativa 

do número de cópias dos genes endógenos e inseridos de maneira confiável. 

 

4.3.2 Validação de genes de referência 
 

 Nas PCRs realizadas para os genes de referência com a planta 

selvagem e transgênicas tanto para a variedade SP803280 e RB835089 apenas o 

gene tst apresentou banda fora do tamanho esperado (Figura 1). Observa-se 

também, a variação de intensidade das bandas de acordo com cada gene testado o 

que pode ser relacionado com a quantidade de cópias de cada um presente no 

genoma. Sendo assim, os procedimentos de qRT-PCR não foram realizados para o 

gene tst. 
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Figura 1: PCR para verificação da especificidade e tamanho de banda esperado (especificados na 

tabela 1) dos primers desenhados para qRT-PCR da variedade SP803280 (A) e RB835089 (B). C- 

controle negativo da reação; WT - planta controle; D+ planta transgênica para o gene AtDdm1; X+ 

planta transgênica para o gene xth; 16 e 19 plantas positivas para o gene neo. 

 

 Os resultados de PCR em tempo real, as curvas de dissociação para 

todos os pares de primers testados apresentaram apenas 1 pico para as duas 

variedades testadas como pode ser observado nas figuras 2 e 3 atestando que não 

houve pareamento inespecífico. Assim os procedimentos de análise do número de 

cópias de cada gene endógeno pelo método descrito no item 4.2.4 pode ser 

realizado. 
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FIGURA 2: Curvas de dissociação geradas para os genes de referência testados para a variedade 

SP803280. A: aprt; B: cyc; C: enol; D: gapdh; E: p4h; F: prr. 
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FIGURA 3: Curvas de dissociação geradas para os genes de referência da variedade RB835089. A: 

aprt; B: cyc; C: enol; D: gapdh; E: p4h; F: prr.  
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 A tabela 2 mostra as eficiências médias de cada primer e seu 

respectivo ct médio para as variedades SP803280 e RB835089. O teste de Tukey à 

5% de significância mostrou que não houve diferença estatística para a eficiência 

dos primers na variedade SP803280 (p=0,31) ao contrário da variedade RB835089 

(p=0,0001). Já para a variável Ct houve diferença estatística nos testes realizados 

dentro das duas variedades. Este fato atesta que os primers além de específicos 

amplificam genes que não possuem o mesmo número de cópias no genoma, sendo 

necessário a escolha do gene de referência que amplifica de acordo com o gene de 

interesse para que haja uma relação mais acurada e a geração de um índice de 

número de cópias que mais se aproxima da realidade. 

 

Tabela 2: Eficiência e Ct médio para cada par de primers desenhados para os genes controle das 

variedades SP803280 e RB835089 

Genes Eficiência  

(média de 3 repetições) 

Ct 

(média de 3 repetições) 

gapdh (SP803280) 2,10 a 33,47 d 

aprt (SP803280) 2,02 a 18,13 a 

p4h (SP803280) 2,03 a 20,89 b 

enol (SP803280) 1,61 a 27,82 b 

cyc (SP803280) 2,01 a 18,25 a 

prr (SP803280) 1,98 a 21,05 c 

gapdh (RB835089) 2,08 b 28,90 c 

aprt (RB835089) 1,95 a 21,76 b 

p4h (RB835089) 2,06 b 19,93 ab 

enol (RB835089) 2,06 b 28,33 c 

cyc (RB835089) 2,06 b 21,09 a 

prr (RB835089) 1,97 a 21,43 b 

* Letras demonstram a diferença estatística a 5% de significância pelo teste de Tukey. 

 

 Utilizando a fórmula proposta por XUE et al. (2014), pode-se chegar a 

um número aproximado da quantidade de cópias por genoma de cada gene testado, 

assim como pode ser observado na tabela 3. Para o cálculo, foram utilizados os Cts 

mostrados na tabela 2 e a fórmula apresentada no item 4.2.3, lembrando que tanto a 

variedade SP803280 quanto a RB835089 são heptaplóides. 
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Tabela 3: Número de cópias dos genes de referencia das variedades SP803280 e RB835089 

segundo XUE et al. (2014) 

Genes Cópias 

gapdh (SP803280) 7,25 c 

aprt (SP803280) 3,93 a 

p4h (SP803280) 4,53 b 

enol (SP803280) 6,03 c 

cyc (SP803280) 3,96 a 

prr (SP803280) 4,56 b 

gapdh (RB835089) 6,26 c 

aprt (RB835089) 4,72 b 

p4h (RB835089) 4,32 a 

enol (RB835089) 6,14 c 

cyc (RB835089) 4,57 ab 

prr (RB835089) 4,64 b 

* Letras demonstram a diferença estatística a 5% de significância pelo teste de Tukey. 

** Teste aplicado para cada variedade separadamente 

 

 Pode-se observar uma nítida diferença na quantidade de genes 

presentes em cada variedade que podem ser enquadrados em 3 grupos distintos, os 

de maior, os intermediários e os de menor número de cópias no genoma. No entanto 

existe uma diferença em quais genes pertencem à cada um dos agrupamentos. 

 Para a SP803280, gapdh e enol formam o grupo com quantidade maior 

de genes, (acima de 6) sendo que p4h e prr se enquadram nos intermediários 

(aproximadamente 5) e aprt e cyc configuram o grupo com menor número de genes 

(menor que 4). Já para a variedade RB835089, os mesmos genes compõe o 

primeiro grupo, porém dentro dos intermediários se encontram aprt e prr não 

diferindo estatisticamente de cyc que também se enquadra no grupo de menor 

número juntamente com p4h.  

 Os processos de cruzamento que geraram as variedades estudadas 

explica o fato da existência da divergência no conteúdo de DNA observado e a 

diferença na quantidade dos genes observada nos experimentos. Isto, mostra que 

para cada variedade de interesse há a necessidade de realização de experimentos 

com o intuito de buscar os melhores padrões para cada objetivo de estudo. 
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4.3.3 Quantificação dos genes xth inseridos no genoma de cana-de-açúcar da 
variedade SP803280 
 

 Anteriormente ao procedimento de PCR em tempo real, 25 ng de DNA 

das amostras de plantas transgênicas, foram submetidas à nova PCR para nova 

confirmação da inserção do gene. Na figura 4, visualizamos o resultado desta, com a 

presença de bandas no tamanho esperado para todas as amostras testadas. 

 

 

Figura 4: Gel de agarose 1% com o resultado da PCR convencional realizada com os DNAs de plantas 

transgênicas para o gene xth da variedade SP803280. C- controle negativo; C+ controle positivo (plasmídeo); 

WT - planta não transgênica (controle); XP4, A4P3,A7P2, P10, A13P3, A15P5, A15P1, P21, P26, XP30, P31, 

A46P3, P82, P84 - Plantas transgênicas para o gene xth 

 

 Para a verificação e validação dos primers específicos para PCR em 

tempo real, foi realizada uma PCR convencional com 25 ng de DNA de todas as 

amostras, na figura 5 pode-se observar a presença de bandas específicas para o 

gene xth no tamanho de 102 pb como esperado.  

 

 

Figura 5: Gel de agarose 1% com o resultado da PCR convencional realizada com os primers para qRTPCR 

específicos para o gene xth dos DNAs de plantas transgênicas da variedade SP803280. C- controle negativo; C+ 

controle positivo (plasmídeo); WT - planta não transgênica (controle); XP4, A4P3,A7P2, P10, A13P3, A15P5, 

A15P1, P21, P26, XP30, P31, A46P3, P82, P84 - Plantas transgênicas para o gene xth 
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 As curvas de dissociação para os primers dos genes xth, Atddm1 e neo 

que serão utilizados para o rastreamento do número de cópias inseridas estão 

representadas na figura 6. Como observa-se, não houveram pareamentos 

inespecíficos e os cálculos para a quantificação do número de cópias inseridas, 

seguiram os procedimentos descritos no item 4.2.3 

 

 

Figura 6: Curvas de dissociação para os genes xth (A), AtDdm1 (B) e neo (C). 

 

 Para a quantificação realizada segundo CASU; SELIVANOVA; 

PERROUX (2012), foram utilizados os dois genes de quantidade intermediária de 

número de cópias, p4h e prr, estes foram escolhidos por atender as premissas de 

terem Cts próximos entre 20 e 25 ciclos e estarem em proximidade ao Ct do gene de 

interesse, além de apresentarem apenas 1 pico na curva de dissociação.  

 De maneira geral, houve uma divergência na quantidade absoluta de 

cópias para o gene xth quando comparado aos dois genes estudados, pois quando 

se utiliza o gene prr, o índice de número de cópias é maior que o p4h. Este resultado 

que pode ser atribuído ao fato de o Ct do gene prr ser maior, levando a uma 

superestimativa da quantidade de genes, já que as eficiências para os dois genes 

controles não são estatisticamente diferentes (tabela 2). 

 Porém, excluindo-se as divergências na quantidade bruta do número 

de cópias, de maneira geral, houve uma conformidade nos grupos que podem ser 

gerados através das análises dos dados apresentados na tabela 4. Tem-se para os 

dois genes que o evento XP30, não apresentou diferença significativa com a 

amostra da planta controle apesar de ter demonstrado quantidade de cópias 
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diferentes de 0, assim, pode-se supor que esta amostra possui inserção de poucas 

ou apenas uma cópia no genoma. As amostras dos eventos XA4P3, XA7P2, XP21, 

XP26, XP31, XA46P3, XP82, XP4 e A13P3 apresentam números de cópias menores 

que 70 segundo os dois genes e podem ser enquadradas em um segundo grupo. O 

restante das amostras pode ser encaixado em outro grupo em que as cópias variam 

entre 71 e 95, segundo o gene p4h, já considerando o gene prr, a única amostra que 

formaria um novo grupo seria a XP84 que apresenta 165 como número de cópias 

estimado.    

 

Tabela 4: Número de cópias do gene xth inserido no genoma da variedade SP803280 de acordo com 

os genes utilizados como referencia segundo método proposto por Casu; Selivanova; Perroux (2012). 

Amostra GCI 

Ref. prr 

GCI 

Ref. p4h 

WT 0,0 a  0,0 a 

XP4 50,97 fgh 39,43 g 

XA4P3 39,78 cd 27,11 c 

XA7P2 23,68 b  17,55 b 

XP10 60,95 h 48,35 h 

XA13P3 58,75 gh 32,29 de 

XA14P5 91,91 i 59,92 i 

XA15P1 59,37 gh 46,73 h 

XP21 29,72 b 15,24 b 

XP26 43,63 def 34,77 ef 

XP30 2,81 a 1,70 a  

XP31 50,13 efg 36,14 fg 

XA46P3 40,54 cde 30,80 d 

XP82 31,84 bc 24,58 c 

XP84 165,40 j 70,35 j 

* Letras minúsculas demonstram a diferença significativa a 5% de significância pelo teste de T de 

Student.entre as amostras dentro das colunas. 

  

 Considerando o método de cálculo descrito por XUE et al. (2014), 

houve bastante discrepância em relação as quantidades de genes calculada pelo 

primeiro método apresentado, sendo que este de maneira geral apresentou valores 

maiores. Porém, também pode-se formar 3 grupos estatisticamente distintos ao se 

analisar os resultados (tabela 5), o primeiro formado pela planta XP30 com número 

de cópias menor que 1. O segundo em que se enquadram, XP4, XA4P3, 
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XA7P2,XP10, XA13P3, XA15P1, XP21, XP26, XP31, XA46P3, XP82 E XP84, em 

que as cópias variam de 1 a 100 e um terceiro com cópia acima de 100 formado pela 

planta XP84.  

 Na comparação dos dois métodos analisados por este trabalho, pode-

se propor a junção destes para a obtenção de um resultado mais confiável. Pois, 

com o índice de número de cópias proposto por Casu; Selivanova; Perroux, (2012), 

é possível se chegar ao número comparativo de cópias no genoma inteiro, 

comparado ao gene de referência. Já o método proposto por Xue et al (2014), 

detecta o número de cópias de genes inseridos por genoma. Ou seja, aliando-se as 

duas análises de maneira que o resultado para genes endógenos de Xue sirva como 

parâmetro na quantificação proposta por Casu, e levando-se em conta que a relação 

existente entre os dois métodos propostos é inversa, pode-se fazer o comparativo 

apenas dividindo-se o total gerado a utilização do comparativo proposto por Casu, 

pela quantidade de genes de referência endógenos calculados pela fórmula de Xue, 

chegando-se assim a um resultado que pode ser considerado mais confiável. Na 

figura 7 pode-se observar o comparativo dos 2 métodos estudados e com a relação 

existente entre eles. 

 Após a análise comparativa, têm-se que estatisticamente os valores 

apresentados pelo método de Casu não diferem entre si (letras maiúsculas da 

tabela) para a maioria das amostras analisadas, porém são menores em relação ao 

proposto por Xue, de acordo com o teste T à 5% de significância. 

  

Tabela 5: Número de cópias do gene xth inserido no genoma da variedade SP803280 de acordo com 
os métodos propostos por Casu; Selivanova; Perroux (2012) e Xue et al (2014). 
 

Amostra GCI 

Ref. PRR 

GCI 

Ref. P4H 

Segundo Xue 

WT 0,0 a A 0,0 a A 0,0 a A 

XP4 11,18 fgh B 8,70 g A 8,25 ab A 

XA4P3 8,72 cd A 5,98 c A 25,50 abc B 

XA7P2 5,19 b A 3,87 b A 12,98 ab B  

XP10 13,37 h B 10,67 h A 85,74 ef C  

XA13P3 12,88 gh B 7,12 de A 113,55 f C 

XA15P1 13,02 gh A 10,31 h A 67,35 de B 

XP21 6,51 b A 3,36 b A 52,43 cd B  

XP26 9,57 def B 7,68 ef A 28,50 bc C  
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XP30 0,61 a C 0,37 a B 0,006 a A 

XP31 10,99 efg A 7,98 fg A  25,15 abc B  

XA46P3 8,89 cde B 6,8 d A 30,29 bc C  

XP82 6,98 bc A 5,42 c A 18,24 ab B 

XP84 36,27 j B 15,53 j A 90,01 ef C  

 * Letras minúsculas demonstram a diferença significativa a 5% de significância pelo teste de T de 

Student.entre as amostras dentro das colunas.         

** Letras maiúsculas demonstram a diferença significativa a 5% de significância pelo teste de T de 

Student.entre as amostras dentro das linhas. 

 

 

Figura 7: Gráfico de comparação do número de cópias do gene xth inserido no genoma da variedade 

SP803280 de acordo com os métodos propostos por Casu; Selivanova; Perroux (2012) com os genes 

p4h e prr como referencia e Xue et al (2014). 

 

 

4.3.3 Quantificação dos genes AtDdm1 inseridos no genoma de cana-de-
açúcar da variedade SP803280 
 

 Antes do procedimento de q-RTPCR, 25 ng de DNA das amostras de 

plantas transgênicas, foram submetidas a nova PCR para nova confirmação da 
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inserção do gene com os primers específicos e outra com os sintetizados para PCR 

em tempo real. Na figura 8 pode-se observar a presença de bandas específicas para 

o gene AtDdm1 nos tamanhos esperados.  

 

 

Figura 8: Géis de agarose 1% com o resultado das PCRs para o gene AtDdm1 com primers 

específicos para qRT-PCR (A) e primers para PCR convencional (B). 1Kb -Ladder 1Kb plus; WT - 

planta controle; D3 e D6- plantas transgênicas para o gene AtDdm1. C- Controle negativo; C+ 

Controle positivo. 

 

 Os resultados apresentados para o gene AtDdm1 inseridos no genoma 

da variedade SP803280, também divergiram de acordo com o método utilizado. 

Porém as diferenças encontradas dentro do procedimento proposto por Casu não 

foram significativamente diferentes para a planta D6, ao contrario da planta D3.  

 Quando comparados os dois métodos têm-se  divergências, sendo que 

de modo geral o proposto por Xue apresenta valores maiores. A tabela 6  e a figura 

9 demonstram a comparação dos valores obtidos nas análises. Observa-se que, há 

uma tendência na estimativa do número de cópias quando comparados os três 

métodos, sendo que a planta D3 possui menor quantidade de cópias 

(aproximadamente 9), e a D6 possui maior quantidade de genes inseridos, cerca de 

11 considerando o método de Casu e 24 com o de Xue. 
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Tabela 6: Número de cópias do gene AtDdm1 inserido no genoma da variedade SP803280 de acordo 
com os métodos propostos por Casu; Selivanova; Perroux (2012) e Xue et al (2014). 
 

Amostra Segundo Casu 

Ref. PRR 

Segundo Casu 

Ref. P4H 

Segundo Xue 

WT 0 a A 0 a A 0 a A 

D3 9,00 b A 7,68 b B 9,42 b A 

D6 11,58 c A 11,33 c A 24,18 c B 

 * Letras minúsculas demonstram a diferença significativa a 5% de significância pelo teste de T de 

Student.entre as amostras dentro das colunas.         

** Letras maiúsculas demonstram a diferença significativa a 5% de significância pelo teste de T de 

Student.entre as amostras dentro das linhas. 

 

 

 

Figura 9: Gráfico de comparação do número de cópias do gene AtDdm1 inserido no genoma da 

variedade SP803280 de acordo com os métodos propostos por Casu; Selivanova; Perroux (2012) 

com os genes p4h e prr como referencia e Xue et al (2014). 
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4.3.4 Quantificação dos genes neo inseridos no genoma de cana-de-açúcar da 
variedade RB835089 
 

 De acordo com as PCRs para reconfirmação da presença do gene neo, 

tanto os primers para qRT-PCR quanto com os para PCR convencional 

apresentaram bandas nos locais esperados como pode ser observado na figura 10. 

 

 
Figura 10: Géis de agarose 1% com o resultado das PCRs para o gene neo com primers específicos 
para qRT-PCR (A) e primers para PCR convencional (B). 1Kb - Ladder 1 Kb plus; C- controle 
negativo; C+ controle positivo; WT- planta controle (selvagem); 16, 19 21 - plantas transgênicas para 
o gene neo 

 
 
 Nos cálculos realizados para a variedade RB835089, os genes APRT e 

P4H foram utilizados como controle, por se tratar de genes com números de cópias 

intermediárias e apresentarem Cts parecidos com o que o gene de interesse 

apresentou, como recomendado por CASU; SELIVANOVA; PERROUX, (2012).  

 Na quantidade bruta de cópias mais uma vez pode-se observar a 

divergência de acordo com o gene utilizado como referência e também em relação 

ao método. Porém, a tendência de plantas com maiores (planta 19) e menores 

(planta 16) números de cópias se manteve o mesmo para todos os cálculos 

realizados. Somente a planta 21 apresentou congruência de valores de acordo com 

o teste de T-Student a 5% de significância, pois não apresentou diferença 

significativa dentre os valores encontrados pelos métodos como pode ser observado 

na tabela 7 e figura 11. 
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Tabela 7: Número de cópias do gene neo inserido no genoma da variedade SP803280 de acordo 

com os métodos propostos por Casu; Selivanova; Perroux (2012) e Xue et al (2014)..  

Amostra Segundo Casu 

aprt 

Segundo Casu 

prr 

Segundo Xue 

WT 0,0 a A 0,0 a A 0,0 a A 

16 0,89 b A 1,96 b B 3,36 b C 

19 9,33 d B 8,17 c C 3,42 c A 

21 2,60 c A 2,45 b A 3,44 c A 

 * Letras minúsculas demonstram a diferença significativa a 5% de significância pelo teste de T de 

Student.entre as amostras dentro das colunas.         

** Letras maiúsculas demonstram a diferença significativa a 5% de significância pelo teste de T de 

Student.entre as amostras dentro das linhas. 

 

 

Figura 11: Gráfico de comparação do número de cópias do gene neo inserido no genoma da 

variedade SP803280 de acordo com os métodos propostos por Casu; Selivanova; Perroux (2012) 

com os genes p4h e prr como referencia e Xue et al (2014). 

 

 Considerando todos os genes analisados pelos cálculos propostos por 

Casu et al (2012) e por Xue et al (2014), não houve congruência entre estes no que 

diz respeito ao número absoluto de cópias inseridas. Porém, é possível estabelecer 

uma relação de concordância entre a quantificação das cópias, sendo que grupos 

estabelecidos de maiores e menores números de cópias apresentam a mesma 

tendência nos método apresentados. De maneira geral, os resultados conseguidos 

pelo segundo método apresentado foram maiores em comparação com o primeiro, 
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fato que pode ser atribuído a uma possível superestimação ou em uma análise mais 

detalhada, pode ser considerado mais sensível à variações relacionadas aos Cts das 

amostras analisadas.  

 Para a transformação genética de cana-de-açúcar, o bombardeamento 

de partículas é o método mais utilizado e produz uma variação na quantidade de 

genes inseridos que é compatível à variação encontrada nesse trabalho. Este evento 

ocorre pelo fato de que não há como prever a quantidade ou localização dos genes, 

pois a técnica leva à inserção de maiores ou menores números de cópias aleatórias 

no genoma.  

 Diversos trabalhos desde o começo da transformação genética de 

cana-de-açúcar nos anos de 1990 tem comprovado esta aleatoriedade, como os 

realizados com a inserção do gene neo que encontrou variação pequena de 1 a 3 

copias ou pelo mesmo grupo com a inserção do gene uidA variando entre 1 a 14 

cópias (BOWER; BIRCH, 1992; BOWER et al., 1996). Mais recentemente, ainda em 

cana, pode-se comprovar por Southern Blot a inserção de 1 a 5 copias dos genes 

bar e neo (FALCO; TULMANN NETO; ULIAN, 2000), porém os autores afirmam que 

não há a quantificação precisa, pois as bandas formadas pelo método não foram 

apresentaram nitidez suficiente para uma análise confiável, sendo que os resultados 

apresentados se tratam de uma estimativa. Outras variações que pode ser utilizada 

como comparativo dentro da espécie são as de 3 a 158 cópias do gene neo 

encontrada por Casu et al (2012), de 1 a múltiplas cópias do mesmo gene que foram 

bombardeadas com a utilização de diversas estratégias (XIONG et al., 2013; WU et 

al., 2015). Ainda em trabalho realizado com cassete mínimo que contém o gene neo 

buscando uma melhoria da geração de transgênicos de variedades de cana energia 

promissoras mas até então não responsivas aos procedimentos de transgenia, 

encontrou-se de 1 a mais de 10 cópias inseridas.  

 Pelos métodos tradicionais a quantificação de transgenes no genoma 

de cana-de-açúcar é difícil, onerosa e muitas vezes ineficiente, porém métodos de 

qRT-PCR vem sendo utilizados de forma eficiente como alternativa para uma rápida 

detecção e estimativa destes. Porém ainda precisam de padrões para assegurar 

maior confiabilidade dos resultados 
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4.4 Conclusões 

 

 O processo de transformação genética por bombardeamento de 

partículas não gerou alterações significativas na ploidia e quantidade de DNA de 

acordo com dados da citometria de fluxo. 

 As variedades SP803280 e RB835089 são heptaplóides e possuem 

genoma com tamanhos médios de 7064 Mb, e  6833Mb, respectivamente. 

 Os genes p4h e prr são recomendados para referência na 

quantificação de número de cópias da variedade SP803280. 

 Para a variedade RB835089, os genes aprt e prr demonstram 

características melhores para a quantificação relativa do número de cópias inseridas. 

 O número de cópias inseridas dos genes xth, AtDdm1 e neo pode ser 

calculado de maneira relativa e absoluta utilizando cálculos baseados em dados de 

qRT-PCR. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Apesar da produção de cana-de-açúcar estar em crescimento e ser 

uma das maiores dentre os produtos do agronegócio brasileiro, ainda há a 

necessidade de incremento de produtividade, pois a demanda por energia e 

alimento são cada vez maiores. Dentro disso, a cultura de tecidos aliada à 

transformação genética de plantas se destacam como estratégias promissoras, 

abrindo a possibilidade da geração de cultivares mais produtivos e resistentes à 

estresses bióticos e abióticos. Este fato, possivelmente, pode levar ao incremento de 

produção sem a necessidade de maiores agressões ao meio ambiente devido a 

diminuição na utilização de pesticidas e de água.  

 A utilização da cultura de tecidos em cana-de-açúcar, apesar de bem 

estabelecida desde a década de 90, precisa ser adequada às variedades estudadas 

pois cada qual se comporta de maneira distinta frente ao cultivo in vitro.  Fatores 

como a composição do meio de cultura, condições de luminosidade, desinfestação e 

inoculação de explantes variam dentre espécies e variedades. 

 Este trabalho como um todo, trouxe inovações para a cultura de tecidos 

e análise de transgênicos. Em um primeiro momento, a melhora na qualidade da luz 

utilizada nos processos de regeneração e crescimento de plantas a partir de calos 

embriogênicos e discos foliares, geram um protocolo mais eficiente, proporcionando 

além de economia de tempo uma sustentabilidade maior para o processo.   

 Especificamente para cana-de-açúcar da variedade SP803280, não há 

até o momento relatos na literatura acerca das condições de cultivo mediante à 

diferentes qualidades de luz na regeneração de plantas a partir de calos 

embriogênicos e discos foliares. Geralmente a luz fluorescente branca com espectro 

de comprimentos de onda variando ente 400 e 680 nm é utilizada na maior parte das 

salas de crescimento. Contudo, nos últimos anos houve o surgimento da tecnologia 

de luzes LED que além de mais duráveis e energeticamente econômicas, emitem 

um espectro mais específico nos comprimentos de onda fotossinteticamente ativos 

da ordem de 400 e 700 nm, proporcionando uma melhor utilização da luz pelas 

plantas durante o cultivo in vitro. Sendo assim, um dos objetivos deste trabalho foi o 

estabelecimento da melhor qualidade de luz na regeneração de plantas através de 

discos foliares e calos embriogênicos de cana-de-açúcar frente a distintas 

iluminações, sendo estas a luz fluorescente branca, a LED e a junção das duas 
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qualidades. Observou-se após 90 dias da data de inoculação que para calos 

embriogênicos, o uso combinado das duas luzes levou a um incremento cerca de 

21% e 35% na cobertura de plantas por calo e tamanho, respectivamente. Já para 

discos foliares, a combinação de luzes proporcionou a regeneração de 17,6% mais 

plantas por disco em comparação aos outros tratamentos, e a luz branca produziu 

plantas cerca de 20,28% maiores.  

 Os resultados apresentados levam a um incremento das condições de 

regeneração de plantas a partir de calos embriogênicos e discos foliares no cultivo in 

vitro da variedade SP803280. Os materiais vegetais utilizados durante o experimento 

são os mesmos usados no procedimento de transformação genética de cana-de-

açúcar e esta melhoria permite também a geração de plantas geneticamente 

modificadas de maneira mais eficaz. 

 A otimização dos protocolos de obtenção de transgênicos em cana-de-

açúcar foi outro objetivo deste trabalho. A etapa de seleção de plantas com agente 

seletivo geneticina é específica de cada variedade e acontece pois a transformação 

genética com o gene neo, permite o crescimento de plantas que são resistentes a 

este antibiótico. A variedade SP803280 se mostrou mais resistente ao agente 

seletivo pois, nos primeiros experimentos de transformação genética realizados 

houve uma regeneração massiva de plantas não transgênicas mesmo na presença 

de 30 mgL-1 do antibiótico, o que levou a elevados custos e gasto de tempo na 

seleção das plantas por PCR. Deste modo, procurando melhorar a seleção de 

plantas geneticamente modificadas, calos embriogênicos e plantas não 

transformadas foram expostos à diferentes concentrações de geneticina, variando 

entre 30 e 60 mgL-1 em que para o preparo da solução estoque foi considerado ou 

não a quantidade de principio ativo em cada miligrama do produto. Observou-se a 

sobrevivência das plântulas e calos após 60 dias, os resultados apresentados levam 

a conclusão de que é necessária a utilização de uma concentração entre 40 e 50 

mgL-1 de principio ativo do antibiótico geneticina para seleção de plantas 

geneticamente transformadas da variedade SP803280 tanto em calos 

embriogênicos quanto na seleção posterior das plantas regeneradas. Recomenda-se 

que a concentração de 45 mgL-1  seja adotada em futuros experimentos de 

transformação genética utilizando esta variedade de cana-de-açúcar. 

 Alguns genes são promissores para a geração de transgênicos em 

cana-de-açúcar, dentre estes estão os genes que foram utilizados neste trabalho 
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que são relacionados na manutenção de estabilidade do DNA, pois a espécie 

apresenta um genoma grande e com elevada presença de elementos transponíveis, 

e em processos metabólicos que melhoram a capacidade de produção de 

polissacarídeos e biomassa, procurando gerar plantas com maior produtividade 

possível. 

 Neste sentido o gene AtDdm1, bem caracterizado como atuante na 

manutenção da metilação do DNA, levaria ao aumento da estabilidade do genoma 

pela inativação de elementos transponíveis (HIGO et al., 2012). Estes são presentes 

em grande quantidade no genoma da cana-de-açúcar e levam a uma maior  

instabilidade e complexidade (ARAUJO, DE et al., 2005). Em trabalhos anteriores a 

inserção deste gene na variedade RB835486 levou a uma menor expressão, 

analisada por PCR quantitativo, de elementos de transposição (PICELLI, 2010).  

 Outro gene em que a superexpressão no genoma da cana seria 

promissora, é o xth que codifica para proteínas envolvidas no remodelamento de 

parede celular da família das xiloglucanos endotransglicosilases/hidroxilases, que 

induziria o aumento da formação de xiloglucanos na parede celular (MIEDES et al., 

2013). Este aumento dos polissacarídeos poderia gerar um incremento na geração 

de etanol de segunda geração o que proporcionaria uma menor competição entre a 

geração de biocombustíveis e alimento. 

 Neste trabalho a transformação genética com os genes citados foram 

realizadas por meio da utilização do procedimento de bombardeamento de 

partículas este gerou 2 eventos para o gene AtDdm1 e 14 para o xth. Cada 

bombardeamento obteve porcentagens de sucesso diferentes, a maioria das 

tentativas não resultou em nenhum resultado positivo provavelmente devido a 

problemas de protocolo na aquisição de material vegetal de qualidade e seleção das 

plantas geneticamente transformadas. A transformação genética de cana-de-açúcar 

por biobalística é de difícil execução, a inserção de genes é aleatória e, a 

estabilidade destes genes também é inserta principalmente devido ao fato da 

espécie apresentar uma grande quantidade de transposons ativos.  

 Após os procedimentos e averiguação da presença do gene de 

interesse em plantas transgênicas por PCR, a próxima etapa diz respeito à análise 

do número de cópias inseridas pelo processo de transformação. A técnica mais 

utilizada para este fim é o Southern Blot que consiste na extração do DNA da planta 

transgênica seguido de digestão com enzimas de restrição e hibridização com uma 
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sonda específica para o gene inserido. Porém, no caso de cana-de-açúcar este 

procedimento se mostra por muitas vezes ineficaz não produzindo resultados 

satisfatórios gerando resultados negativos ou hibridizações inespecíficas. Assim, o 

desenvolvimento de métodos que sejam mais rápidos e confiáveis para a 

averiguação do número de cópias inseridas é necessário. A técnica de PCR em 

tempo real é uma alternativa que têm sido utilizada para este fim em diversas 

espécies, no caso de cana-de-açúcar há dois métodos descritos: o primeiro gera um 

índice de número de cópias (GCI), o qual se baseia na relação entre um gene de 

referência e o gene inserido (CASU; SELIVANOVA; PERROUX, 2012). O segundo 

foi utilizado para a verificação do número de cópias de genes endógenos e é uma 

quantificação absoluta baseada em relações de tamanho e peso do genoma (XUE et 

al., 2014), foi proposta a utilização deste também na verificação do número de 

cópias inseridas de genes de interesse. Ambas as maneiras são baseadas em 

dados de eficiência e ct produzidos pelo experimento de PCR em tempo real.

 Anteriormente a quantificação do número de cópias é necessária uma 

etapa de normalização em que é necessário a descoberta de genes controle 

específicos para serem utilizados como referência, estes precisam ter uma 

amplificação próxima com a do gene alvo, geralmente entre 25 e 30 ciclos e possuir 

número de cópia único ou baixo no genoma (ISKANDAR et al., 2004; CASU; 

SELIVANOVA; PERROUX, 2012). Neste experimento, utilizou-se as variedades 

SP803280 e RB835089 não transgênicas, e observou-se que para a variedade 

SP803280 os genes p4h e prr são os mais promissores para figurar como controle 

para a verificação do número de cópias inseridas enquanto que para RB835089 aprt 

e p4h são os mais recomendados. 

 Utilizando dos dados obtidos houve a determinação do número de 

cópias inseridas analisadas pelas duas metodologias citadas nos eventos 

transgênicos para os genes xth e AtDdm1 da variedade SP803280 e neo da 

variedade RB835089.  A quantificação foi realizada de maneira eficiente e rápida 

pelos dois métodos testados. Não houve uma concordância no número absoluto de 

cópias inseridas, porém é possível realizar uma relação entre os métodos testados 

dividindo as plantas transgênicas em grupos, de baixo, intermediário e alto número 

de cópias. Os resultados deste experimento apresentam uma tendência a ser 

seguida nos próximos anos, porém ainda são necessários ajustes e validações para 

sua utilização de maneira confiável. 
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