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Resumo 

 

Os elementos transponíveis (TEs) constituem grande parte do material genético de 

diversos eucariotos, alcançando entre 50-80% do genoma de gramíneas. Os projetos genoma 

proporcionaram um aumento das informações disponíveis sobre estes elementos, o que 

evidenciou sua importância e possibilitou o desenvolvimento de novas abordagens para seu 

estudo. O sistema Mutator (Mu) de milho é o mais ativo e mutagênico transposon de plantas. 

Além do elemento autônomo, MuDR, o sistema compreende ainda um conjunto de elementos 

bastante heterogêneo em sua seqüência e estrutura, chamados MuLEs, que podem conter até 

mesmo fragmentos de genes do hospedeiro. As seqüências de transposons mais 

abundantemente expressas no transcriptoma de cana-de-açúcar são relacionadas a MuDR e se 

agrupam em quatro clados (nomeados Classes I, II, II e IV), existentes antes da divergência 

entre Mono e Eudicotiledôneas. O trabalho apresentado aqui teve o objetivo de aprofundar o 

conhecimento sobre o sistema Mutator em cana-de-açúcar a partir da análise comparativa entre 

seqüências dessa planta e de arroz (cujo genoma está totalmente seqüenciado). Foi possível 

avaliar a abundância e diversidade do sistema Mu em gramíneas, ficando evidente uma 

amplificação de elementos clado-específica, tendo a Classe II sofrido uma explosão no número 

de cópias ao longo da evolução destas plantas. Análises estruturais revelaram que, enquanto 

as Classes I e II compreendem elementos com características de transposons, as Classes III e 

IV são, na verdade, transposases domesticadas. Foram completamente seqüenciados dois 

clones de BAC de cana-de-açúcar, um proveniente de cada parental do híbrido (Saccharum 

officinarum e Saccharum spontaneum), ambos contendo elementos da Classe III. Estes 

elementos foram caracterizados e a seqüência genômica de cana foi comparada com sua 

ortóloga em arroz, revelando um acúmulo de TEs nas regiões intergênicas. 



Abstract 

Transposable elements (TEs) constitute great part of eukaryote genetic material, in 

grasses, they comprise between 50-80% of the genome. Genome projects have significantly 

increased the amount of information about these elements, revealing their importance and 

allowing the development of new approaches for their study. The Mutator system (Mu) of maize 

is the most active and mutagenic plant transposon. Beyond the autonomous element, MuDR, 

the system comprises a very heterogeneous, in sequence and structure, set of elements, called 

MuLEs, that can contain even host gene fragments. The most abundant transposon related 

sequences expressed in sugarcane transcriptoma are the MuDR-like. They group into four 

clades (called Classes I, II, III and IV) that exist prior to the Mono and Eudicot split. The aim of 

this work is to gain knowledge about the Mutator system in sugarcane through the comparative 

analysis against rice (whose genome is completely sequenced). The results described the 

abundance and diversity of the Mu system in grasses, evidencing a clado-specific amplification 

with a burst of Class II along the evolution of this plant group. Structural analyses showed that, 

while Classes I and II comprise elements with transposon characteristics, Classes III and IV are 

domesticated transposases. One BAC clone from each sugarcane parental genotype 

(Saccharum officinarum and Saccharum spontaneum) have been completely sequenced, both 

containing Class III elements. These elements have been characterized and the sugarcane 

genomic sequences were compared with their orthologues in rice. The comparative analyses 

showed an accumulation of TEs in the intergenic regions. 

 



1. Introdução 
 

1.1. Elementos transponíveis 

 

Os elementos transponíveis (TEs) foram originalmente caracterizados em plantas, devido 

ao seu envolvimento na origem de mutações instáveis, fato observado através de estudos com 

milho (Zea mays) pela citogeneticista Barbara McClintock na década de 40. Foi ela quem 

primeiro definiu o conceito de transposição e denominou-os “elementos controladores do gene” 

(McClintock 1956). Desde então, inúmeros TEs têm sido identificados em uma grande 

variedade de organismos que vai de bactérias a eucariotos superiores (Kidwell e Lisch 2002, 

Kazazian 2004). A característica fundamental de todos eles é a capacidade de se inserir em 

diferentes posições no genoma, alterando muitas vezes a função dos genes a que se associam 

(Grandbastien 1992). Hoje, sabe-se que os TEs constituem grande parte do material genético 

de diversos eucariotos, alcançando 45% do genoma humano e variando entre 50-80% do 

genoma de algumas gramíneas (Feschotte et al. 2002). Apesar da origem e do papel biológico 

dessas seqüências móveis permanecerem desconhecidos, acredita-se que elas geram 

variabilidade genética e que, portanto, possuem grande importância para a plasticidade do 

genoma necessária à evolução (Flavell et al. 1997, Evgen´ev 2007). O efeito deletério da 

transposição pode ser minimizado pela manutenção de elementos em estado quiescente 

durante o crescimento e desenvolvimento normais da planta hospedeira. Por outro lado, a 

ativação desses elementos em situações de estresse aumentaria a taxa de mutação, 

possibilitando uma reestruturação do genoma, eventualmente aproveitada pela seleção natural 

de forma a melhorar a adaptação do organismo (McClintock 1956 e 1984, Wessler 1996). 



Os TEs de eucariotos dividem-se em duas classes: transposons e retroelementos. Os 

primeiros mobilizam-se geralmente de maneira não replicativa, de um locus para outro, via uma 

molécula de DNA. Os retroelementos transpõem-se de forma replicativa através de um 

intermediário de RNA, havendo a cada ciclo de transposição, portanto, o aumento no número 

de cópias no genoma hospedeiro (Kidwell e Lisch 2002). Todos os TEs geram uma duplicação 

do sítio de inserção (TSD, target site duplication) no genoma (Grandbastien et al. 1994). Dentro 

de cada classe, existe uma grande diversidade de clados de elementos. Por exemplo, em 

gramíneas foram descritas pelo menos 17 clados de transposons e 43 de retroelementos (Rossi 

et al. 2001). 

Os retroelementos estão divididos em dois grupos: retroelementos com LTRs (Longas 

Terminações Repetidas, na mesma direção) e retroelementos sem LTRs (Fig.1). O grupo com 

LTRs é composto de retrovírus e retrotransposons, que possuem uma organização similar. A 

diferença reside no fato dos retrotransposons não apresentarem, diferentemente dos retrovírus, 

o domínio env, que codifica uma glicoproteína capaz de formar o envelope protéico da partícula 

viral, conferindo assim o caráter infeccioso (Fosket 1994, Schmidt 1999). Os retrotransposons 

podem ainda ser separados em dois grupos, Ty1/copia e Ty3/gypsy (segundo a nomenclatura 

original de levedura e Drosophila),  de acordo com a posição dos domínios protéicos INT e RT-

RNAseH dentro da poliproteína pol. Os retroelementos sem LTR se dividem em LINEs ("Long 

Interspersed Nuclear Elements") e SINEs ("Short Interspersed Nuclear Elements") (Fig. 1). Os 

LINEs são elementos autônomos que codificam todas as enzimas necessárias para sua 

transposição, enquanto os SINEs, contendo apenas poucas centenas de pares de bases, são 

elementos defectivos que necessitam das enzimas em trans para completar seu ciclo replicativo 



(Smyth 1993, Schmidt 1999). Existem evidências que indicam que os SINEs parasitam a 

maquinaria de transposição dos LINEs (Ogiwara et al. 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os transposons de plantas têm repetições terminais invertidas (TIRs) (Fig. 1), onde, em 

alguns casos, se localiza a região promotora, e movem-se excisando-se e inserindo-se em uma 

nova localização (Flavell et al. 1994). São altamente variáveis em tamanho. Os elementos 

autônomos apresentam um gene que codifica para uma enzima, a transposase, responsável 

pela excisão e inserção do elemento. Os transposons não autônomos geralmente derivam de 

deleções internas dos autônomos, podendo também ser mobilizados através da maquinaria 

fornecida por estes (Miskey et al. 2007). 

A atividade dos TEs é regulada através de complexos mecanismos de controle, que 

garantem a viabilidade do hospedeiro e assim, a perpetuação dos próprios elementos 

(Grandbastien 1998). Por esse motivo, embora existam milhões de elementos no genoma dos 
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pol III 
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Figura 1. Estrutura e classificação dos elementos de transposição. 
As duplicações do sitio de inserção estão indicadas por setas. LTR: longas repetições terminais. TIR: 
repetições terminais invertidas. Gag e pol são os dois quadros abertos de leitura dos retroelementos 
com LTRs. ORF1, EN e RT são domínios protéicos dos retroelementos sem LTRs (Adaptado de 

LTR LTR TIR TIR 

Retroelementos Transposons 
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eucariontes, aparentemente só uns poucos são ativos e a tarefa para determinar se certo 

elemento está ativo, inativo ou silenciado epigenéticamente torna-se um grande desafio 

(Feschotte et al. 2002). A transcrição é o primeiro ponto de controle da atividade dos TEs 

(Grandbastien et al. 2005). Por outro lado, a transcrição de um TE não se correlaciona 

necessariamente com a presença de novas inserções já que, para completar o ciclo 

transposicional, além da transcrição é necessário ocorrer a tradução do mensageiro, transcrição 

reversa no caso dos retrotransposons, e a integração em um novo local. A regulação em 

qualquer destes níveis limita a transposição (Slotkin e Martienssen 2007). 

 

 

1.2. O sistema Mutator 

 

O transposon Mutator (Mu) foi originalmente identificado em milho (Robertson 1978) e 

utilizado para a identificação de genes através de “transposon tagging” nesta espécie (Walbot 

1992). Em milho, o sistema Mutator possui um mecanismo de regulação complexo envolvendo 

silenciamento gênico pós-transcricional (PTGS) e transcricional (TGS) (Rudenko et al. 2003). O 

elemento regulatório autônomo, MuDR, apresenta entre 5 a 30 cópias nas linhagens de milho 

Mutator. Este elemento possui dois genes que são transcritos em sentido inverso a partir dos 

promotores contidos nas TIRs (terminal inverted repeats), mudrA e mudrB. O produto de mudrA, 

MURA, tem homologia com transposases bacterianas e encontra-se presente em diversas 

espécies vegetais. Já o outro gene, mudrB, codifica para a proteína MURB cuja função ainda 

não está esclarecida. Embora em milho MURB seja necessária para ocorrer transposição, o 

gene mudrB tem sido identificado apenas em elementos das espécies do gênero Zea (Lisch et 

al. 2001, Rossi et al. 2004). A figura 2 esquematiza a estrutura de MuDR apresentando a 



organização dos genes mudrA e mudrB e as TIRs. Indicam-se também os transcritos com seus 

íntrons e éxons, os produtos protéicos e seus tamanhos correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema Mutator compreende, além dos elementos autônomos MuDR, um conjunto de 

elementos bastante heterogêneo em sua seqüência e estrutura (Fig. 3). Estas seqüências, 

denominadas MuLEs (Mutator-like elements), podem ou não possuir TIRs em seus extremos, 

assim como homologia com os genes mudrA e mudrB. Quando MuLEs apresentam homologia 

com mudrA ou mudrB, são denominados hMuDRs. Embora tais elementos não sejam 

responsáveis pela atividade de Mutator, evidências indicam que estão envolvidos na regulação 

do sistema, competindo com os elementos autônomos pelas transposases (Lisch 2002). MuLEs 

têm sido identificados em várias espécies de Mono e Eudicotiledôneas, como arroz (Oryza 

sativa), algodão (Gossypium hirsutum), soja (Glycine max) e Arabidopsis thaliana (Yu et al. 

2000, Lisch et al. 2001).  

Um estudo sobre a presença de mudrA em gramíneas indicou que a transposase do 

sistema Mutator é ubíqua no genoma das monocotiledôneas e, baseando-se nesta proteína, é 

? transposase 

TIRTIR mudrA mudrB

mudrA 
2,8 Kb 

mudrB

1 Kb 

200 bp 200 bp 

MURA 823 aa 
(94 kD) MURB

4.942 pb 

207-167 aa 
(23 kD) 

Figura 2. Estrutura do elemento autônomo MuDR de milho. 



possível classificar os elementos MuDR/hMuDR em três clados. Neste estudo foram 

identificados cDNAs de trigo e arroz homólogos a mudrA, sugerindo que nessas espécies o 

sistema seja transcricionalmente ativo (Lisch et al. 2001). Devido ao fato de ter sido analisado 

um fragmento interno do gene mudrA, não se tem informação sobre as TIRs de cada um dos 

clados descritos. 

No genoma de A. thaliana, os MuLEs foram classificados em 28 grupos, cada um com 

diferentes níveis de similaridade com MuDR. Posteriormente, foi descrito que dentre os 28 

grupos, 9 deles tinham homologia com mudrA, sendo que 6 apresentavam TIRs e 3 não as 

possuíam (Yu et al. 2000). 

Uma análise de 910 Kb de seqüência genômica de arroz realizada por Turcotte et al. 

(2001) revelou que 19,9% da seqüência analisada era constituída por TEs. Transposons 

superaram em número os retroelementos (166 contra 22), apesar destes perfazerem uma maior 

porcentagem dos nucleotídeos inspecionados. Dezessete elementos encontrados foram 

caracterizados como MuLEs e classificados em dez grupos. As TIRs mostraram alta 

similaridade (> 80%) dentro dos grupos, com as seqüências internas mais variáveis. 

MuLEs não-autônomos não derivam apenas de deleções de elementos autônomos. Ao 

invés disso, uma variedade considerável de sequências têm sido encontradas entre as TIRs, 

muitas não relacionadas à transposases. Em milho, arroz e A. thaliana, diversos desses MuLEs 

foram encontrados carregando fragmentos do genoma hospedeiro, sendo chamados Pack-

MuLEs por Jiang et al. (2004) (Fig.3). No mesmo estudo, diferentes abordagens indicaram que 

esses fragmentos são ainda expressos e sofrem ação seletiva. Por outro lado, Juretic et al. 

(2005) identificaram 8274 MuLEs com TIRs e TSDs intactos no genoma do arroz, dos quais 

1337, chamados Transduplicated MuLEs, contém fragmentos de genes hospedeiros (Fig. 3). 



Estes fragmentos mostram características de pseudogenes, com domínios protéicos 

conservados incompletos, quebras de quadro de leitura e códons de parada prematuros, além 

do padrão de substituições sinônimas e não-sinônimas ser igual ao esperado para 

pseudogenes. Dessa forma, os resultados destes trabalhos são contraditórios no que diz 

respeito às forças evolucionárias agindo sobre os fragmentos capturados. Entretanto, ambos os 

estudos concordam sobre um importante papel dessas seqüências na organização e evolução 

do genoma hospedeiro, por serem uma potencial fonte para a criação de novos genes e/ou 

relacionarem-se à regulação de seus cognatos genômicos. Apesar do mecanismo de aquisição 

dos fragmentos não ser ainda compreendido, a presença de íntrons indica que ele envolve a 

captura de DNA genômico mais do que de cópias de cDNA dos transcritos celulares (Jiang et 

al. 2004). 

Embora os transposons tenham sido vistos durante muito tempo como DNA egoísta, 

estudos recentes descrevem genes derivados de transposons com funções celulares 

determinadas (Hudson et al. 2003, Bundock e Hooykaas 2005). Tais genes mostram homologia 

com transposases, mas perderam as duas estruturas típicas de transposons: TIRs e TSDs, 

passando a ser chamados de "transposases domesticadas" (Fig. 3). Recentemente, uma nova 

família gênica de trasposases domesticadas, relacionada a Mutator, foi encontrada em arroz e 

A. thaliana, sendo denominada MUSTANG (Cowan et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Os diferentes tipos de elementos que compõem o sistema Mutator. 

 

 

1.3. A cana-de-açúcar e o Brasil 

 

A cana-de-açúcar é uma planta alógama, pertencente ao gênero Saccharum, tribo 

Andropogonae, família Poaceae, dentro da classe das monocotiledôneas. À mesma família 

pertencem também o arroz (Oryza sativa), o trigo (Triticum aestivum), o milho (Zea mays) e o 

sorgo (Sorghum bicolor). É uma planta nativa das regiões tropicais, tendo iniciado sua 

dispersão pelo Velho Mundo ainda no período Neolítico, a partir da Nova Guiné. Nas Américas 

a espécie chegou com a segunda expedição de Cristóvão Colombo no final do século XV. No 

Brasil, Martim Afonso de Souza introduziu oficialmente mudas de cana-de-açúcar provenientes 

da Ilha da Madeira em 1502. Desde o início de sua domesticação a planta foi empregada na 

alimentação e, devido a seu elevado teor calórico, serviu como reserva energética em viagens 

marítimas e migrações (Cesnik e Miocque, 2004). 

Elemento autônomo

Elemento defectivo – não autônomo

Transduplicated MULE

Pack-MULE

Transposase domesticada

TSD

TIR

Transposase

Domínio protéico  do hospedeiro

Seqüência  do hospedeiro



Atualmente a cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes nas regiões tropicais e 

subtropicais do planeta, com cultivo intensivo em mais de noventa países. É utilizada 

principalmente para obtenção de açúcar, servindo como fonte para cerca de 60% do açúcar 

bruto produzido no mundo. Em alguns países, como o Brasil, também é empregada na 

produção de álcool. Brasil e Índia são os principais produtores de cana-de-açúcar do mundo 

(Grivet e Arruda 2002). 

O esgotamento das reservas de combustíveis fósseis mundiais, associado à crescente 

preocupação com o efeito estufa, causador do aquecimento global, têm levado a um grande 

aumento na demanda por fontes renováveis de energia e combustíveis menos poluentes. 

Dentre as alternativas, os biocombustíveis mostram  maior viabilidade (Hill et al. 2006). Dentre 

todos os biocombustíveis disponíveis atualmente, aquele que apresenta melhor relação custo-

benefício, dos pontos de vista econômico, tecnológico e ambiental, é o etanol produzido a partir 

da cana-de-açúcar. Processos de produção baseados em outras espécies, como milho ou 

beterraba, mostraram-se menos eficientes (Pimentel e Patzek 2005, Andreoli e Souza 2006). 

Neste cenário o Brasil tem um papel de destaque, uma vez que, ao lado dos Estados Unidos, 

cuja produção é baseada no milho, lidera a produção mundial de etanol produzindo sozinho 

cerca de 50% do álcool comercializado internacionalmente. Em média 55% da cana-de-açúcar 

cultivada no Brasil ao longo do ano é transformada em álcool e o restante, em açúcar. O 

bagaço, resíduo desta transformação, pode ainda ser utilizado na produção de biodiesel, 

biogás, plásticos biodegradáveis e até mesmo energia elétrica, derivada de sua queima (União 

da Agroindústria Canavieira de São Paulo – UNICA - www.unica.com.br). 

 

 

 



1.4. O genoma da cana-de-açúcar 

 

Embora a cana-de-açúcar seja uma cultura economicamente importante, o seu genoma é 

pouco estudado, principalmente devido a sua complexidade. Os cultivares modernos são 

altamente poliplóides, apresentando também aneuploidias. Derivadas de uma hibridação 

interespecífica entre a espécie domesticada Saccharum officinarum (2n=80) e a selvagem 

Saccharum spontaneum (2n=40-128), as atuais variedades comerciais de cana-de-açúcar 

contém de 100 a 130 cromossomos, dos quais 15-25% provém de S. spontaneum e o restante 

de S. officinarum (Fig. 4) (D'Hont 2005). O alto teor de açúcar é atribuído a S. officinarum, 

enquanto considera-se como contribuição de S. spontaneum o vigor vegetativo e a resistência a 

estresses bióticos e abióticos (Ming et al, 1998). Considerando genomas monoplóides, o 

conteúdo de DNA é de 930 Mpb para S. officinarum, 750 Mpb para S. spontaneum e 

aproximadamente 1000 Mpb para cana (D´Hont e Glaszman 2001), enquanto as espécies 

próximas como sorgo ou arroz apresentam 760 Mpb e 430 Mpb respectivamente. O híbrido é 

propagado vegetativamente através de um segmento do colmo contendo de 2 a 4 gemas, 

denominado tolete (Cesnik e Miocque, 2004). 

O Projeto SUCEST (Sugarcane Expressed Sequence Tags) da Fundação de  Amparo à 

Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP) foi o responsável pelo seqüenciamento do 

transcriptoma da cana-de-açúcar. Foram parcialmente seqüenciados mais de 260.000 clones 

de cDNA, provenientes de 26 bibliotecas de cDNA, geradas a partir de RNA extraído de 

diferentes tecidos da planta. Com isso foram produzidas 237.954 ESTs (Expressed Sequence 

Tags) de alta qualidade. Estas ESTs foram montadas (sobrepostas) resultando em 43.141 

transcritos consenso. A anotação dessas seqüências associou quase 50% destes transcritos 



com metabolismo protéico, comunicação celular e transdução de sinal, bioenergética e resposta 

a estresse. TEs representaram 2,3% das seqüências anotadas, enquanto que 16,8% das 

seqüências não apresentaram homologia com nenhuma seqüência de DNA previamente 

caracterizada. Uma análise comparativa entre os 43.141 transcritos revelou uma redundância 

de 22%, indicando que foram identificados 33.620 genes em cana de açúcar. Uma vez que em 

arroz ou tomate existem aproximadamente 35.000 genes, número também estimado para cana, 

o número obtido equivale a mais de 90% dos genes da planta (Vettore et al. 2003). 

A situação de choque genômico e a conseqüente instabilidade genômica, proporcionados 

pelo cruzamento entre espécies, podem levar à ativação de elementos de transposição 

quiescentes (Chen e Ni, 2006). A ativação tanto de transposons como de retrotransposons foi 

verificada em híbridos poliplóides de A. thaliana (Comai et al. 2000 e Madlung et al. 2005), 

assim como de Triticum (Kashkush et al, 2003). Em A. thaliana a ativação foi correlacionada 

com a redução do grau de metilação das seqüências dos TEs (Madlung et al. 2002). Neste 

sentido, no transcriptoma da cana foram identificadas 276 seqüências que apresentaram alta 

similaridade com TEs previamente descritos, representando 21 clados diferentes de TEs (Rossi 

et al. 2001). Uma análise detalhada da expressão destes TEs através de macroarranjos 

demonstrou alta atividade transcricional de diversos elementos em meristema apical, folhas, 

flores e calo. Também foi possível verificar, a través de experimentos de expressão transiente e 

estável, a funcionalidade das regiões promotoras de vários retrotransposons da família 

Hopscotch (Araújo e Rossi et al. 2005). Estes trabalhos demonstraram que no genoma híbrido 

da cana-de-açúcar também existe uma alta atividade transcricional de TEs. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. A cana de açúcar e Mutator 

 

Entre as 276 seqüências identificadas no transcriptoma de cana que apresentaram alta 

similaridade com TEs previamente descritos, 148 apresentaram similaridade com transposons e 

128 com retrotransposons, sendo Mutator o transposon mais representado (Rossi et al. 2001). 

A análise de macroarranjos realizada por Araújo e Rossi et al. (2005), anteriormente 

mencionada, demonstrou que as seqüências homólogas a mudrA totalizam 38% dos TEs 

expressos em cana. O tecido que apresentou a maior quantidade de transcritos mudrA foi calo 

(Fig. 5). 

 

75-85% 15-25%

recom
binantes

Figura 4. Contribuição dos 
parentais ao conteúdo 
cromossômico de cana-de-
açúcar. (Adaptado de D'Hont 
2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro estudo específico sobre o sistema Mutator no transcriptoma de cana 

identificou diversos mensageiros homólogos a mudrA. Nenhuma seqüência apresentou 

semelhança com mudrB. Análises filogenéticas mostraram a presença de pelo menos quatro 

clados de seqüências mudrA, chamados Classes I, II, III e IV, nas espécies analisadas: cana, 

arroz e A. thaliana. Dentro de cada Classe a relação filogenética entre as espécies é respeitada 

(Fig. 6). Estes resultados sugerem que a existência destes clados é anterior à divergência entre 

mono e dicotiledôneas há mais de 150 milhões de anos (Rossi et al. 2004). 

 

 

 

C M  F FL 

Figura 5. Análise da expressão de 
genes mudrA em cana-de-açúcar. 
As linhas representam os clones de 
cDNA de cana de açúcar (TEXXX) 
homólogos à transposase de Mutator, 
mudrA. As colunas representam os 
diferentes tecidos; C: calo, M: 
meristema apical, F: folhas, e FL: flores. 
Cinza e preto indicam presença e 
ausência do mensageiro, 
respectivamente (Adaptado de Araújo e 
Rossi et al. 2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada a sua função, as transposases possuem um domínio de ligação ao DNA conservado, 

CX2CX4HX4(ou 6)C (onde X é qualquer aminoácido), na extremidade C terminal. Em particular, 

a transposase MURA reconhece um motivo de 32 pb contido nas TIRs. Nas seqüências de 

cana-de-açúcar foi possível identificar o domínio conservado de ligação ao DNA que, assim 

como em arroz e A. thaliana, apresenta alternativamente a versão com 4 ou 6 X entre os 

aminoácidos conservados H e C. Este domínio pôde ser agrupado de acordo com as quatro 

Classes mencionadas acima (Rossi et al. 2004). 

Classe I

Classe IV

Classe II 

Classe III 

Figura 6. Análise filogenética das seqüências de cana-de-açúcar, A. thaliana e O. 
sativa homólogas a mudrA. 
As seqüências de cana de açúcar, A. thaliana e O. sativa estão indicadas como TEXXX, 
At.X e Os.X respectivamente. As seqüências de cana marcadas com uma caixa são os 
maiores clones identificados para cada classe. Os valores de bootstrap maiores que 50 % 
estão indicados nos ramos correspondentes da árvore (Adaptado de Rossi et al. 2004). 



Com o intuito de conhecer o número de cópias de cada uma das quatro Classes no 

genoma de cana-de-açúcar, Saccaro Jr et al. (2007) (Anexo I) realizaram uma busca em uma 

biblioteca comercial de BACs (Bacterial Artificial Chromosomes) de cana-de-açúcar do cultivar 

R570 (Tomkins et al. 1999). Os maiores clones de cDNA pertencentes a cada uma das Classes 

foram utilizados como sondas (indicados com caixas na figura 6). A biblioteca triada contém 

103.269 clones (https://www.genome.clemson.edu/). Considerando-se que os clones têm em 

média 130 kb e que o genoma poliplóide da planta possui 10.000 Mb, a biblioteca representa 

aproximadamente 1,3 vezes o genoma da cana. Desta maneira, a partir do número total de 

clones identificados, foi possível calcular o número aproximado de cópias por Classe presentes 

no genoma de cana-de-açúcar. A Classe I apresentou 275 cópias, a Classe II 1720 cópias, a 

Classe III 5 cópias e a Classe IV 26 cópias por genoma. O resultado mostrou um panorama 

muito interessante, onde é possível observar variações de uma ordem de magnitude de 

diferença no número de cópias entre as Classes, sugerindo diferenças no nível de atividade 

transposicional. 

 

 

1.6. Genômica comparativa 

 

Genômica Comparativa é o estudo das semelhanças e diferenças, em estrutura e função, 

da informação hereditária entre os taxa, através de ferramentas moleculares e computacionais. 

Particularmente nas plantas, é possível verificar que a evolução de porções pequenas mas 

essenciais do genoma ocorre de forma relativamente lenta, possibilitando, entre espécies que 

divergiram há muito tempo, o reconhecimento tanto de regiões intragênicas comuns quanto de 



arranjos similares de genes ao longo dos cromossomos. Os desvios da colinearidade e sintenia 

se devem a diversos fatores, como duplicações e segmentações cromossômicas, mobilidade de 

TEs, deleções de genes e rearranjos localizados (Paterson et al. 2000). 

O advento do seqüenciamento genômico em grande escala possibilitou análises 

comparativas entre espécies de diversos graus de proximidade, contribuindo para um maior 

entendimento acerca da dinâmica evolutiva e funcional dos seres vivos. No caso dos 

transposons, devido a sua capacidade de mobilização nos genomas, a Genômica Comparativa 

tornou-se essencial para a compreensão do impacto destes elementos na evolução dos 

genomas. 

O genoma de milho é aproximadamente três vezes maior que o de arroz. Em 1998, 

SanMiguel e Bennetzen mostraram, através da análise da região flanqueadora do gene adh1, 

que a diferença de tamanho entre os genomas destas duas espécies seria resultado de 

amplificações de TEs ocorridas após a divergência entre elas, há aproximadamente 16 milhões 

de anos. 

Recentemente, Jannoo et al. (2007) compararam as seqüências correspondentes à região 

genômica do gene adh1 dos parentais da cana-de-açúcar, S. officinarum e S. spontaneum, e 

sorgo. Os resultados indicaram perfeita colinearidade entre os haplótipos homólogos do híbrido 

bem como alta conservação da estrutura dos genes. Excetuando-se a inserção de alguns 

retrotransposons, uma alta identidade entre os haplótipos foi também observada em regiões 

não transcritas. Em relação ao sorgo, as seqüências de cana mostraram colinearidade, com 

exceção de dois genes presentes apenas em sorgo, havendo também notável identidade entre 

regiões não-codificantes. A maior parte seqüências não-alinhadas corresponderam a TEs, 

presentes em maior número nas seqüências  provenientes de Saccharum. Foi também 



verificada a ocorrência de colinearidade da região estudada com a região correspondente em 

arroz.  

O arroz, por ser diplóide, economicamente importante e possuir um genoma pequeno, de 

aproximadamente 430 Mpb, é a planta modelo não só para o estudo das gramíneas como 

também para o das monocotiledôneas em geral. Seu genoma encontra-se totalmente 

seqüenciado (Internacional Rice Genome Sequencing Project, http://rgp.dna.affrc.go.jp/). Uma 

comparação entre o transcriptoma de cana e o genoma de arroz mostrou que 81,6% das 

seqüências de ESTs de cana possuem homologias no genoma de arroz. Os 18,4% restantes 

dividiram-se em dois grupos: seqüências que mostraram homologia com seqüências de outras 

angiospermas, mas não com arroz (4,9%), indicando uma possível perda gênica nesta espécie; 

e seqüências que não mostraram homologia com nenhuma outra espécie analisada (13.5%), 

podendo representar novidades evolutivas ou seqüências de evolução muito rápida (Vincentz et 

al. 2004). 

A maior parte da diferença entre o tamanho dos genomas de arroz e de cana se deve à 

poliploidia da última, porém mesmo o genoma monoplóide de cana é mais de duas vezes maior 

que o do arroz. Uma das hipóteses para explicar a diferença seria o aumento do número de TEs 

no genoma da cana-de-açúcar. A proximidade filogenética com a cana-de-açúcar, aliada ao fato 

de possuir um genoma mais simples, torna o arroz ideal para um estudo comparativo do 

sistema Mutator nos dois genomas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Conclusões 

 

Os resultados apresentados nesta dissertação suportam o papel dos TEs como 

protagonistas da evolução do genoma. Foi possível avaliar a abundância e diversidade do 

sistema Mu em gramíneas, através de uma analise comparativa entre cana-de-açúcar e arroz, 

integrando a informação proveniente dos diversos trabalhos pré-existentes. Neste contexto, 

ficou evidente uma explosão do número de cópias dos elementos mudrA de Classes II 

ocorrendo ao longo da evolução das gramíneas, antes e depois da divergência entre Oryza e 

Saccharum. A partir da análise estrutural dessas seqüências foi possível propor que o sistema 

Mutator em gramíneas é composto por: A) seqüências mudrA pertencentes às Classes I e II, 

que conservam características de transposons e por tanto compreendem transposons 

propriamente ditos; e seus correspondentes Pack-MuLEs e Transduplicated MuLEs; e B) pelos 

elementos de Classes III e IV, que são transposases domesticadas, recentemente descrita 

como MUSTANGs. Como mostrado pelas análises filogenéticas realizadas, o evento de 

domesticação ocorreu relativamente cedo na evolução das Angiospermas, antes da divergência 

entre Eudicotiledôneas e Monocotiledôneas. 

Foi obtida a seqüência completa para dois clones de BAC de cana de açúcar, um 

proveniente de cada parental do híbrido (S. officinarum e S. spontaneum), totalizando 

aproximadamente 247 mil pares de base de seqüência genômica. A existência de colinearidade 

entre estes BACs mostrou que ambos os fragmentos genômicos são haplótipos de S. 

officinarum e S. spontaneum. Os MUSTANGs encontrados em cada um deles revelaram-se 

ortólogos ao mesmo locus de arroz. A obtenção destas seqüências permitirá ainda que, no 

futuro, estudos funcionais sejam realizados esclarecendo a função destas transposases 

domesticadas. 



Os genes completos, presentes em ambos BACs, possibilitaram identificar a região 

ortóloga de arroz. A colinearidade entre Saccharum e arroz está alterada na região do 

MUSTANG devido à ocorrência de um rearranjo. 

A comparação das regiões intergênicas entre cana e arroz permitiu a conclusão de que 

amplificação de TEs é, sem dúvida, um dos motivos para a diferença de tamanho dos genomas 

entre as duas espécies. Os resultados sugerem ainda que a atividade dos retrotransposons 

seria responsável também pela presença de fragmentos gênicos distintos nas regiões 

intergênicas de cana. 

Desde sua descoberta na década de 40, os TEs têm suscitado inúmeras questões, por 

vezes polêmicas. Porém, sejam parasitas, elementos essenciais ou um pouco de ambos, é 

indiscutível hoje sua importância para a evolução da vida na Terra. As informações 

apresentadas nesta dissertação possibilitam alguns esclarecimentos e, principalmente, novas 

questões sobre essas seqüências de DNA que continuam tão (ou mais) intrigantes hoje quanto 

o foram para Bárbara McClintock mais de sessenta anos atrás. 
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