
 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA 

 
 

 
 

 

 

 
 

ILSE FERNANDA FERRARI 
 
 
 
 
 

 
Caracterização de promotores de expressão específica de cana-de-

açúcar (Saccharum ssp.) em sistemas modelo Micro-Tom 
(Solanum lycopersicum L) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Piracicaba 
2012 

 





 1 

 
ILSE FERNANDA FERRARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização de promotores de expressão específica de cana-de-
açúcar (Saccharum ssp.) em sistemas modelo Micro-Tom 

 (Solanum lycopersicum L) 
Versão revisada de acordo com a Resolução CoPGr 6018 de 2011 

 
 
 

 
 
 

 

Dissertação apresentada ao Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura da Universidade de São 
Paulo para obtenção do título de Mestre em 
Ciências 

Área de Concentração: Biologia na Agricultura 
e no Ambiente 

Orientador: Antonio Vargas de Oliveira Figueira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2012 



 2 

 
 

AUTORIZO A DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER 
MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, 
DESDE QUE CITADA A FONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Seção Técnica de Biblioteca - CENA/USP 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ferrari, Ilse Fernanda 

Caracterização de promotores de expressão específica de cana-de-açúcar 
(Saccharum ssp.) em sistema modelo Micro-Tom (Solanum lycopersicum L)/ 
Ilse Fernanda Ferrari; orientador Antonio Vargas de Oliveira Figueira. - - 
versão revisada de acordo com a Resolução CoPGr 6018 de 2011. - -
Piracicaba, 2012. 

94 p.: il. 
 

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciências. Área 
de Concentração: Biologia na Agricultura e no Ambiente) – Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. 

 
1. Agrobacterium 2. Cultura de tecidos vegetais 3. Insetos nocivos  

4. Plantas transgênicas 5. Regulação gênica 6. Resistência genética vegetal 
7. Tomate I. Título 

 
CDU  (633.61 + 635.64) : 631.528.1 



3 
 
 

 

A toda minha família 

Aos meus pais Osmar e Meire pelo amor, pela minha formação pessoal e 

profissional e pelo apoio incondicional em todas as fazes da minha vida 

A minhas irmãs Isis e Ione, pelo companheirismo, amor e amizade eterna 

 

 

 

 

 

 
 

DEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

A  Deus que faz que o impossível seja possível  

 

OFEREÇO 

 

 

 

 



 4 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, aos meus pais Osmar C. Ferrari e Meire C. S. Ferrari, por todo 

apoio, carinho, compreensão e dedicação nesse período da minha vida, me 

motivando a seguir em frente e superar todas as dificuldades. As minhas irmãs Isis e 

Ione e minha tia Sueli Ferrari, por fazerem parte da minha vida, tornando-a mais leve 

e feliz; 

Ao Prof. Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira  pela oportunidade de realização 

das atividades no Laboratório de Melhoramento de Plantas;  

A FAPESP pela concessão da bolsa e financiamento do projeto; 

Aos meus grandes amigos, Geraldo Silva e Roberto Camargo, em especial a 

Mariana Belloti pelo convívio, risadas, apoio, troca de idéias, experiências e 

informações na vida acadêmica e cotidiana, que me ajudaram a encaram os 

experimentos frustrados e por se tornarem minha “família” em Piracicaba; 

A Maria Letícia, pelo convívio nestes anos de mestrado, pelos “perrengues”, 

aprendizados, desabafos, alegrias, e por todas as situações inusitadas que nos 

fizeram ri ou chorar, por essa amizade que ao longo do tempo só fez crescer e 

consolidar;  

Aos meus queridos amigos Cesar Bueno e Andrea Akemi, por toda a ajuda na 

execução do projeto, pelas dicas e orientações à distância, dadas ao longo da 

realização deste trabalho. Aos meus amigos Gustavo Barboza, Daniela Carvalho, 

Manuel Vieira e Tanara Novaes, por estarem sempre ao meu lado; 

Ao Prof. Lazaro Eustáquio, do laboratório de controle hormonal do desenvolvimento 

vegetal - ESALQ ,  por permitir que os experimentos utilizando tomateiro fossem 

desenvolvidos em seu laboratório e a aluna de mestrado Mariana Azevedo pela 

ajuda na execução destes experimentos; 

Aos companheiros do Laboratório de Melhoramento de Planta pela troca de 

experiência na bancada, pela paciência e disponibilidade em me ensinar, pelos 

protocolos e discussões que enriquecera minha formação, em especial aos amigos 

Danielle Scotton, Francisco Cláudio Lopes, João Felipe Nebó, Juliana Deganello, 



5 
 
Amanda de Almeida, Letícia Bilato, Juliana Leles e principalmente a estagiária 

Amanda Betega pelo grande auxílio prestado na parte final do desenvolvimento do 

trabalho e pela amizade; 

Aos técnicos do Laboratório de Melhoramento de Plantas, CENA: Benedita Inês 

Rodrigues, Myrian Raquel Orsi, Paulo Cassieri Neto, Wlamir Godoy e José Benedito 

Alves, pelo imenso auxílio prestado durante minhas atividades em laboratório; 

Aos colegas do Laboratório de Biotecnologia Vegetal, principalmente aos técnicos 

Marcelo Favareto e Renata Cruz, por serem sempre prestativos, pelos 

conhecimentos compartilhados e uso de equipamentos. Em especial ao Marcelo, por 

estar sempre disposto a me socorrer nos pequenos e eventuais problemas 

laboratoriais, pelo apoio e disponibilidade, principalmente na fase final do trabalho, e 

por sua amizade; 

A todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a realização desse 

trabalho. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A ciência é uma verdade  
transitória” 

 
Prof. Carlos Cerri – CENA/USP 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

RESUMO 

 
FERRARI, I. F. Caracterização de promotores de expressão específica de cana-
de-açúcar (Saccharum ssp.) em sistemas modelo Micro-Tom (Solanum 
lycopersicum L). 2012. 98 p. Dissertação (Mestrado) – Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2012. 
 

O emprego de novas tecnologias, como a transgenia, associadas ao melhoramento 

convencional de cana-de-açúcar apresenta grande potencial no combate a pragas e 

desenvolvimento de novas variedades. Entretanto, a falta de especificidade na 

expressão temporal e/ou local dos genes introduzidos tem se mostrado um fator 

limitante para o sucesso de produtos derivados da transgenia. Os promotores das 

metalotioneínas, por exemplo, podem representar uma alternativa ao uso de 

promotores constitutivos, particularmente, aqueles de metalotioneínas do tipo 1 

(MT1) por apresentarem níveis elevados de expressão, em diferentes tecidos/órgãos 

e serem responsivos a estresses bióticos e abióticos. O uso de promotores 

sintéticos, contendo apenas elementos-cis, como GCG-like, W boxes e JERE, tem 

sido relevante por induzirem a expressão gênica local em resposta ao ataque de 

agentes bióticos. Este trabalho teve por objetivo a caracterização funcional de 

promotores de genes de metalotioneínas de cana-de-açúcar e o uso de elementos 

regulatórios sintéticos e, em paralelo, avaliou-se o uso de promotores sintéticos no 

controle da expressão gênica em cana-de-açúcar. Após as análises de expressão 

transiente, verificou-se que o promotor SoMT1b apresentou atividade GUS e GFP 

em epitélios de cebola e os promotores sintéticos, 4X Wbox, 4X GCC-like, 4X JERE  

e 4xW 4xS-box, e o promotor SoMT1b foram capazes de dirigir a expressão do gene 

repórter uidA (GUS) em calos embriogênicos de cana-de-açúcar. Em análise de 

expressão estável, o promotor SoMT1b foi capaz de dirigir a expressão do gene 

GUS para os frutos e sementes de tomate ‘Micro-Tom’, mas não foi responsivo a 

estresse por herbivoria, cádmio e cobre. Também foi realizada a transformação de 

plantas de cana-de-açúcar, as quais ainda estão sendo analisadas. Os resultados 

obtidos demonstram a funcionalidade do promotor SoMT1b.  

 

Palavras-chave: Saccharum ssp., promotores sintéticos, promotores de 

metalotioneínas, ‘Micro-Tom’, expressão transiente, expressão estável, β-

glucuronidase (GUS). 
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ABSTRACT 
 

FERRARI, I. F. Characterization of promoters specific expression of sugar cane 
(Saccharum spp.) In model systems Micro-Tom (Solanum lycopersicum L). 
2012. 98 p. Dissertação (Mestrado) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2012. 
 

New technologies, like genetic transformation, associated with conventional breeding 

of sugarcane have a large potential in developing new varieties tolerant to biotic and 

abiotic stress. However, the lack of specificity in the spatial and/or temporal 

expression of the introduced genes has been a limited factor for the success of 

products derived from transgeny. Metallothionein promoters, for instance, can 

represent an alternative to the use of constitutive promoters, particularly those from 

metallothionein type 1 (MT1) because they present high expression levels in different 

tissues / organs and are responsive to biotic and abiotic stress. Another alternative is 

the use of synthetic promoters which contain only cis elements, as GCG-like, W-box 

and  JERE, which induces local gene expression in response to pathogen  attack. In 

this work, we aimed to make the functional characterization of sugarcane 

metallothionein promoters and synthetic regulatory elements, in parallel, we 

evaluated the use of synthetic promoters in the control of gene expression in 

sugarcane. After transient expression analyzis, it was found that SoMT1b promoter 

was able to control the expression of the reporter genes to GUS and GFP in onion 

epithelium and GUS in sugarcane embryogenic calli. Additionally, synthetic 

promoters 4X Wbox, 4X GCC-like, 4X JERE  and 4xW 4xS-box were able to direct 

the expression of the gene uidA (GUS) in embryogenic calli of sugarcane. In stable 

transformation analysis, SoMT1b promoter was capable of directing uidA expression 

in fruits and seeds of tomato cv. 'Micro-Tom', but it was not responsive to herbivory, 

cadmium and copper stress. It was also carried out the transformation of sugarcane 

plants with the construction containing the SoMT1b promoter, but these are still being 

analyzed. The results demonstrate the functionality of the SoMT1b promoter in 

sugarcane and tomato. 

 

Keywords: Saccharum ssp., synthetic promoters, metallothionein promoters, “Micro-

Tom’, transient expression, stable expression, β-glucuronidase (GUS). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma cultura de grande importância nas 

regiões tropicais. No Brasil, apresenta elevada participação econômica e social na 

agroindústria, pois se trata de uma cultura robusta e eficiente na produção de 

biomassa, utilizada para a produção de açúcar, etanol e eletricidade. As cultivares 

de cana-de-açúcar pertencem à família Gramineae (Poaceae) e ao gênero 

Saccharum L, apresentam um complexo genoma com um número de cromossomo 

2n = 99-130 (D'HONT et al., 1998). 

Devido à importância desta cultura e a imensa área utilizada para seu plantio 

em escala industrial, os estresses bióticos e abióticos consistem num dos principais 

fatores limitantes, prejudicando a produtividade e qualidade da matéria prima, 

reduzindo a eficiência econômica do setor sucroalcooleiro.  

As plantas reagem ao estresse por meio de uma variedade de respostas 

celulares, moduladas por regulação da transcrição para a indução ou repressão de 

genes, levando a mudanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares 

afetando o crescimento e o desenvolvimento vegetal.  

Compreender os mecanismos moleculares que determinam as respostas aos 

estresses permite o desenvolvimento de cultivares tolerante a condições adversas, 

através da manipulação genética, além de facilitar a exploração do potencial gênico 

na identificação de promotores endógenos e expressão estímulo-específicos. 

Na maioria dos casos, para o controle da expressão de genes introduzidos 

em plantas transgênicas experimentais têm sido utilizados promotores constitutivos, 

o que resulta na expressão do gene alvo em todas as células da planta, sob uma 

vasta gama de condições fisiológicas. No entanto, em algumas monocotiledôneas,  

a atividade desse promotor é reduzida (WILMINK  et al., 1995), sendo 

frequentemente observado o processo de silenciamento gênico transcricional e 

pós-transcricional causado pela inserção de várias cópias homólogas do gene  

sob controle de promotor constitutivo quando empregada a biobalística (MATZKE  et 

al., 1994).  

Uma alternativa à expressão constitutiva seria promover a expressão dos 

transgenes em determinados tecidos ou mediante a imposição de estresse, mas 

para que isso seja possível, deve-se identificar e caracterizar novas regiões 
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promotoras de genes que possuam padrões de expressão potencialmente 

interessantes para esta aplicação. 

Em recente trabalho desenvolvido no Laboratório de Melhoramento de 

Plantas, CENA/USP, foram identificadas regiões promotoras de metalotioneínas 

(MTs) de cana-de-açúcar, que poderiam ter um papel importante na homeostasia de 

metais essenciais e ser responsivos a estresses bióticos e/ou abióticos 

(SERENO, 2009).  

As metalotioneínas do tipo 1 são proteínas induzidas por patógenos ou danos 

mecânicos e estariam envolvidas na regulação dos íons metálicos disponíveis, 

subsequentemente afetariam a produção de espécies reativas de oxigênio nas 

plantas estressadas (CHOI et al., 1996). Estudos indicam que MT-tipo 1 apresenta 

expressão em distintos tecidos/órgão, tratando-se de um promotor com potencial 

biotecnológico para regular a expressão de transgenes com indução por estresses 

bióticos e abióticos (SERENO, 2009). 

Como uma alternativa aos promotores endógenos, promotores sintéticos têm 

sido investigados por representarem versões simplificadas de promotores naturais, 

contendo apenas elementos-cis de interesse (RUSHTON et al., 2002). Alguns 

promotores induzidos por ataque de agentes bióticos já foram caracterizados, e 

contém elementos-cis específicos responsivos a ataque de patógenos, como  

GCG-like (OHME-TAGAKI  et al., 2000), W boxes (RUSHTON et al., 1996) e  

JERE (MENKE  et al., 1999). Em alguns casos, o uso de um elemento-cis específico 

leva a uma maior indução da expressão gênica local em resposta ao ataque de 

agentes bióticos.  

A caracterização de regiões promotoras requer técnicias eficientes de 

introdução de genes exógenos em plantas, que envolvem a transformação genética 

e regeneração de plantas in vitro associadas a rápidos avanços nos sistemas de 

manipulação de genes, consolidando a tecnologia de transformação genética em 

cana-de-açúcar (ELLIOTT et al., 1998).  

Estudos de promotores através de expressão transiente em epitelio de ceboa, 

configuram uma abordagem relevante para a determinação da atividade do promotor 

e também para verificar a estabilidade da transformação (GEIJSKES, 2011). 

A transformação via biobalística e empregando Agrobacterium tem sido usada 

para produção de plantas transgênicas, porém o sucesso desta técnica ainda é 

limitado para a cana-de-açúcar. Uma alternativa é a utilização de plantas modelo 
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como Solanum lycopersicum, cv. Micro-Tom (LIMA et al., 2004), na manipulação 

gênica por apresentar algumas vantagens como facilidade de transformação, 

genoma sequenciado, ciclo de vida curto, tamanho reduzido e cultivo de diversas 

gerações em casa de vegetação facilitando os  estudos genéticos e fisiológicos 

(VAECK et al., 1987), permitindo o entendimento de processos biológicos, 

determinação da função gênica, prova de conceito e análise de genes, que podem, 

em seguida, ser aplicados nas espécies alvo (XIONG et al., 1999). 

Com base nos dados gerados por Sereno (2009), este trabalho teve por 

objetivo realizar a caracterização funcional de promotores de genes de 

metalotioneínas de cana-de-açúcar e o uso de promotores contendo elementos-cis 

regulatórios em epitélio de cebola, tomate e cana-de-açúcar. Em paralelo, avaliou-se 

o uso de promotores sintéticos, no controle da expressão gênica em cana-de-açúcar. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Cana-de-açúcar  
 

A cana-de-açúcar pertence à família Gramineae (Poaceae) e ao gênero 

Saccharum L, originária do sudeste Asiático, com centro de dispersão localizado 

entre a Nova Guiné e a Indonésia (DANIELS; ROACH, 1987). As cultivares são 

híbridos derivados principalmente do cruzamento entre a espécie domésticada rica 

em sacarose Saccharum officinarum (2n = 80) e a espécie selvagem  

S. spontaneum (2n = 40-128), do cruzamento com hibridos naturais S. sinense 

(2n=104-128), S. barberi (2n= 60-140), e raramente S. robustum (2n=60-170) 

também são reportados.  As cultivares atuais apresentam um complexo genoma 

com um número de cromossomo 2n = 99-130 (D'HONT et al., 1998; MUDGE et al., 

2009; PAPINI-TERZI et al., 2009), com aneuploidia.  

A cana-de-açúcar atual é uma cultura robusta e eficiente na produção de 

biomassa, cultivada para obtenção de colmos, os quais acumulam elevados níveis 

de sacarose, são utilizados tanto para a produção de açúcar, etanol e eletricidade a 

partir da fibra (WACLAWOVSKY et al., 2010).  

O agronegócio sucroalcooleiro brasileiro vem se destacando devido a uma 

combinação de fatores, como as perspectivas para o crescimento dos mercados 

internos e externos de etanol, a tendência em longo prazo de aumento dos preços 

internacionais do petróleo, aliada a uma preocupação mundial em obter alternativas 

energéticas sustentáveis e renováveis (CHEAVEGATTI-GIANOTTO et al., 2011). 

Atualmente a cultura da cana no Brasil ocupa cerca de 7 milhões de hectares 

(ÚNICA, 2012). A previsão do total de cana processada na safra 2012/13 é de 

596,63 milhões de toneladas, com aumento de 6,5% em relação à safra 2011/12, 

que foi de 560,36 milhões de toneladas (CONAB, 2012). 
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2.2 Resposta a estresse biótico  

 

As plantas reagem a alterações ambientais através de uma variedade de 

respostas celulares, causando alterações fisiológicas que podem ser moduladas por 

regulação da transcrição para a indução ou repressão de genes, levando a 

mudanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares, afetando 

adversamente o crescimento e desenvolvimento vegetal (SCHENK et al., 2000; 

WANG et al., 2001; ROCHA et al., 2007). 

Algumas doenças têm efeitos diretos no desenvolvimento das plantas, 

reduzindo a produtividade na cultura, em particular, na cultura da cana-de-açúcar, as 

doenças causadas por fungos, bactérias e vírus têm sido uma grande preocupação 

(GONÇALVES, 2008). Dentre as doenças que são caracterizadas pela ação fúngica, 

destaca-se a ferrugem, causada pelo fungo Puccina melanocephala, quando há alta 

porcentagem de infecção no início do desenvolvimento da planta, provoca redução 

dos colmos (SANTOS, 2008). 

As doenças causadas por bactérias, como Leifsonia xylisubsp. Xyli, que é o 

agente causal do raquitismo-da-soqueira, contribuem nas reduções no conteúdo de 

sacarose da planta. (DAVIS  et al., 1994).  Esta doença não é facilmente 

reconhecida no campo por sintomas externos, uma vez que podem ser confundidos 

por vários outros fatores abióticos (COMSTOCK  et al., 1997). 

O ataque de insetos-praga a partes aéreas e/ou sistema radicular das plantas, 

prejudica a produtividade da cana, reduzindo a eficiência econômica de produção 

tanto para a indústria do açúcar como do álcool (ROCHA et al., 2007). Entre as 

pragas, a principal é a broca da cana (Diatraea saccharalis), cujas larvas danificam a 

planta de cana perfurando o colmo, onde empupam e de onde os adultos emergem 

(WHITE et al., 2001; SILVA, 2008). 

A cigarrinha-da-raiz (Mahanarva fimbriolata) é outro destaque entre as 

pragas, pois durante a sua alimentação, o adulto da cigarrinha injeta toxinas que 

causam redução no tamanho e diâmetro dos entrenós, causando grande perda na 

produtividade da cana (ALMEIDA, 2003).  

No sistema de interação planta-inseto, as plantas utilizam uma variedade de 

proteínas de defesa e metabólitos secundários para sua proteção. Pompermayer 

(2004) mostrou que o ataque de insetos induz a expressão de uma série de genes, 

entre eles, a lipoxigenase, polofenol oxidase, cistatina e metalotioneínas. 



 18 

Dentre os genes que codificam proteínas com propriedades anti-metabólicas 

aos insetos destacam-se os inibidores de proteinase (GRUDEN  et al., 2004). 

Diversos estudos demonstraram que os inibidores de proteinase, quando presentes 

em dietas artificiais ou em plantas transgênicas, são capazes de interferir no 

crescimento e desenvolvimento de um grande número de insetos (RYAN, 1990; 

PAULILLO et al., 2012). A expressão heteróloga de inibidores de proteinase em 

plantas transgênicas apresenta potencial para o controle de pragas (AUGUSTYNIAK 

et al., 1997; FALCO et al., 2003; WENG et al., 2006). 

O controle dos ataques de agentes bióticos na cultura da cana-de-açúcar 

pode ser realizado através do controle biológico (ROSAS-GARCÍA, 2006), obtenção 

de genótipos mais resistentes (WHITE et al., 2001) e o uso de mudas sadias para o 

plantio (COMSTOCK  et al., 1997).  

Compreender os mecanismos moleculares que determinam as respostas de 

estresse em cana-de-açúcar é útil para a melhoria por manipulação genética, este 

conhecimento aliado ao uso da engenharia genética, certamente será valioso para 

orientar a seleção de genes alvo, permitindo o desenvolvimento de variedades 

tolerante a condições adversas, além de poder explorar o potencial gênico da cana 

na identificação de promotores endógenos de expressão estímulo-específicos 

(ROCHA et al., 2007). 

 

 

2.3 Melhoramento genético e avanço biotecnológicos em cana-de-açúcar 

 

O melhoramento genético é o principal responsável pela produção e 

incorporação de diversas características de interesse agronômico nas cultivares 

atuais de cana-de-açúcar (PICELLI, 2010). No entanto, esse método esbarra em 

uma série de limitações, tais como: a redução do pool gênico, a ligação gênica e a 

incompatibilidade sexual. Além disso, o tempo necessário para transferir caracteres 

desejáveis para os indivíduos pode ser de décadas, no caso de em espécies bienais 

e perenes, ou em espécies altamente heterozigotas (FRIZZAS et al., 2004). 

 O aumento da demanda por novos e promissores clones aliado as limitações 

no progresso do melhoramento genético clássico promove cada vez mais a 

ascensão das ferramentas biotecnológicas, como a transformação genética 

(PICELLI, 2010). 
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A cana-de-açúcar talvez exemplifique um dos genomas mais complexos 

dentre as plantas cultivadas devido a diferenças estruturais, numéricas e 

recombinacionais entre cromossomos das duas espécies genitoras (GRIVET; 

ARRUDA, 2002). Esta complexidade tem dificultado o entendimento dos 

mecanismos gênicos e a capacidade de melhorar a cultura (JACKSON et al., 2012). 

Dessa forma, fica clara que o estudo do genoma se tornou uma valiosa ferramenta 

para a descoberta de genes de interesse, de forma rápida e eficaz, podendo gerar 

informações úteis ao melhoramento genético (GRIVET; ARRUDA, 2001). 

O Projeto Transcriptoma da cana-de-açúcar da FAPESP (SUCEST, 

Sugarcane EST Project) foi concluído em 2003, representa uma grande contribuição 

no estudo da genômica da cana-de-açúcar, com o sequenciamento de mais de 

260.000 sequências expressas (ESTs, Expressed Sequence Tags) a partir de 

bibliotecas de cDNA, de vários tecidos e órgãos em vários estágios de 

desenvolvimento (VETTORE et al., 2003). Onde foram identificandos prováveis 

transcritos relacionados ao metabolismo de sacarose, tolerância seca e a estresse 

abiótico e resistência a doenças e pragas (CAMARGO, 2007). 

 As informações obtidas constituem uma importante base molecular para o 

desenvolvimento biotecnológico da cultura, uma vez que esforços direcionados ao 

melhoramento genético dos híbridos de cana-de-açúcar invariavelmente esbarram 

na complexidade do seu genoma (VETTORE et al., 2003). 

A transgenia tornou-se uma alternativa para complementar os programas de 

melhoramento e tem como grande vantagem a possibilidade de transferência 

apenas dos genes desejados entre espécie sexualmente incompatíveis. Esta técnica 

já possibiitou a produção de plantas contendo características de interesse comercial, 

como tolerância à herbicida, resistência a doenças e pragas, tolerância à seca, 

aumento do teor de sacarose (FALCO et al., 2000; BRAGA et al., 2001; 

CHEAVEGATTI-GIANOTTO  et al., 2011).  

Entretanto, um dos gargalos da transgenia é a aprovação de uma linhagem 

comercial, sendo um requisito fundamental a expressão estável do transgene em 

diversas gerações (CHEAVEGATTI-GIANOTTO  et al, 2011). 
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2.4 Transformação genética de cana-de-açúcar 
 

A cana-de-açúcar apresenta características que a tornam uma planta viável 

para a transgenia, como a facilidade para regeneração de plantas in vitro a partir de 

calos e modo de multiplicação em escala comercial por propagação vegetativa 

(LIMA et al., 2001).  

A transformação genética de cana foi primeiramente descrita por Chenet et al. 

(1987), que obtiveram massas celulares transgênica a partir de protoplastos tratados 

com polietilenoglicol (PEG), a partir de então diversas técnicas de transformação 

genética de híbridos de cana-de-açúcar já foram descritas (CHEN et al., 1987; 

ARENCIBIA et al.,1998; ELLIOTT et al., 1998).  

Considerando a complexidade da integração do transgene no genoma, sendo 

este um fator determinante na expressão gênica, dois principais métodos de 

transformação genética de plantas vêm sendo amplamente explorados, sendo estes, 

transformação mediada por Agrobacterium e bombardeamento de micropartículas ou 

biobalística (JACKSON et al., 2012). 

Atualmente, o bombardeamento de micropartículas (FRANKS; BIRCH, 1991) 

para produção de plantas transgênicas a partir de calos gerados por meio da 

embriogênese somática (BOWER; BIRCH, 1992), tem sido amplamente explorado 

(FALCO et al., 2000).  

Utilizando microprojéteis (ouro ou tungstênio) acelerados a altas velocidades 

(superiores a 1.500 km.h-1) para carrear e introduzir ácidos nucléicos em células e 

tecidos. As micropartículas aceleradas penetram na parede e membrana celular de 

maneira não letal, alojando-se aleatoriamente nas células. Em seguida, o DNA é 

dissociado ocorrendo o processo de integração do gene exógeno no genoma do 

organismo a ser modificado (RECH et al., 1991; ARAGÂO et al., 2012). 

O método de transformação via biobalística permite a transferência direta de 

genes para uma ampla gama de cultivares, sendo menos dependente do genótipo 

da planta (ALTPETER et al., 2005). Podendo ser empregado em estudos de 

expressão transiente, que apresenta vantagens como a rápida produção de 

proteínas e capacidade de utilizar espécies para as quais a cultura de tecidos e/ou 

regeneração têm-se mostrado difícil (GEIJSKES, 2011), configurando uma 

abordagem relevante para a determinação da atividade do promotor e também para 

verificar a estabilidade da transformação (GHOSH-BISWAS, 2006). 
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Porém, uma desvantagem na utilização de calos de cana como alvos para 

transferência de genes é que pode promover o desenvolvimento de variação 

somaclonal, sendo intensificado pelo longo período de cultura in vitro necessário 

para a obtenção de calos embriogênicos, resultando em menor desempenho na 

regeneração de plantas (VICKERS et al., 2005; GILBERTETAL et al., 2009). 

Outro ponto seria a introdução de grandes quantidades de DNA no genoma, o 

que pode levar a um silenciamento do gene inserido, porém a complexidade de 

intregração do transgene no fenômeno de silenciamento ainda não é bem conhecida 

(BIRCH et al., 2010). 

O método de transformação via Agrobacterium, basea-se na ativação de 

genes de virulência (região vir), localizados no plasmídeo Ti presente em todas as 

linhagens patogênicas de Agrobacterium. A região vir promove a transferência da 

região denominada de T-DNA (“transferred DNA”), que apresenta bordas 

responsáveis por transferir um segmento de DNA para a célula infectada (STACHEL 

et al., 1985; HORSCH; KLEE, 1986), possibilitando a produção de linhagens 

transgênicas com um baixo número de cópias do DNA transferido (JACKSON et al., 

2012; YADAV et al., 2012). 

 Contudo, o processo de transformação via Agrobacterium é altamente 

dependente do genótipo utilizado e em várias espécies de monocotiledoneas tem 

apresentado baixa eficiência, limitando a utilização em cana-de-açúcar (SHRAWAT; 

LORZ, 2006; JACKSON et al., 2012). 

 

 

2.5 Papel dos promotores na transgenia 
 

Promotores são regiões do genoma responsáveis pela regulação da 

expressão dos genes, uma vez que contêm os sítios de ligação para as RNA 

polimerases, e as informações sobre o controle local, temporal, ontogenético e 

respostas a estímulos ou sinalizações (GRIFFITHS et al., 2000; LEWIN, 2004).  

A região promotora de um gene em eucariotos, por definição, compreende a 

região 5' da sequência transcrita, muitos promotores contém uma sequência 

conservada, denominada TATA Box, localizada a ~25 pare de base a montante do 

ponto inicial da transcrição da RNA polimerase II.  E elementos promotores 

proximais localizados a cerca de 100 pares de base (CCAAT Box) e 200 pares de 
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base (GC Box) acima do ponto de início da transcrição (GRIFFITHS et al., 2000). 

Tais sequências determinam o ponto correto do início e a taxa da transcrição, bem 

como o local e o momento em que este processo deverá ocorrer (LAKSHMANAN et 

al., 2005). 

 O nível de expressão de um gene pode ainda ser modulado pela interação do 

promotor a elementos-cis reguladores. A indutibilidade e força do promotor podem 

variar dependendo do número de cópias e espaçamento de elementos-cis em 

relação ao TATA-Box (VENTER, 2007).  

Os elementos cis-reguladores atuam na regulação da transcricão em resposta 

a estímulo exógeno ou endógeno, através de interação específica com proteínas 

reguladoras, desencadeando mudança na atividade do promotor (MÜLLER; 

WASSENEGGER, 2004).   

Na maioria dos casos a expressão dos genes em plantas geneticamente 

modificadas é controlada por promotores constitutivos, como o promotor do gene 

35S do vírus do mosaico da couve flor (CaMV) (FUTTERER et al., 1993), de actina 

de arroz (Act) (MCELROY et al., 1990) ou da ubiquina de milho (Ubi) (JOGSMA et 

al., 1995). A utilização desses promotores resulta na expressão do gene alvo em 

todas as células da planta, em todos os estágios de desenvolvimento e sob uma 

vasta gama de condições fisiológicas (TZAFRIR et al., 1998), ao passo que, por 

exemplo, o ataque das pragas ocorre em regiões e estágios de desenvolvimento 

discretos. Em algumas monocotiledôneas, no entanto, a atividade desses 

promotores é reduzida (WILMINK et al., 1995; SCHENK et al., 1999) 

Embora elevados níveis de transcrição possam parecer desejáveis para a 

produção de grandes quantidades do produto transgene (JORGENSEN, 2003), tem 

sido freqüentemente observado o processo de silenciamento gênico transcricional e 

pós-transcricional causado pela inserção de várias cópias homólogas de um 

transgene sob controle de promotores constitutivos notadamente quando emgregada 

a biolística (MATZKE et al., 1994; MATZKE; MATZKE, 1995; Park  et al., 1996). 

Segundo Müller e Wassenegger (2004), as elevadas concentrações de um produto 

transgene poderiam induzir as vias de degradação, gerando efeitos prejudiciais 

sobre o crescimento e desenvolvimento da planta, que poderiam limitar o uso de 

promotores constitutivos e ressaltam a necessidade da identificação de novas 

regiões promotoras visando aplicação biotecnológica.  
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Para a cana-de-açúcar, em particular, poucos promotores endógenos foram 

descritos, como os promotores de cana poliubiquitina ubi4 e ubi9, que apresentam 

expressão bastante elevada em clos de cana transformados através de 

bombardeamento de partículas (WEI et al., 2003). 

Os promotores de ubiquina de milho apresentam expressão em quase todos 

os órgãos sendo independente de estímulos externos (WEI  et al., 2003). O promotor 

do vírus bacilliform badnavirus de cana-de-açúcar apresenta atividade constitutiva 

em caule, folha, raiz e sistema vascular, quando expresso em Arabidopsis thaliana 

(TZAFRIR et al., 1998).  

Uma alternativa à expressão constitutiva seria promover a expressão dos 

transgenes somente em locais, estágios ou condições específicos, minimizando os 

efeitos secundários nocivos (YOSHIDA; SHINMYO, 2000). Para que isso seja 

possível, torna-se fundamental a identificação e caracterização de regiões 

promotoras de genes que possuam padrões de expressão potencialmente 

interessantes para esta aplicação, como por exemplo, gene expresso 

especificamente em determinados tecidos ou mediante estresse biótico como ataque 

de patógenos (NUTT et al., 1999; YOSHIDA; SHINMYO, 2000). 

 

 

2.5.1 Promotores de Metalotioneínas em cana-de-açúcar 
 

Em recente trabalho desenvolvido no Laboratório de Melhoramento de 

Plantas, CENA/USP, foram identificadas região promotora presumível de quatro 

genes (SoMT1a, SoMT1b, SoMT2b e SoMT3)  codificadores de metalotioneínas 

(MTs) em cana-de-açúcar (SERENO, 2009). 

 As metalotioneínas (MT) pertencem a uma superfamília de proteínas não 

enzimáticas, de baixo peso molecular (5-10 kDa), ricas em aminoácidos cisteína 

(Cys) e que apresentam grande afinidade com metais (HAMER, 1986). 

Metalotioneínas são divididas em duas classes baseado nos resíduos de cisteína 

(FIGUEIRA et al., 2001).  

Metalotioneínas classe I são comuns em vertebrados e reconhecidas por 

conferirem tolerância ao cádmio e possuem arranjos conservados de cisteína, já as 

MTs classe II são encontradas em plantas, fungos e animais invertebrados e não 

apresentam arranjo específico de cisteína (RAUSER, 1999). Existem quatro tipos de 
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MTs da classe II em plantas (tipo 1, 2, 3 e 4 ou Ec), classificadas de acordo com o 

número e distribuição de cisteínas na sequência  primária de aminoácidos da 

proteína (ROBINSON et al., 1993; RAUSER, 1999). 

Evidências indicam que as metalotioneínas possuem um papel importante na 

homeostasia de metais essenciais, como zinco e cobre, estando provavelmente 

associadas com transporte de metais (COZZA et al., 2006). No entanto, alguns 

trabalhos demonstraram a indução das metalotioneínas em resposta a estresse 

biótico e abiótico. As metalotioneínas do tipo 1 de tabaco são proteínas induzidas 

por patógenos ou danos mecânicos e estariam envolvidas na regulação dos íons 

metálicos disponíveis, afetando a produção de espécies reativas de oxigênio nas 

plantas estressadas (CHOI et al., 1996). 

Em cana-de-açúcar foram identificados seis genes, altamente expressos, 

codificadores de metalotioneína, sendo dois do tipo 1 (SoMT1a e SoMT1b), dois do 

tipo 2 (SoMT2a e SoMT2b), um do tipo 3 (SoMT3) e um do tipo 4 ou Ec (SoMT4) 

(FIGUEIRA et al., 2001; SERENO, 2009). As regiões promotoras de SoMT1a e 

SoMT1b apresentam motivos típicos de regiões promotoras de eucariotos, tais como 

o TATA-box, normalmente presente a ~30 pares de base do ponto de início da 

transcrição e elementos proximais (CCAAT-box), tipicamente localizados a ~100 

pares de base acima do ponto de Inicio da transcrição (CCAAT-box) (STEPHEN; 

JAMES, 2003; SERENO, 2009).  

As regiões promotoras putativas de SoMT1a e SoMT1b compartilham a 

maioria dos motivos encontrados, mas também apresentam alguns motivos 

exclusivos de cada tipo, evidenciando uma possível diferença regulatória na  

expressão destes genes (SERENO, 2009).  

Os promotores putativos de MT da cana-de-açúcar apresentam os motivos 

‘(T)TGAC(C)’ ou ‘TGAC’, reconhecidos por membros da família de fatores de 

transcrição W-box, que estão associados à resposta ao ataque biótico (SERENO, 

2009). Este motivo é especialmente reconhecido por uma proteína WRKY induzida 

por ácido salicílico (CHEN; CHEN, 2000), e se encontra presente no inicio de ambas 

as sequências promotoras. A forma ‘TTGACC’ reconhecida por membros 

pertencentes à mesma família W-box, é especificamente induzida por elicitores 

fúngicos (EULGEM et al., 2000) e foi observada somente para a região promotora de 

SoMT1b (SERENO, 2009). 
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Um segundo elemento relacionado à resistência a doenças pode ser 

reconhecido na mesma posição do elemento ‘(T)TGAC(C)’ acima mencionado, na 

sequência antisenso, nas regiões promotoras de ambas SoMT1 (SERENO, 2009). 

Trata-se do motivo ‘TGTCA’, que em arroz, reconhece o produto do gene OsBIHD1, 

que codifica para um fator de transcrição induzido durante a patogênese  

(LUO et al., 2005). O motivo ‘AACGTGT’, presente apenas uma vez em cada 

sequência SoMT1 (SERENO, 2009), é responsivo ao estresse provocado por 

ferimentos e estresse tênsil e foi identificado na região promotora do gene extA 

(extensina) de Brassica napus (ELLIOT; SHIRSAT, 1998). 

Por último, dois motivos associados à resposta a estresse abiótico estão 

presentes nos genes SoMT1, o elemento ‘AGAA’, responsivo a choque térmico, e 

‘CCACG’, conhecido como ERSE-I, que são elementos de resposta ao estresse do 

reticulo endoplasmático (VITALE; CERIOTTI, 2004; ZHOU et al., 2006; SERENO, 

2009). Em plantas, esses elementos parecem estar envolvidos em processos 

específicos, como o desenvolvimento da semente e em resposta a patógenos 

(VITALE; CERIOTTI, 2004). 

Tendo em vista o padrão de expressão dos genes MTs e a presença de 

elementos-cis regulatórios, os promotores putativos de SoMT1 identificados por 

Sereno (2009) apresentam potencial biotecnológico para regular a expressão de 

transgenes com indução por estresses bióticos e abióticos (FIGUEIRA et al., 2001; 

SERENO, 2009). 

 

 

2.5.2 Promotores sintéticos 
 

Como uma alternativa aos promotores endógenos, promotores sintéticos 

foram propostos por representarem versões simplificadas dos promotores 

caracterizados, contendo apenas os elementos-cis de interesse (RUSHTON et al., 

2002). As plantas apresentam regiões promotoras que contém vários elementos cis 

distintos responsáveis por modular um ou mais aspéctos do perfil de expressão. 

Uma estratégia para diminuir esta complexidade é produzir promotores sintéticos 

contendo apenas um elemento-cis definido (SALINAS et al., 1992). A estratégia de 

utilizar promotores sintéticos de plantas, que direcionam a expressão gênica em 

resposta a patógenos, poderia ser usada para ajudar a elucidar a vias de sinalização 



 26 

de genes alvo e produzir plantas com maior resistência a doenças e pragas 

(RUSHTON et al., 2002). 

Alguns promotores induzidos por ataque de agentes bióticos já foram 

caracterizados e contém elementos-cis específicos, como ‘GCG-like’ (OHME-

TAGAKI et al., 2000); ‘W boxes’ (RUSHTON et al., 1996; EULGEM  et al., 2000) e 

‘JERE’ (AGACCGCC) (MENKE et al., 1999). Rushton  et al. (2002), demontrou a 

funcionalidade dos elementos cis regulatórios, induzidos por patógenos, em 

direcionar a expressão gênica, utilizando plantas de Arabidopsis transformadas com 

os promotores sintéticos contendo elementos W-box (4 X), GCC-like (4 X) e JERE, 

dirigidos pela sequência mínima do promotor CaMV35S. do vírus do mosaico da 

couve flor. 

O elemento W-Box, pertecente a superfamília de fatores de transcrição 

WRKY, e foram clonados inicialmente de batata-doce (Ipomoea batatas; spf1), aveia 

selvagem (Avena fatua; ABF1, 2), salsa (Petro-selinum crispum; PcWRKY1, 2,3) e 

Arabidopsis (ZAP1), com base na capacidade das proteínas codificadas em se 

ligarem especificamente ao motivo (T)TGAC (C/T); estes motivos podem mediar a 

transcrição em resposta a patógenos e estão presentes nos promotores de muitos 

genes de plantas que estão associadas com defesa (EULGEM  et al., 2000). 

Ohme-Takagi e Shinshi (1990), analisando promotores de genes de defesa, 

identificaram a presença de uma sequência conservada referido como um motivo 

‘GCC-like’. Estudos em tabaco (Nicotiana ssp.; ERE) e tomate (Solanum ssp.) 

demonstram que o motivo ‘GCC’ regula a resposta a etileno e resposta a defesa, 

fornecendo uma ferramenta para vincular transdução de sinal de etileno à via de 

transcrição do gene (OHME-TAGAKI et al., 2000).  

Em estudos realizados com plantas transformadas de Catharanthus roseus, 

demonstrou-se que o elemento cis ‘JERE’ é o primeiro elemento relatado a 

apresentar indução em resposta a jasmonato (MeJA) e elicitor (alcalóide indólico 

terpenóides – TIA) da via biossintética do gene strictosidine sintase (Str)  

(MENKE et al., 1999). 

Considerando que as cascatas de sinalização em resposta a ataque de 

agentes bióticos, insetos-praga, o uso de promotores sintéticos é uma abordagem 

relevante para amplificação do sinal de ataque de insetos-praga (RUSHTON  et al., 

2002; HEIL, 2009). No entanto, a caracterização de regiões promotoras, assim como 

a introdução de genes exógenos em plantas (transgenia), requer o estabelecimento 
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de técnicas de transformação genética e regeneração de plantas altamente 

eficientes, associados a avanços nos sistemas de manipulação de genes  

(ROCHA et al., 2007). 

 

 

2.6 Plantas modelos 
 

O uso de plantas modelos, como Solanum lycopersicum, Arabidopsis thaliana 

e Nicotiana tabacum, se mostra de grande importância nos estudos genéticos e 

fisiológicos, pois permite o entendimento de processos biológicos, a determinação 

da função gênica e aprova de conceito e análise de genes, que podem, em seguida, 

ser aplicados nas espécies alvo (XIONG et al., 1999). O emprego de plantas 

modelos na manipulação gênica apresenta vantagens como facilidade de 

transformação, ciclo de vida curto, plantas de porte pequeno, grande número de 

descendentes, genoma pequeno e sequenciado (VAECK et al., 1987; MEINKE,  

et al., 1998). 

O tomateiro cv. Micro-Tom (Solanum lycopersicum) leva cerca de 100 dias 

após transformação de cotilédones para a colheita de frutos de transgênicos, permite 

a triagem de até quatro gerações por ano, e tem um genoma diplóide relativamente 

pequeno (n=12) (TANKSLEY, 1993). Por apresentar uma carater recessivos, traços 

dominantes podem ser analisados em plantas na primeira geração (em 

heterozigose), contudo é necessário mais uma geração para transferir genes 

recessivos,  obtendo uma linhagem homozigota, sendo então possivel estudos mais 

mais detalhados do padrão gênico do transgene (MEISSNER et al., 1997) 

Apesar dos estudos em plantas modelos não garantirem a boa performance  

dos transgenes  na espécie alvo, há uma correlação  positiva entre a  resposta  

observada em plantas modelos  e a espécie alvo em diversos casos. O uso de 

plantas modelos é uma estratégia eficaz no estudo de genes envolvidos em 

respostas a estresses abióticos e bióticos, visando o melhoramento genético de 

culturas de importância comercial (MEINKE, et al., 1998; XIONG et al., 1999). 

 

 
 



 28 

3 OBJETIVO  
 

 

Caracterizar funcionalmente dois promotores de genes de metalotioneínas de  

cana-de-açúcar e avaliar o uso de elementos regulatórios sintéticos acrescidos ao 

promotor de metalotioneína (SoMT1a), através de transformação genética de  

cana-de-açúcar, epitélio de cebola e tomate ‘Micro-Tom’. 

Avaliar a abordagem do uso de promotores sintéticos, induzidos por ataque de 

pragas em transformação genética de cana-de-açúcar. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Melhoramento de Plantas do 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), Universidade de São Paulo 

(USP), Piracicaba, SP. 

 
 
4.1 Material Vegetal 
 

Para os experimentos de transformação genética de cana-de-açúcar utilizou-

se a cultivar, ‘IAC SP93-3046’, fornecidas pela Dra. Silvana Creste Souza do Centro 

de Cana do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Ribeirão Preto, SP e as 

cultivares ‘SP80-3280’ e ‘RB83 5486’, fornecidas pelo Programa de Melhoramento 

Genético de Cana-de-açúcar da Universidade Federal de São Carlos. 

Para os experimentos de transformação de plantas modelos foram utilizados 

tomateiros Solanum lycopersicum (cultivar ‘Micro-Tom’). As sementes foram 

fornecidas pelo Prof. Lazaro Eustáquio Pereira Peres, do Departamento de Ciências 

Biológicas da ESALQ/USP.  

Para as análises qualitativas da expressão dos promotores de 

metalotioneínas, acrescidos ou não de uma sequência regulatória sintética, foram 

utilizados epitélios de cebolas (Allium cepa) obtidas em comércio local. 

 
 
4.2 Construção dos vetores de expressão pelo sistema Gateway 
 
 
4.2.1 Desenho dos iniciadores 

 

Oligonucleotídeos específicos para o promotor SoMT1a foram desenhados e 

sintetizados, adicionando-se à porção 5´ nucleotídeos correspondentes aos 

elementos-cis regulatórios JERE ou W-box e um sítio de restrição para a enzima 

HindIII (Tabela 1). 
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Os elementos-cis regulatórios introduzidos, os iniciadores desenhados, em 

conjunto com a sequência disponível do promotor SoMT1a (SERENO, 2009), foram 

submetidos a análise para identificação de possíveis elementos regulatórios 

utilizando o banco de dados PlantCARE 

(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/).  

 

 
Tabela 1 - Iniciadores forward utilizados para adição de elementos-cis regulatórios, JERE ou 

W-box, ao promotor SoMT1a. As sequências em negrito indicam os elementos-
cis regulatórios, as sequências sublinhadas correspondem ao sitio de restrição 
da enzima HindIII 

Iniciador Elemento-cis Sequência (5’→3’) 

W-Box SoMT1a WRKY AAGCTTTTGACCACTATAGGGCACGCGTGGT 

JERE SoMT1a JERE ACGCGTGGTAGACCGCCAAGCTTGGCCCTA 

 
 
4.2.2 Amplificação das regiões promotoras 
 

A região promotora de metalotioneína SoMT1b foi amplificada a partir  

de plasmídeos, de acordo com Sereno (2009), utilizando os iniciadores  

PP2 (’ACTATAGGGCACGCGTGGT3’) e SoMT1a-R2b 

(5’TCTACCAAAGGGCGTCTTACAAAGTCGTCT3’). Para a adição dos elementos-

cis regulatórios ao promotor SoMT1a, utilizou-se 0,1 μM de um dos iniciadores 

específicos forward descritos na tabela 1 combinado com a mesma concentração do 

iniciador SoMT1a-R2a (5’ ATCTACCAAAGGGCGTCTTACAAAGTCGTT 3’) 

(SERENO, 2009).  

Cada reação de amplificação continha ainda 0,1 U de Platinum Taq DNA 

Polymerase High Fidelity (Invitrogen); High Fidelity Buffer 1X; 0,2 mM de Mix dNTPs 

e 2 mM de MgCl2; 5 ng de DNA plasmidial, num volume final de 25 μL. A reação de 

amplificação foi realizada nas seguintes condições: 94°C por 4 min; 40 ciclos de 

94°C por 40 s, 60°C por 40 s e 72°C por 1 min e 30 s; e finalizando a 72°C por 7 

min, sendo que nesta etapa de extensão foi adicionado à reação 0,5 µL de dATP  

(10 mM) e 0,2 µL de Taq DNA Polymerase (Fermentas), para adenilação das 

extremidades dos fragmentos amplificados.  
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Os produtos das reações foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose 1% em tampão SB 1X [NaOH 10 mM, pH 8,5; ajustado com ácido bórico 

(BRODY; KERN, 2004)]. A cada uma das amostras foi adicionado um volume 

adequado de tampão de carregamento (0,25% azul de bromofenol; 0,25% xileno 

cianol e 15% ficol tipo 400-DL). As amostras foram coradas com SYBR Gold nucleic 

acid gel stain (Molecular Probes) e visualizadas por iluminação ultravioleta (UV).  

A imagem do gel foi adquirida com câmera digital e processada com o programa 

Kodak Digital Science 1D (Kodak, Japão). Os fragmentos correspondentes ao 

tamanho esperado (aproximadamente 900 pb) foram recortados do gel e purificados 

utilizando kit Purelink Quick Gel Extraction Kit (Invitrogen®, Eugene, OR, USA).  

  
 
4.2.3 Clonagem em vetor de entrada 
 

Os fragmentos obtidos com as reações de PCR foram clonados no vetor de 

entrada pCR8/GW/TOPO (Invitrogen®,). As clonagens dos fragmentos neste vetor 

permitem que eles sejam posteriormente transferidos para o vetor de destino através 

da recombinação. A ligação do produto da PCR adenilado ao vetor de entrada 

utilizou o Kit pCR8/GW/TOPO TA Cloning (Invitrogen®). A reação de recombinação 

dos vetores continha 23 ng do vetor de entrada, 169 ng do vetor de destino 

pKGWFS7 e 2 µL de Gateway LR Clonase II Plus mix. A reação foi incubada a 25ºC 

por 16 horas. 

O vetor de entrada ligado ao fragmento de interesse foi inserido em 

Escherichia coli, cepa DB3.1, por eletroporação. Em um tubo de 1,5 mL, contendo 

40 µL de células eletrocompetentes de E. coli da cepa DB3.1, foi adicionado 1 µL da 

reação de ligação (~20 ng de DNA). Após ligeira homogeneização, a mistura de 

células e DNA foi transferida para uma cubeta de eletroporação (0,1 µm), 

previamente resfriada no gelo. A mesma foi colocada no eletroporador (Micropulser, 

BIO-RAD) e um pulso elétrico de 1,8 kV foi aplicado. Imediatamente após, foi 

adicionado à cubeta, 1 mL de meio SOC (2% de triptona; 0,5% de extrato de 

levedura; 10 mM de NaCl; 2,5 mM de KCl; 10 mM de MgCl2; 10 mM de MgSO4; 20 

mM de glicose; pH 7,0). Após breve homogeneização, o conteúdo da cubeta foi 

transferido para um novo tubo de 1,5 mL e incubado a 37ºC por 1 hora. A cultura foi 

plaqueada em meio LB sólido (Luria-Bertani, 1% de triptona, 0,5% de extrato de 
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levedura e 1% de NaCl, 1,5% ágar), contendo o antibiótico espectinomicina  

(100 mg.L-1). As placas foram incubadas em estufa a 37ºC durante 16 h. 

 

4.2.4 Mini-preparação do DNA plasmidial 
 

Cinco colônias isoladas de E. coli DB 3.1 transformadas foram retiradas das 

placas de Petri e colocadas cada uma em um tubo de 15 mL contendo 5 mL de meio 

LB líquido (sem ágar) com espectinomicina (100 mg.L-1). Após 16 h de crescimento 

a 37°C com 250 rpm de agitação, as culturas foram transferidas para tubos de  

1,5 mL, centrifugadas a 16.000 g por 1 min e o sobrenadante foi descartado.  

Em seguida, o precipitado de células, de cada tubo, foi totalmente ressuspendido em 

300 L de Solução I (50 mM de glicose, 10 mM de EDTA e 0,25 mM de Tris-HCl;  

pH 8,0), incubando-se a temperatura ambiente por 10 min. O próximo passo foi 

acrescentar 300 L de Solução II (0,2 M de NaOH e 1,0% de SDS), misturar por 

inversão e incubar no gelo por 5 min. A seguir, acrescentou-se 300 L de Solução III 

(3 M de KOAc pH 5,5), também foi misturado por inversão e novamente incubado no 

gelo por 5 min. Posteriormente, realizou-se uma centrifugação por 10 min a 16.000 

g. Após a centrifugação, os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos de 

1,5 mL e adicionou-se 500 L de isopropanol gelado. Os tubos foram mantidos a  

-20°C por aproximadamente 15 min, seguido de uma centrifugação a 16.000 g por 

15 min. Em seguida o líquido sobrenadante dos tubos foi descartado e foi feita a 

lavagem do precipitado com 500 µL de 70% álcool, submetidos conseqüentemente a 

mais uma centrifugação a 16.000 g por 5 min. Após o descarte do álcool, os tubos 

foram mantidos em temperatura ambiente até que as amostras secassem. 

Posteriormente, as amostras foram ressuspendidas em 50 µL de TE (10 mM Tris;  

1 mM EDTA, pH 8,0) com ribonuclease A (RNAse A, Invitrogen®), na concentração 

de 50 µg.mL-1, e incubadas a 37ºC por 15 min.  

O DNA plasmidial foi verificado por eletroforese em gel de 0,8% agarose 

corado com SYBR Gold nucleic acid gel stain, utilizando tampão SB 1X.  

A quantificação de DNA foi realizada em fluorômetro DyNA Quant 200 (Hoefer). 
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4.2.5 Digestão de DNA plasmidial 
 

Os plasmídeos obtidos com as mini-preparações foram submetidos a reações 

de digestão enzimática, para confirmar o processo de clonagem de fragmentos.  

A reação foi iniciada com 1 µg de DNA plasmidial e 1 U de enzima de restrição. 

Foram utilizadas as enzimas SalI e HindIII para a construção WRKY/SoMT1a e as 

enzimas EcoRI e SalI para JERE/SoMT1a, para o promotor SoMT1b utilizo-se a 

enzima XbaI.  

Os produtos das reações foram analisados por eletroforese em gel de  

1% agarose em tampão 1X SB. A cada uma das amostras foi adicionado um volume 

adequado de tampão de carregamento corados com SYBR Gold nucleic acid gel 

stain (Molecular Probes), visualizado por iluminação UV. A imagem do gel foi 

adquirida com câmera digital e processada com o programa Kodak Digital  

Science 1D (Kodak, Japão).  

  

 

4.2.6 Sequenciamento das construções 
 

As amostras de DNA foram submetidas ao sequenciamento utilizando o kit 

DYEnamicTM ET Terminator Cycle Sequencing (Amersham Biosciences®) A reação 

se seqüenciamento consistiu de 100-150 ng de DNA, 1X tampão save money, 1,0 µL 

mix kit, 0,25 µM de oligonucleotídeo específico do vetor pCR8 e água Milli-Q 

autoclavada para volume final de 10 µL. A reação foi submetida a 95ºC por 20 seg,  

30 ciclos de 50ºC por 15 s, 60ºC por 1 min em termociclador Gene Amp PCR 

System 9700 (Applied Biosystems). Em seguida, as amostras foram precipitadas, 

adicionando 80 µL de isopropanol 65%, seguido de leve agitação. A mistura foi 

incubada em temperatura ambiente, no escuro, por 15 min. Centrifugou-se a  

16.000 g por 30 min. O sobrenadante foi descartado com auxílio de micropipeta. 

Foram adicionados 150 µL de 60% etanol gelado, seguido de nova centrifugação por 

15 min. Novamente o sobrenadante foi descartado e, então, as amostras foram 

incubadas em temperatura ambiente, no escuro, por 1 hora e, em seguida, 

armazenadas a -20ºC até o seqüenciamento.  
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Para análise no seqüenciador ABI PRISM 3100 Genetic Analyser (Applied 

Biosystems), do Laboratório de Biotecnologia Animal (ESALQ/USP), a cada amostra 

foram acrescentados 10 µL de formamida, seguindo de agitação. As sequências de 

nucleotídeos obtidas foram alinhadas com auxílio da ferramenta Multiple Sequence 

Alignment ClustalW (http://align.genome.jp/). As sequências obtidas foram 

analisadas pela ferramenta VecScreen presente no banco de dados do NCBI 

(GenBank), para identificar sequências de nucleotídeos que poderiam ser de origem 

do vetor. 

 

 

4.2.7 Clonagem em vetor de expressão 
 

Foi realizada a transferência dos insertos via recombinação para o vetor de 

destino Gateway, pKGWFS7 (Figura 1), para transformação de plantas. O vetor de 

destino foi selecionado por possuir os genes repórter Egfp da proteína green 

fluorescence protein (GFP) e uidA da enzima β-glucuronidase (GUS) e o gene de 

seleção em planta nptII conferindo resistência a canamicina (KARIMI et al., 2007). 

A reação de recombinação dos vetores continha 23 ng do vetor de entrada, 

169 ng do vetor de destino pKGWFS7 e 2 µL de Gateway LR Clonase II Plus mix. 

 A reação foi incubada a 25ºC por 16 h. Após esse período, foi adicionado 2 g.L-1 

de solução de proteinase K e incubado por 10 min a 37ºC para a degradação das 

proteínas. Células da cepa DB3.1 de E. coli foram eletroporadas com o produto 

resultante da reação de recombinação, conforme já descrito, para o vetor PCR8 no 

item 4.2.3 

Para a confirmação da transferência do inserto do vetor de entrada para o 

vetor de destino, cinco colônias isoladas para cada construção, pKGWFS7::SoMT1b, 

pKGWFS7::WRKY/SoMT1a e pKGWFS7::JERE/SoMT1a,  foram crescidas em meio 

LB líquido contendo espectinomicina (100 mg L-1) e o DNA plamidial foi extraído por 

lise-alcalina (como descrito no item 4.2.4), quantificadas em fluorômetro DyNa Quant 

200 (Hoefer), e usados em reações de amplificação por PCR utilizando os 

iniciadores  GUS forward  (5’CCCGGCAATAACATACGGCGT3’) e reverse 

(5’CCTGTAGAAACCCCAACCCGT3’) realizada através de reações que continham 

0,1 U de Taq DNA Polimerase (Fermentas); Buffer 10X; Mix  dNTPs  

0,2 mM,  MgCl2  2 mM, 0,1 μM dos iniciadores e 5ng de DNA plasmidial.  
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A termociclagem foi conduzida a 94°C por 5 min; seguido de 35 ciclos de 94°C por 1 

min, 60°C por 1 min e 72°C por 1 min; e finalizando a 72°C por 5 min. Os produtos 

foram separados por eletroforese em gel de agarose 1% em tampão 1X SB. A cada 

uma das amostras foi adicionado um volume de 2 µL de tampão de carregamento 

contendo SYBR Gold Nucleic Acid Gel Stain para cada 10 µL do volume de amostra, 

amplificando um fragmentode ~ 366 pares de base. 

 
Figura 1 - Vetor de destino pKGWFS7 (Invitrogen®) selecionado para 

clonagem de fragmentos promotores, no sistema Gateway. A região de inserção 

antecede os genes repórter Egfp (GFP) e uidA (GUS) 

 

 

4.3 Análise de expressão transiente em epitélio de cebola 
 

Para o bombardeamento das construções pKGWFS7::SoMT1b, 

pKGWFS7::JERE/SoMT1a e pKGWFS7::WRKY/SoMT1a, foram empregados 

segmentos de epitélio de cebola de 2 cm, sendo estes dispostos no centro de placas 

de Petri contendo papel filtro umedecido com água MilliQ (TIAN et al., 2011).  

A preparação das micropartículas foi feita pesando-se 60 mg de tungstênio 

em um tubo de 1,5 mL, seguido de lavagem com 1 mL de 70% etanol. Nesta etapa o 

tubo contendo as micropartículas foi deixado em vortex por aproximadamente 1 min 

e depois em repouso durante 15 min. Após o repouso, centrifugou-se por 30 seg a  
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9 000 g, retirando o sobrenadante e lavando com 1 mL de água destilada (MilliQ) por  

4 vezes, sempre ressuspendendo e precipitando as micropartículas. Ao final das 

lavagens o material foi ressuspendido em 1 mL de 50% glicerol  autoclavado e 

mantido no sonicador (banho ultrassônico Bransonic 220 a 50-60 Hz) enquanto 

aliquotado (50 µL). Em seguida o material foi armazenado a -20°C até sua utilização.  

Para a precipitação do DNA nas micropartículas, uma alíquota de 50 µL de 

micropartículas foi ressuspendida por sonicação por 5 min. Nessa alíquota 

adicionou-se uma massa total de 10 µg de DNA, obtidos pelo método 

minipreparação por lise alcalina, 50 µL de CaCl2 (1 M) e 20 µL de espermidina  

(0,5 M), sendo vortexado por mais 3 min. Em seguida, a preparação foi centrifugada 

por 15 seg à 9.000 g e, na sequência, lavada com 200 µL de 70%etanol  e 200 µL de 

etanol absoluto. Entre cada lavagem houve uma etapa de centrifugação, sendo ao 

final ressuspendido com 70 µL de etanol absoluto e imediatamente 6 µL das 

micropartículas foram depositadas sobre uma membrana carreadora Kapton 200HN 

de 24 mm de diâmetro (DuPonttm) O acelerador de micropartículas utilizado nos 

experimentos utiliza hélio sob alta pressão (1100 psi), desenvolvido por 

 Rech et al. (2008). 

Após o bombardeamento do material vegetal, este ficou armazenado no 

escuro por 24 horas em temperatura ambiente, e posteriormente foi examinado 

usando confocal Olympus Fluoview Ver 2.0b no microscópio Olympus IX81 

(Olympus, Hamburg, Germany), usando objetiva 20x. As imagens foram coletadas 

usando lasers de 488 nm para excitação e filtros de emissão 488-611 para o 

fluoróforo GFP. O aparelho foi utilizado no Laboratório de Biologia Molecular de 

Plantas do Prof. Márcio de Castro Silva Filho, do Departamento de Genética, 

ESALQ/USP. 

 

4.3.1 Ensaio histoquímico 
 

Para a análise da atividade da β-glucuronidase (GUS), para detectar a 

expressão do gene uidA, os epitélios de cebola foram imersos no tampão de reação 

X-gluc {1 mM de X-gluc; 1 M de Na2HPO4; 1 M de NaH2PO4; 10 mM de EDTA;  

0,5 mM de K3Fe(CN)6 pH 7,0; 0,5 mM de K4[Fe(CN)4].3H2O pH 7,0; 0,1% de  

Triton X-100}. Após serem mantidos no escuro, a temperatura de 37°C por 24 horas, 
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os epitélios foram retirados do tampão e transferidos para 70% etanol, para 

clareamento dos tecidos de pigmentos, sendo trocados por três a quatro vezes. 

 

 

4.4 Transformação genética de tomate 

 

As transformações genéticas da cv ‘Micro-Tom’, via Agrobacterium 

tumefaciens, foram realizadas empregando as construções contendo o promotor de 

metalotioneína pKGWFS7::SoMT1b e a construção controle com o promotor 

CaMV35S (pCAMBIA2301). 

 

 

4.4.1 Transformação de Agrobacterium tumefaciens 

 

As construções contendo os fragmentos promotores de interesse foram 

eletroporadas em Agrobacterium tumefaciens cepa EHA105, para posterior 

transformação de plantas. Em um tubo contendo 40 L de células 

eletrocompetentes, foram adicionados 100 ng de plasmídeo e transferida para uma 

cubeta de eletroporação. A cubeta foi colocada em eletroporador e um pulso de 

corrente elétrica de 2,5 kV foi aplicado. Imediatamente após o pulso, foi adicionado à 

cubeta 1 mL de meio SOC. Após a homogeneização, o conteúdo da cubeta foi 

transferido para um novo tubo de 1,5 mL, o qual foi incubado, sob agitação de  

120 rpm por 2 horas a 28ºC. Um volume de 100 L da cultura foi colocado para 

crescer em placas de Petri contendo meio LB sólido, rifampicina (100 mg.L-1) e 

espectinomicina (100 mg.L-1). As placas foram incubadas durante 2 dias a 28ºC. 

Depois desse período, colônias isoladas foram selecionadas e crescidas em 5mL 

meio LB líquido com os mesmo antibióticos, por 16 h, a 28ºC. Para confirmar a 

presença da construção pKGWFS7::SoMT1b, as culturas de Agrobacterium foram 

utilizadas em reações de amplificação. Para tal, 1 µL da cultura crescida por 16 h foi 

diluída em 10 µL de água MiliQ autoclavada e aquecido por  

10 min a 95ºC em termociclador. A reação de amplificação foi preparada contendo  

0,1 U de Taq DNA Polimerase (Fermentas); 1x Tampão; 0,2 mM de Mixde dNTPs,  

2 mM de MgCl2 e 0,1 μM dos iniciadores específico PP2 e SoMT1bR2. 

A amplificação foi conduzida a 94°C por 5 min; seguido de 35 ciclos de 94°C por  
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1 min, 60°C por 1 min e 72°C por 1 min; e finalizando a 72°C por 5 min. Os produtos 

foram separados por eletroforese em gel de 1% agarose e tampão 1X SB, tampão 

de carregamento contendo SYBR Gold Nucleic Acid Gel Stain, amplificando um 

fragmento de ~800 pares de base.  

 

 

4.4.2 Transformação genética de tomate 
 

Para a transformação de tomate foi utilizada cultura de A. tumefaciens cepa 

EHA105 contendo a construção pKGWFS7::SoMT1b, de acordo com a metodologia 

descrita por Pino-Nunes et al. (2009). Colônias de Agrobacterium crescidas por dois 

dias em placas de Petri contendo meio LB sólido suplementado com espectinomicina 

(100 mg.L-1) e rifampicina (100 mg.L-1), foram inoculadas em 50 mL de meio  

LB líquido, suplementado com os mesmos antibióticos e crescidas sob agitação 

orbital constante de 120 rpm, a 28ºC e por 16 horas. Após esse período, a 

suspensão foi colocada num tubo estéril e sedimentada por centrifugação a 1.900 g, 

a 20ºC e por 15 min. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e a Agrobacterium 

ressuspendida em meio MS líquido, suplementado com sacarose (30 g.L-1) e a 

OD600nm foi ajustada para 0,2-0,3; 10 minutos antes do co-cultivo, 100 µM de 

acetoseringona foi adicionado à suspensão de Agrobacterium. 

Explantes cotiledonares foram retirados de plântulas de tomate da cultivar 

‘Micro-Tom’ com 8 dias de idade e colocados em placas de Petri contendo meio MS 

suplementado com vitamina B5, sacarose (30 g.L-1), 0,4 μM de ANA (ácido  

α-naftaleno acético) e 100 μM de acetoseringona. Uma ou duas gotas da suspensão 

bacteriana foram colocadas sobre os explantes. Após 10 min, a suspensão foi 

removida e duas folhas de papel filtro foram colocadas sobre os explantes, para 

retirar o excesso de Agrobacterium. O co-cultivo foi conduzido em meio MS sólido 

suplementado com vitamina B5; sacarose (30 g.L-1); 0,4 μM de ANA; 100 μM de 

acetoseringona, por 2 d, no escuro e a 25ºC. 
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4.4.3 Regeneração e aclimatação de plântulas de tomate 

 

Após o período de co-cultivo, os explantes foram transferidos para meio de 

regeneração, meio MS suplementado com vitamina B5; sacarose (30 g.L-1); 5 μM de 

BAP (benzilaminopurina) e antibióticos (25 mg.L-1 meropenem, para controle da 

Agrobacterium e 100 mg.L-1 canamicina, para seleção das plantas), e mantidos em 

sala de luz com fotoperíodo de 16/8 h (luz/escuro), a 25ºC. A cada duas semanas, 

os explantes foram transferidos para meio de regeneração novo, suplementado com 

antibióticos. Quando as gemas adventícias formadas nos explantes estavam com 

tamanho maior que 5 mm, elas foram isoladas e transferidas para frascos contendo 

meio MS suplementado com os mesmos antibióticos. Os brotos foram mantidos 

in vitro até a formação de raízes e depois aclimatizadas. As plantas transgênicas 

produzidas in vitro e aclimatizadas (T0) foram autofecundadas e produziram 

sementes T1. Estas sementes foram germinadas e as plântulas T1 com 14 dias de 

idade foram selecionadas borrifando solução de 400 mg.L-1 de canamicina, durante 

3 dias consecutivos, com observação de plantas cloróticas (não resistentes) no 

quinto dia. Linhagens T1 resistentes ao antibiótico foram utilizadas posteriormente 

para teste de indução do promotor. 

 
 
4.4.4  Extração de DNA total de Tomateiro Micro-Tom 

 

A extração foi realizada de acordo com Fulton (1995), onde se coletou de  

50 mg (aproximadamente de 4 folhas novas) de plântulas de tomate ‘Micro-Tom’ 

com 4 semanas. As amostras foram maceradas em microtubo usando nitrogênio 

líquido. Foi adicionado ao macerado, 750 µL de tampão de extração, preparado com 

25 mL de tampão de extração de DNA (0.35 M Sorbitol, 5 mM EDTA; pH 7.5; 0.1 M 

Tris-base, ), 25 mL de tampão de lise nucléica (2%CTAB; 2 M NaCl; 0.2 M Tris, 0.05 

M EDTA, , ), 10 mL 5% Sarkosyl  e 0,3g bissulfeto de sódio, vortexando ligeiramente. 

As amostras foram incubadas a 65ºC no banho-maria por 1 hora. Após esse 

período, foi adicionado 1 mL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1), em seguida a 

mistura foi centrifugada a 9.000 g por 5 min. A fase aquosa foi transferida para novos 

tubos e adicionado 1 mL de isopropanol gelado, sendo misturados por inversão até 
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precipitar o DNA. Após a precipitação, as amostras foram centrifugadas a 9000 g  

por 5 min.  

O precipitado formado foi lavado com 1 mL de  70% etanol, e deixado secar 

em temperatura ambiente por aproximadamente 2 horas em seguida foi 

ressuspendido com 20 µL de água. O DNA ressuspendido foi tratado com  

10 µg.mL-1  de RNase A.  

O DNA extraído foi quantificado no fluorômetro DyNA Quant 200 (Hoefer), a 

presença da sequência promotora SoMT1b (fragmento ~ 800 pb) no DNA genômico 

foi confirmada por reações de amplificação. Cada reação continha 20 ng de DNA 

genômico, 0,1 U de Taq DNA Polimerase (Fermentas); 0,2 mM de Mix de dNTPs,  

2 mM de MgCl2 e 0,1 μM dos iniciadores específico PP2 e SoMT1bR2.  

A amplificação foi conduzida a 94°C por 5 min; seguido de 35 ciclos de 94°C por  

1 min, 60°C por 1 min e 72°C por 1 min; e finalizando a 72°C por 5 min. Os produtos 

foram separados por eletroforese em gel de 1% agarose e tampão 1X SB. A cada 

uma das amostras foi adicionado um volume de 2 µL de tampão de carregamento 

contendo SYBR Gold Nucleic Acid Gel Stain para cada 10 µL do volume de amostra. 

 

 
4.4.5 Ensaio de estresse biótico em plantas transgênicas de tomate 

 

Plantas de tomate com 30 dias após a germinação foram expostas a lagartas 

de Tuta absoluta, colocando uma média de seis lagartas por planta.  Após 5 dias, as 

lagartas penetraram nas folhas abrindo galerias transparentes entre a epiderme 

superior e a inferior, deixando-a com aspecto totalmente reticulado (HAJI et al., 

1986). Em seguida, as plantas foram colocadas em tampão de reação, para análise 

histoquímica da atividade de GUS, como descrito anteriormente no item 4.3.1. Após 

a retirada da clorofila, as plantas foram analisadas quanto à presença de coloração 

azul.  
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4.4.6 Ensaios de estresse por metais pesados em plantas transgênicas de 
tomate 

 

Nos testes de indutibilidade do promotor por metais pesados, foram 

realizados dois testes, um utilizando o metal cobre (Cu) e outro utilizando cádmio 

(Cd). Ambos os testes utilizou-se uma folha de cada planta (linhagem T1), com  

30 dias após a germinação, coletada aleatoriamente na planta, foram incubadas em 

soluções aquosas contendo 50 μM de cobre ou 100 μM cádmio e 1% de  

Triton X-100.  As folhas ficaram submersas nestas soluções, a temperatura 

ambiente, no escuro por 12 e 24 horas e após este período, as folhas foram 

colocadas em tampão de reação, para análise histoquímica da atividade de GUS, 

como descrito anteriormente no item 4.3.1. Após a retirada da clorofila, as plantas 

foram analisadas quanto à presença de coloração azul.  

 

 

4.4.7 Ensaios de estresse oxidativo em plantas transgênicas de tomate 
 

Foram conduzidos dois ensaios para verificar a indutibilidade da atividade do 

promotor por estresse oxidativo, utilizando os herbicidas Paraquat (N,N'-Dimethyl-

4,4'-bipyridinium dichloride) e Ametrina [(2-ethylamino)-4-(isopropylamino)-6-

(methylthio)-s-triazine]. Uma folha de cada planta (linhagem T1), com 30 dias após a 

germinação, coletados aleatóriamente na planta, foram incubadas em solução 

aquosa contendo os herbicidas nas concentrações: 0,38 mg. mL-1 e 0,19 mg. mL-1  

para o Paraquat; 1,59 mg. mL-1 e 0,79 mg. mL-1 para Ametrina. As folhas ficaram 

submersas em solução, a temperatura ambiente, por 12 e 24 horas, e após este 

período as folhas foram colocadas em tampão de reação, para análise histoquímica 

da atividade de GUS, como descrito anteriormente no item 4.3.1. Após a retirada da 

clorofila, as plantas foram analisadas quanto à presença de coloração azul.  
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4.5 Transformação genética de cana-de-açúcar 
 

As transformações genéticas de cana-de-açúcar, via biobalística e 

Agrobacterium tumefaciens, foram realizados empregando as construções contendo 

os promotores sintéticos, 4xWbox [(T)TGAC(C/T)], 4xGCC-like (AGCCGCC), 

4XJERE (AGACCGCC) e 4xW/4xS-box [(T)TGAC(C/T)-AGCCACC), clonados no 

vetor binário de planta pGPTV GUS-KAN (RUSHTON et al., 2002), fornecidos 

gentilmente pelo Prof. Dr. Imre E. Somssich do Instituto Max-Planck for Plant 

Breeding, Alemanha e do promotor de metalotioneína SoMT1b 

(pKGWFS7::SoMT1b). 
 
 
4.5.1 Cultivo in vitro de cana-de-açúcar 

 

Para a obtenção de calos embriogênicos foram utilizados explantes de 

plantas de cana-de-açúcar, cultivares ‘IACSP93-3046’, ‘SP803280’ e ‘RB835486’, 

com aproximadamente 10 meses de cultivo em campo. Os segmentos do primórdio 

foliar com 30 - 40 cm foram isolados e submetidos à assepsia com 70% álcool. Em 

condições assépticas as folhas externas foram retiradas de modo que restassem no 

máximo os três últimos primórdios foliares. Então, uma região de aproximadamente 

10 cm da região meristemática foi seccionada transversalmente em solução  

de 150 mg.L-1 ácido cítrico. Em seguida, os discos obtidos foram transferidos para 

meio MSI, composto por meio MS suplementado com 2,4-D (ácido  

2,4 diclorofenoxiacático) e ácido cítrico (Tabela 2). O material vegetal foi mantido à 

temperatura de 28°C, no escuro e subcultivado em períodos de 15 a 21 dias. Esse 

processo de indução e multiplicação de calos foi repetido entre 3 e 4 vezes, 

dependendo de cada cultivar, até que os calos atingissem o estágio embriogênico, 

ou seja, com aparência globulosa, amarelados e duros (Falco et al., 2000). 



43 
 

 
Tabela 2 - Composição dos meios de culturas utilizados durante os processos de cultivo in 
vitro, transformação e regeneração de plantas de cana-de-açúcar 

 MSI MCCO MSRA MSRB MSEA MSEB MBB 

Sais MS (g.L-1) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Vitamina MS (100X, 

mL.L-1) 
1 1 1 1 1 1 1 

Sacarose (g.L-1) 25 25 25 25 25 25 25 

Inositol (g.L-1) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ácido cítrico (g.L-1) 0,15 - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

2,4-D (mg.L-1) 3 - - - - - 3 

BAP (mg.L-1) - - 0,5 0,5 - - - 

ANA (mg.L-1  0,1      

AIB (mg.L-1) - - - - 1,4 1,4 - 

Carvão Ativado (MG.L-1) - - - - 0,4 0,4 - 

Manitol (g.L-1) - - - - - - 72,88 

Sorbitol (g.L-1) - - - - - - 72,88 

Phytagel (g.L-1) 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Acetosseringona (µM) - 100 - - - - - 

Timentim (mg.L-1) - - 350 - 350 - - 

Geneticina (mg.L-1) - - 30 30 30 30 - 

pH ajustado em 5,8 antes da adição de phytagel. Esterilização em autoclave por  
15 min a 127°C (1 atm). Timentim e Geneticina esterilização por filtração 
(0,25 m). 

 
 
4.5.2 Transformação via biobalística 
 

Para a inserção das construções em calos de cana, a preparação das 

micropartículas e o processo de bombardeamento foram feitos seguindo os passos 

descritos anteriormente no item 4.3. Para receber as micropartículas carregando as 

construções contendo os promotores, os calos embriogênicos foram transferidos 

para meio MBB (Tabela 3) e dispostos num círculo central de 4 cm de diâmetro,  

4 horas antes dos disparos. Cada placa recebeu dois disparos com diferença de 



 44 

angulação de 180 graus. Após 60 min do bombardeamento, os calos foram 

transferidos para meio MSI (Tabela 3), onde ficaram por 15 dias no escuro. 

 

 

4.5.3 Transformação de cana-de-açúcar via Agrobacterium 

 

Culturas de Agrobacterium tumefaciens (EHA 105) contendo as construções 

de interesse foram multiplicadas em meio LB líquido (5 mL), suplementado com  

100 mg.L-1 de espectinomicina e 50 mg.L-1 de rifampicina. As culturas foram 

incubadas a 28°C, num agitador orbital, a 250 rpm, por aproximadamente 16 horas, 

até que a OD600nm  atingisse entre 0,6 e 0,8, sendo este o pré-inóculo. O inóculo foi 

preparado transferindo-se 150 µL do pré-inóculo para 50 mL de meio LB líquido, 

suplementado com os mesmos antibióticos do pré-inóculo, e incubado a 28°C pelo 

período de uma noite, num agitador orbital, a 250 rpm, até atingir a OD600nm de 0,8.  

A suspensão de Agrobacterium foi colocada num tubo tipo falcon e centrifugada a 

3000 g, a 10°C durante 15 min. Em seguida, as bactérias foram ressuspendidas em 

meio MS líquido, suplementado com 100 µM de acetosseringona, em volume 

suficiente para ajustar a OD600nm para 0,3.  

Calos embriogênicos de cana-de-açúcar foram colocados na solução de 

bactéria e deixados sob agitação leve e constante por 15 min. Em seguida os calos 

foram transferidos para o meio de co-cultivo MCCO (Tabela 2). Para retirar o 

excesso de agrobactéria, duas folhas de papel filtro (uma de cada vez) foram 

dispostas sobre os calos embriogênicos e retiradas. Após dois dias de co-cultivo no 

escuro, a 25°C, os calos foram transferidos para meio MSI (Tabela 2) acrescido de 

350 mg.L-1 de Timentim (Ticarcilina dissódica) e mantidos, a 25°C, por 15 dias sob o 

abrigo da luz. 

 

 

4.5.4 Regeneração in vitro de cana-de-açúcar 
 

Os calos que se encontravam em meio MSI, foram transferidos para os meios 

de regeneração e seleção, meios MSRA ou MSRB (Tabela 2) para 

agrotransformação ou biolística, respectivamente, e mantidos sob fotoperíodo de 

16/8 horas (luz/escuro), a 25°C. Após 3 semanas, o material foi transferido para 



45 
 
novo meio de regeneração e seleção e mantido no fotoperíodo até que tivesse 

iniciado a diferenciação das folhas. Em seguida, as plântulas foram transferidas para 

frascos com meio MSEA ou MSEB (Tabela 2) e mantidas na luz para que 

enraizassem completamente. Plântulas com cerca de 10 cm e com raízes 

desenvolvidas foram transferidas para vasos de 0,25 L contendo substrato Plantmax 

(Eucatex) umedecido, mantidas por uma semana em câmara úmida para 

aclimatação. Após esse período, as plantas foram levadas para casa de vegetação 

com luz natural e irrigação 3 vezes ao dia. Após um mês, elas foram acondicionadas 

em vasos de 5 L e adubadas mensalmente com NPK. 

 

 

4.5.5 Extração de DNA total de cana-de-açúcar 
 

De acordo com o protocolo de Doyle e Doyle (1990), um segmento de folha 

de aproximadamente 100 mg coletado e transferido para um tubo de 2 mL, foi 

macerado em nitrogênio líquido com auxílio de um bastão de vidro, onde adicionou-

se 650 µL de tampão de extração [2% CTAB; 1,4 M NaCl; 100 mM Tris-HCl pH 8,0; 

20 mM EDTA pH 8,0; 1% polivinilpirrolidona 40 (PVP-40); 0,2% β-mercaptoetanol; 

50 µg.mL-1 proteinase K]. O material foi agitado e incubado a 55ºC por 1 hora. Foram 

adicionados 650 µL de solução de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1) gelada, 

agitou-se o tubo e centrifugou-se a 10.000 g por 5 min. A fase superior foi coletada e 

levada para novo tubo, ao qual foram acrescentados 200 µL de tampão de extração 

e foram repetidas as etapas de agitação e centrifugação. A fase superior foi coletada 

e transferida para novo tubo, seguida de adição de 650 µL de isopropanol gelado, 

sendo a mistura incubada a -20ºC por 30 min. Após nova centrifugação e descarte 

do sobrenadante, foram adicionados 500 µL de etanol 70% ao precipitado. Nova 

centrifugação foi procedida, a 4ºC, por 20 min. A fase líquida foi descartada e o DNA 

seco ao ar, ressuspendido em 20 µL de TE com 10 µg.mL-1 de RNase A e incubado 

a 37ºC por 15 min. 

O DNA extraído foi quantificado no fluorômetro DyNA Quant 200, a presença 

da sequência promotora SoMT1b (fragmento ~ 800 pb) no DNA genômico foi 

confirmada por reações de amplificação. Cada reação continha 20ng de DNA 

genômico, 0,1 U de Taq DNA Polimerase (Fermentas); Tampão 1 X; 0,2 mM de 

Mixde dNTPs, 2 mM de MgCl2 e 0,1 μM dos iniciadores específico PP2 e 
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SoMT1bR2, para as construção pKGWFS7::SoMT1b e para as construções com os 

promotores sintético iniciadores do nptII, forward  

(5’ GAGGCTATTCGGCTATGACTG 3’) e reverse  

(5’ ATCGGGAGCGGCGATACCGTA 3’). A amplificação foi conduzida a 94°C por 5 

min; seguido de 35 ciclos de 94°C por 1 min, 60°C por 1 min e 72°C por  

1 min; e finalizando a 72°C por 5 min. Os produtos foram separados por eletroforese 

em gel de 1% agarose e 1X tampão SB. A cada uma das amostras foi adicionado 

um volume de 2 µL de tampão de carregamento contendo SYBR Gold Nucleic Acid 

Gel Stain para cada 10 µL do volume de amostra. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1 Promotores sintéticos 

 

Promotores sintéticos contendo apenas elementos-cis de interesse têm sido 

estudados com objetivo de aplicações biotecnológicas (RUSHTON et al., 2002). 

Alguns promotores induzidos por ataque de agentes bióticos já foram caracterizados 

e contem elementos-cis específicos, como ‘GCG-like’ (OHME-TAGAKI et al., 2000); 

‘W boxes’ (RUSHTON et al., 1996; EULGEM et al., 2000) e ‘JERE’ (AGACCGCC) 

(MENKE et al., 1999). O uso de promotores sintéticos é uma abordagem relevante 

para amplificação do sinal de ataque de agentes bióticos, permitindo uma expressão 

direcionada do gene desejado (RUSHTON et al., 2002; HEIL, 2009). 

Com base nessas informações, quatro construções contendo os promotores 

sintéticos, 4X W-box [(T)TGAC(C/T)], 4X GCC-like (AGCCGCC), 4X JERE 

(AGACCGCC) e 4xW/4xS-box [(T)TGAC(C/T)-AGCCACC) (Figura 2), foram usadas 

na transformação por eletroporação de Agrobacterium tumefaciens. Para 

confirmação da inserção dos vetores, o DNA plasmidial extraído de colônias isoladas 

foi amplificado para detecção do gene nptII, resistência a canamicina, presente nos 

vetores inseridos. Todas as amostras foram confirmadas apresentando fragmento do 

tamanho esperado de 700 pb (não mostrado). 

 

 
Figura 2 - Esquema representativo do vetor de expressão pGPTV-GUS-KAN desenvolvido 

por  Rushto et al., 2002. Os promotores sintéticos foram inseridos entre os sítios 
das enzimas de restrição Spel e XbaI, a montante da sequência mínima do 
promotor do gene 35S do vírus do mosaico da couve flor. 
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5.1.1 Análise de expressão do gene uidA em calos de cana-de-açúcar dirigida 
por promotores sintéticos 
 

Para verificar se as construções dos promotores contendo os elementos-cis 

W-box, GCC-like, W/S-box e JERE eram capaz de dirigir a expressão do gene 

repórter uidA (GUS) em cana-de-açúcar, foram realizados dois ensaios de 

expressão empregando calos de cana-de-açúcar provenientes de cultura in vitro 

após bombardeamento. A expressão do gene repórter pode ser visualizada de forma 

restrita (Figura 3), pela presença de regiões de coloração azul.  

Estes resultados indicaram uma funcionalidade limitada destes promotores 

em cana-de-açúcar. A baixa eficiência da expressão do gene repórter uidA, pode ser 

atribuída a presença do promotor mínimo de 35S do vírus do mosaico da couve-flor 

(CaMV35S), que em dicotiledôneas é altamente ativo, porém em estudos relatados 

com cana, apresenta baixo níveis de expressão dos transgenes (CHRISTENSEN; 

QUAIL, 1996; Wei et al. 2003). Após estes resultados iniciais, as construções 

sintéticas foram testadas em experimentos de expressão estável em cana-de-

açúcar. 
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Figura 3 - Análise histoquímica da atividade transiente do gene repórter uidA, em calos de 

cana, sob controle de sequências promotoras contendo elementos-cis sintéticos. 
A e B: Promotor 4x W1-GUS; C e D: Promotor 4x GCC-GUS; E e F: Promotor  
4x JERE-GUS; G e H: Promotor 4x W2/4xS-GUS; I e J: Controle negativo. Setas 
indicam regiões de expressão de GUS 
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5.1.2 Transformação genética de cana-de-açúcar com promotores sintéticos 
 

Com o objetivo de avaliar a atividade dos promotores sintéticos, dirigidos pela 

sequência mínima do promotor do gene 35S do vírus do mosaico da couve flor 

(CaMV) (RUSHTON et al., 2002), foram realizados seis experimentos de 

transformação das cultivares ‘RB83 5486’, ‘SP80 3280’ e ‘IACSP93 3046’ (Tabela 3). 

Foram utilizados dois métodos para inserção do DNA exógeno em plantas: 

transformação mediada por Agrobacterium (HOEKEMA et al., 1983), e transferência 

direta de genes por meio de bombardeamento de micropartículas (KLEIN et al., 

1987). 

Após a transformação dos calos, estes foram selecionados quanto à 

resistência do gene nptII que codifica a enzima neomicina fosfotransferase II, 

conferindo resistência a antibióticos tais como canamicina, neomicina, geneticina, e 

paromomicina (GHANEM, 2011). Nas transformações mediadas por Agrobacterium, 

utilizou-se o antibiótico Timentin (Ticarcilina dissódica) em todo o processo de 

seleção e regeneração das plantas para conter o crescimento das agrobactérias.  
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Tabela 3 - Experimentos de transformação de cana-de-açúcar com o vetor contendo  

os promotores sintéticos, controlando a expressão do  
gene repórter uidA (GUS) 

 

Em quatro experimentos (ensaios 2, 3, 5 e 6) de transformação genética, via 

biobalística ou por meio de Agrobacterium tumefaciens (Tabela 3), não houveram 

plantas regeneradas, pois os calos utilizados não resistiram à seleção com 

antibiótico geneticina (35 mg.L-1), indicando a não inserção do gene no DNA 

genômico de cana.  

As cultivares ‘RB 83 5486’ e ‘SP 80 3280’, com os quais se utilizou, 

respectivamente, biobalística e agrotransformação como métodos de transformação, 

em dois experimentos distintos (Tabela 3), regeneraram plantas tolerantes a 

geneticina, num total de 225 plantas. Estas então foram analisadas para atividade do 

gene GUS por meio de ensaio histoquímico com as folhas mais jovens de cada 

planta (não mostrado). Nenhuma coloração correspondente à atividade GUS foi 

Experimento Cultivar Método de 
Transformação Promotor  Nº calos 

transformados 
Nº Plantas 

regeneradas 
W-Box 80 26 

GCC-like 70 15 
JERE 63 - 

W/S – Box 58 9 
1 

RB 83 
5486 

 
Bombardeamento 

Controle 25 8 
W-Box 96 - 

GCC-like 106 - 
JERE 95 - 

W/S – Box 107 - 
2 

IAC 93 
3046 

 
Bombardeamento 

Controle 56 - 
W-Box 78 - 

GCC-like 84 - 
JERE 72 - 

W/S – Box 82 - 
3 

SP 80 
3280 

 
Bombardeamento 

Controle 48 - 
W-Box 234 125 

GCC-like 253 31 
JERE 198 9 

W/S – Box 219 1 
4 

SP 80 
3280 

 
Agrobacterium 

Controle 90 3 
W-Box 90 - 

GCC-like 90 - 
JERE 90 - 

W/S – Box 90 - 
5 

SP 80 
3280 

 
Agrobacterium 

Controle 90 - 
W-Box 90 - 

GCC-like 90 - 
JERE 90 - 

W/S - Box 90 - 
6 

IAC 93 
3046 

 
Bombardeamento 

Controle 90 - 
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observada, podendo ser atribuído ao baixo nível de expressão dos transgenes 

inseridos, mediados pela sequência mínima do promotor CaMV 35S. Em alguns 

casos, é necessária a seleção de centenas de linhagens transformantes para 

obtenção de uma capaz de apresentar altos níveis de expressão do transgene (WEI 

et al., 2003). 

Em função dos resultados obtidos, conduziu-se a confirmação dos eventos de 

transformação através da amplificação da sequência do gene nptII, e foi constatando 

a não inserção dos genes no genoma de nenhumas das plantas analisadas. Dessa 

forma, as plantas foram consideras escapes, ou seja, plantas regeneradas em meio 

seletivo contendo geneticina, mas que não foram confirmadas por PCR para o gene 

nptII. Melotto-Passarin (2009) e Barbosa (2010) relatam altas taxas de escapes em 

experimentos de transformação de calos de cana por biobalística com seleção por 

geneticina. 

 

 

5.2 Desenvolvimento de promotores endógenos de metalotioneínas e inclusão 
de motivos sintéticos 
 

As sequências promotoras de metalotioneínas (MTs) apresentam um 

potencial de aplicação no desenvolvimento de canas transgênicas, podendo modular 

a expressão de um gene de interesse sob influência de fatores exógenos ou 

endógenos específicos (SERENO, 2009), além de apresentarem altos níveis de 

expressão em alguns tecidos (FIGUEIRA et al., 2001). A caracterização destas 

sequências contribui para o entendimento da regulação da expressão gênica. 

Para a transformação genética de plantas foram planejadas três construções 

baseadas no vetor pKGWFS7, do sistema de clonagem Gateway, desenvolvido para 

facilitar a construção de vetores através de um sistema de recombinação em um 

processo de duas etapas (MARSISCHKY; LABAER, 2004).  

O vetor de expressão pKGWFS7 do sistema Gateway foi escolhido, por 

possuir os genes repórter Egfp da proteína Green Fluorescence Protein (GFP) e 

uidA da enzima β-glucuronidase (GUS) sob o controle de promotor a ser inserido no 

vetor e gene de seleção em planta nptII controlado pelo promotor nopalina sintase 

(nos) conferindo resistência a canamicina (KARIMI et al., 2002). 
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Devido a baixa ou ausência de expressão utilizando o promotor mínimo  

CaMV 35S optou-se por testar a inclusão do elementos-cis sintéticos no promotor do 

gene de metalotioneína SoMT1a e os efeitos de regulação pela adição dos 

elementos regulatórios. Baseado nas análises das sequencias apresentadas por 

SERENO (2009), optou-se por adicionar os elementos-cis WKRY e JERE, por não 

ter sido constatado a presença deste elementos na sequencia original do promotor 

SoMT1a. 

Para avaliar em cana-de-açúcar os elementos-cis regulatórios sintéticos 

WRKY (RUSHTON et al., 1996; EULGEM et al., 2000) e JERE (MENKE et al., 1999), 

adicionados a região promotora de metalotioneína (SERENO, 2009), foram 

projetados iniciadores específicos. Estes iniciadores eram complementares à porção 

5’ da sequência do promotor SoMT1a (forward) e à porção 5´ do iniciador foram 

adicionados nucleotídeos correspondentes aos elementos-cis regulatórios.  

As regiões promotoras de metalotioneínas, SoMT1a e SoMT1b, identificadas 

e clonadas em vetor pGEM-T Easy por Sereno (2009), foram utilizadas como molde 

para a montagem das construções utilizadas para transformação de plantas. Foi 

realizada a amplificação por PCR do promotor SoMT1b, obtendo fragmentos de 

aproximadamente 800 pares de base (pb) (Figura 4B).  

Para as construções contendo promotores sintéticos, ou seja, os  

elementos-cis regulatórios W-box (TTGACC) e JERE (AGACCGCC)  adicionados 

por PCR ao promotor SoMT1a, foram utilizados os iniciadores forward específicos 

WRKY/SoMT1a e JERE/SoMT1a. Os fragmentos amplificados apresentaram o 

tamanho esperado de aproximadamente 900 pares de base (Figura 4A). Os 

fragmentos amplificados foram isolados em gel de agarose e purificados, para 

clonagem em vetores de expressão.   
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Figura 4 – Produtos de amplificação correspondente aos promotores WRKY/SoMT1a, 

JERE/SoMT1a e SoMT1b,.a partir de clones dos promotores endógenos 
SoMT1a e SoMT1b (SERENO, 2009). Amplificados com os iniciadores 
específicos para cada construção. A: promotor SoMT1a com a inserção dos 
elementos-cis regulatórios WRKY e JERE. M: marcador de peso molecular de 
100 pb (Fermentas), C: controle negativo. B: Promotor SoMT1b, M: marcador 
de peso molecular 1 Kb (Fermentas), C: controle negativo 

 
 

Os promotores contendo os elementos-cis regulatórios W-Box e JERE 

adicionados ao promotor SoMT1a, obtidos por PCR (WRKY/SoMT1a e 

JERE/SoMT1a) e o promotor SoMT1b, foram ligados ao vetor de entrada pCR8 e 

inseridos, por eletroporação, em E. coli linhagem DB3.1. Os plasmídeos obtidos 

foram então digeridos e os produtos dessas reações avaliados através em gel de 

agarose (Figura 5), onde se observa a liberação dos fragmentos com os tamanhos 

esperados: 1089 pb para a construção WRKY/SoMT1a, 499 pb para SoMT1b e 

fragmentos de 858, 532 e 326 pb para JERE/SoMT1a. A presença de pelo menos 

um clone com o padrão de digestão esperado indica o sucesso da clonagem dos 

fragmentos promotores no vetor de entrada.  
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Figura 5 - Análise da digestão enzimática do vetor pCR8 contendo os fragmentos 

promotores SoMT1a, acrescido do elemento-cis regulatório W1/2 box - 
WRKY/SoMT1a (A) e  JERE box – JERE/SoMT1a (B). As amostras foram 
separadas em géis de agarose 1%, corado com SYBR Gold. M1: marcador de 
peso molecular de 100 pb (Fermentas); M e M2: marcador de peso molecular 
de 1 Kb (Fermentas). As setas indicam os clones com o padrão de digestão 
esperado 

 

 

A partir das evidências obtidas com a digestão enzimática, clones contendo 

cada um dos promotores foram submetidos ao sequenciamento para confirmação do 

processo de clonagem e das sequências clonadas. As sequências foram alinhadas 

com auxílio da ferramenta Multiple Sequence Alignment ClustalW, obtendo uma 

sequência consenso para cada promotor e estas foram submetidas a análise 

comparativa com suas respectivas sequências esperadas (montadas in silico, no 

caso daquelas compostas por elementos regulatórios sintéticos). O resultado 

completo destes alinhamentos é apresentado nas nos Apêndices A, B e C. 

A análise das sequências obtidas dos clones contendo o fragmento promotor 

SoMT1b (Apêndice A) e as construções WRKY/SoMT1a (Apêndice B) e 

JERE/SoMT1a (Apêndice C) comparadas com suas respectivas sequências 

esperadas, demonstram a correta inserção dos fragmentos no vetor de entrada. 

Para as construções WRKY/SoMT1a (Figura 6) e JERE/SoMT1a (Figura 7),  

o sequenciamento também confirmou a inserção dos elementos-cis regulatórios, W 

boxes (TTGACC) e JERE (AGACCGCC), respectivamente, no inicio da sequência 

promotora SoMT1a. 
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A sequência consenso obtida para o promotor SoMt1b, apresenta 95% de 

identidade quando comparada com a sequência esperada isolada por Sereno 

(2009), WKRY/SoMT 1a e JERE/SoMT1a apresentaram uma identidade de 99% e 

98%, respectivamente, em relação às sequências esperadas. 

 
 

WRKY_SoMT1a             1 AAGCTTTTGACCACTATAGGGCACGCGTGGTGGCCCTAGCTAGTGAACTTGTAGATCGAT 

WRKY_SoMT1a_esperada    1 AAGCTTTTGACCACTATAGGGCACGCGTGGTGGCCCTAGCTAGTGAACTTGTAGATCGAT 

 

WRKY_SoMT1a            61 GCGAGGAAGTTCTCACACGCTAGGTATATATGCTTCAGTAATTGACACTGGAACAGCAAT 

WRKY_SoMT1a_esperada   61 GCGAGGAAGTTCTCACACGCTAGGTATATATGCTTCAGTAATTGACACTGGAACAGCAAT 

 

WRKY_SoMT1a           121 GGTACATCATAAAAGAAGCTGAAGATTTCCACTGATTATTAGTTGTGTTCGTTTCAGCTC 

WRKY_SoMT1a_esperada  121 GGTACATCATAAAAGAAGCTGAAGATTTCCACTGATTATTAGTTGTGTTCGTTTCAGCTC 

 

 

Figura 6 - Destaque do alinhamento da sequência consenso obtida para o promotor WRKY/SoMT1a, 

clonado no vetor de entrada pCR8, com a sequência esperada (molde) montada in silico, 

com base na sequência isolada por Sereno (2009), acrescida do elemento-cis regulatório 

W boxes (TTGACC), A região em destaque apresenta a localização dos elementos 

WRKY, confirmando sua presença no promotor WRKY/SoMT1a 

 
 

JERE_SoMT1a             1 TCGCGTAGTAGAGCGGCAGCTGAGTTTGGCCCTAGCTAGTGAACTTGTAGCTCGATGCGA 

JERE_SoMT1a_esperada    1 ACGCGTGGTAGACCG----CCAAGCTTGGCCCTAGCTAGTGAACTTGTAGATCGATGCGA 

 

JERE_SoMT1a            61 GCAGGTTCTCCCACGCTAGGTATATATGCTTCAGTAATTGACACTGGACCAGCAATGGTA 

JERE_SoMT1a_esperada   57 GGAAGTTCTCACACGCTAGGTATATATGCTTCAGTAATTGACACTGGAACAGCAATGGTA 

 

JERE_SoMT1a           121 CATCATAGAAGAAGATGAAGATTTCCACTGATTATTAGTTGTGTTCGTTTCAGCTCAGCT 

JERE_SoMT1a_esperada  117 CATCATAAAAGAAGCTGAAGATTTCCACTGATTATTAGTTGTGTTCGTTTCAGCTCAGCT 

 
 

Figura 7 - Destaque do alinhamento da sequência consenso obtida para o promotor JERE/SoMT1a, 

clonado no vetor de entrada pCR8, com a sequência esperada montada in silico com base 

na sequência isolada por Sereno (2009), acrescida do elemento-cis regulatório JERE 

(AGACCGCC). A região em destaque apresenta a localização dos elementos JERE, 

confirmando sua presença no promotor JERE/SoMT1a 
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A partir das evidências da correta inserção das sequências promotoras no vetor de 

entrada pCR8, as construções foram submetidas à reação de recombinação com o 

vetor de expressão pKGWFS7. As construções pKGWFS7::SoMT1b, 

pKGWFS7::JERE/SoMT1a e pKGWFS7::WRKY/SoMT1a, foram utilizadas na 

eletroporação da linhagem DB3.1 de E. coli. O primeiro indicativo confirmando a 

recombinação dos vetores foi a presença de colônias bacterianas, pois a 

incorporação do inserto acontece com a extrusão do gene letal ccdB. O produto 

deste gene é uma DNA girase letal para a maioria das linhagens de E.coli, inclusive 

a DB3.1 (DAFNY-YELIN; TZFIRA, 2007). 

Após a extração do plasmídeo de colônias isoladas, as construções foram 

confirmadas por meio de reação de PCR, utilizando iniciadores que se anelam a 

parte do gene uidA e geram um fragmento de 366 bp. Com este resultado o 

processo de clonagem de todos os fragmentos promotores no vetor de destino foi 

confirmado (Figura 8).  

 

 
Figura 8 - Eletroforese em gel de agarose 1%, corado com SYBR Gold dos fragmentos 

(366 pb) amplificados do gene uidA confirmando as construções: SoMT1b (1 e 
2), controle positivo CaMV (pCAMBIA1303) (3), JERE/SoMT1a (4) e 
WKRY/SoMT1a (5). C: controle negativo, M: marcador de peso molecular de 
100 pb (Fermentas) 

 

 

5.2.1 Análise qualitativa em epitélio de cebola 
 

Para avaliar se a sequência promotora SoMT1b seria capaz de dirigir a 

expressão dos genes repórteres e para avaliar o efeito da inserção de sequências 

regulatórias sintéticas (W box e JERE) sobre a atividade de SoMT1a, foram 
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realizados experimentos de expressão transiente em células de epitélio de cebola. 

Estudos de expressão transiente representam abordagem relevante para a 

determinação da atividade do promotor (GHOSH-BISWAS, 2006).  

Esta é uma técnica amplamente utilizada como primeira validação de 

sequências promotoras, tendo sido empregada com sucesso para validar regiões 

promotoras como do promotor do gene CHI (chalcona isomerase) de Malus sp. 

(TIAN et al., 2011) e do promotor do gene mustang de cana-de-açúcar (KAJIHARA 

et al., 2012). Wenck et al. (2003), em seu estudos demosntra a emissão de  

diferentes porteínas fluorescentes, entre elas a da  GFP, sob comando do promotor  

do vírus Cestrum (CMP), sendo possivel visuaizar células individualmente 

transformadas. 

Após o bombardeamento, os epitélios de cebola foram analisados quanto à 

emissão de fluorescência (GFP) em microscópio confocal e estes mesmos epitélios 

foram utilizados em ensaio histoquímico da enzima β-glucoronidase (GUS). A 

capacidade do promotor SoMT1b em dirigir a expressão dos genes repórteres foi 

demonstrada, pela emissão de fluorescência (GFP) e presença de coloração azul 

(GUS) (Figura 9), sugerindo a funcionalidade destes fragmentos promotores e a 

possibilidade de aplicação em transformação estável de cana-de-açúcar.  

Entretanto, nos experimentos com as construções contendo os elementos 

sintéticos (WRKY e JERE) acrescidos à região promotora SoMT1a, não foi verificada 

a emissão de fluorescência e/ou presença de coloração azul (dado não mostrado), 

dificultando a validação da funcionalidade destes promotores. Os testes realizados 

com epitélio de cebola foram repetidos três vezes e os resultados permaneceram 

semelhantes em todas as repetições. As variáveis técnicas foram avaliadas, não 

havendo razões para este resultado inesperado. Desta forma, capacidade de dirigir 

a expressão do gene repórter foi comprovada apenas para o promotor SoMT1b.  

Uma possível explicação, seria que o promotor SoMT1a poderia ser uma 

região promotora não funcional, a adição dos elementos cis responsivos não teria 

efeito algum sobre o promotor se este for inativo. Segundo Yang et al. (2003), o 

isolamento de promotores a partir de uma planta altamente poliplóide, como a cana 

de açúcar, tem um alto risco de isolamento de um promotor não funcional a partir de 

uma cópia inativa do gene.  

 



59 
 

 
Figura 9 - Análise da atividade dos promotores SoMT1b (linhas 1 e 2), CaMV35S (controle 

positivo, linha 3) e controle negativo (linha 4) na regulação da expressão de GFP 
(a) e GUS (b) em epitélios de cebola. Imagens de GFP com aumento de 20x e 
de GUS com aumento de 10x 

 

 

5.2.2 Análise funcional do promotor SoMT1b em plantas de Tomate cv ‘Micro-
Tom’  
 

A cultivar ‘Micro-Tom’ de tomate, gerada inicialmente para fins ornamentais 

(SCOTT; HARBAUGH, 1989), vem sendo usada para estudos genéticos e 

fisiológicos (DAVID-SCHWARTZ et al., 2001; WANG et al., 2005) por apresentar 

tamanho reduzido, podendo ser cultivada em estruturas pequenas de laboratório, 

aprentar ciclo de vida curto, que varia de 80 a 90 dias (PERES et al., 2001), e 

produzir frutos e sementes viáveis em vasos (ANGELO, 2007).  
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Nos estudos da atividade do promotor de metalotioneína, o cultivar ‘Micro-

Tom’ foi submetido à transformação estável via Agrobacterium tumefaciens, com as 

construções pKGWFS7::SoMT1b e com o vetor pCAMBIA 2301 como controle, por 

conter o promotor CaMV35S controlando a expressão do gene uidA. Foram obtidas 

plantas transgênicas para ambas as construções. 

As plantas T1, ainda em heterozigose, provenientes da autofecundação dos 

transformantes (T0) foram selecionadas quanto à resistência ao antibiótico 

canamicina (400 mg.L-1). Folhas das plantas que sobreviveram ao desafio com 

antibiótico foram coletadas e submetidas à extração de DNA total.  A confirmação 

dos eventos de transformação foi realizado através da amplificação com os 

iniciadores PP2 (forward) e SoMT1bR2 (reverse), foi averiguada a presença de  

fragmento  de ~800 pb, correspondente à da sequência do promotor SoMT1b 

(Figura 10).  

 

 
Figura 10 – Amplificação da região promotora do gene SoMT1b em DNA genômico de Tomateiro 

‘Micro-Tom’. Análise do promotor SoMT1b; Plantas controle transformadas com 
pCAMBIA2301, CaMV35S (1-6);  Plantas  transformadas com pGWFS7::SoMT1b (7-20); 
Planta não transformada  (21-24); Controle positivo com plasmídeo (P);  Controle 
negativo de reação (C); Marcador de peso molecular de 100 pb (Fermentas) (M). 
Fragmento de ~800 pb (seta). Gel 1% agarose 
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Em função dos resultados obtidos por PCR, as plantas consideradas positivas 

foram utilizadas em ensaios para avaliar a atividade, o padrão espacial-temporal e a 

indutibilidade do promotor SoMT1b, visando realizar uma caracterização da região 

promotora. Segundo Sereno (2009), a expressão das metalotioneínas pode estar 

relacionada com estresses, etapas do desenvolvimento da planta e apresenta 

expressão tecido específica. 

 

 

5.2.2.1 Estudo do padrão temporal da atividade do promotor SoMT1b 
 

Para o estudo do padrão temporal da atividade do promotor SoMT1b, as 

plantas de tomate resistentes ao antibiótico, 16 transformantes T1, foram submetidas 

a analises histoquímicas em vários estágios de desenvolvimento. Inicialmente, 

plantas foram analisadas 14 dias após a germinação e apenas a planta controle 

contendo o promotor CaMV 35S dirigindo a expressão do gene repórter uidA 

apresentou coloração azul em todas as partes analisadas da planta (Figura 11A e 

11B). As plantas transformadas com a construção contendo o fragmento promotor 

SoMT1b e o controle não transformado, não apresentaram coloração azul aparente. 

O mesmo foi observado em plantas analisadas 21 dias após a germinação (Figura 

11C e 11D). 
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Figura 11 - Análise histoquímica de plantas de tomate transgênico contendo o gene repórter uidA sob 

controle da sequência promotora do gene de metalotioneína SoMT1b e CaMV35S 
(controle). A: Plantas analisadas 14 dias após a germinação; B: Folhas das plantas de 14 
dias; C: Plantas analisadas 21 dias após a germinação; D: Folhas das plantas de 21 dias. 
1 – promotor SoMT1b, 2- CaMV35S, 3- Controle não transformado. A presença de 
coloração azul foi notada apenas nas plantas controle CaMV35S 

 

 

Os ensaios histoquímicos também foram realizados com flores, botões florais 

e frutos das plantas transformadas. A Figura 12 evidencia que em flores e botões 

florais, a expressão do gene repórter (presença de coloração azul) foi observada 

apenas nas plantas controle contendo o promotor CaMV 35S.  
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Figura 12 - Análise histoquímica de flores (1a, 2a, 3a) e botões florais (1b, 2b, 3b) de plantas 

transgênicas de tomateiro ‘Micro-Tom’ contendo o gene repórter uidA sob controle das 

sequências promotoras CaMV35S (1a e 1b), SoMT1b (2a e 2b) e controle não 

transformado (3a e 3b). A presença de coloração azul foi notada apenas nas plantas 

controle CaMV35S 

 

 

A atividade do promotor SoMT1b foi comprovada em tomate apenas em 

testes realizados com frutos (Figura 13). A atividade do promotor CaMV35S também 

foi observado neste órgão. A expressão do gene uidA foi notada tanto nos frutos 

quanto nas sementes e também em alguns embriões e em intensidade semelhante 

para ambos os promotores (Figura 13).  

A sequência promotora SoMT1b apresenta elementos-cis que estariam 

envolvidos no controle da expressão gênica especificamente em semente e fruto, 

que atuando em sinergia promovem a regulação da expressão direcionada, 

estimulando a trancrição tanto no endosperma como no embrião. O promotor contém 

quatro cópias do motivo específico de pólen POLLEN1LELAT52 (BATE; TWELL, 

1998) e motivos observados em genes que codificam proteínas de armazenamento 

em semente: quatro repetições dos elementos-cis CAATBOX1 (SHIRSAT et al., 

1989) e EBOXBN-NAPA (STALBERG et al., 1996) e duas repetições do elemento 

CANBNNAPA (ELLER-STROM et al., 1996). 
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Figura 13 - Análise histoquímica de sementes de plantas transgênicas de tomateiro ‘Micro–Tom’ 
contendo o gene repórter uidA sob controle das sequências promotoras CaMV35S (1a e 
1b), SoMT1b (2a e 2b) e controle não transformado (3a e 3b). Notar a expressão do 
gene repórter sendo controlada por SoMT1b em intensidade semelhante ao CaMV35S. 
Na imagem 2c pode-se visualizar o embrião expressando o gene GUS 

 

 

Estudos com promotores contendo o elemento-cis promotor (CANBNNAPA) 

isolado, utilizados na transformação gênica de Nicotiana tabacum, sugerem que os 

fatores de transcrição e as suas sequências de ligação estão parcialmente 

conservados nas dicotiledôneas e monocotiledôneas (ELLERSTRÖM, 1996). 

Stalberg et al. (1996) demostrou a expressão de genes de proteínas de reserva nas 

sementes de Brassica napus em três tecidos principais: o endoesperma, o embrião e 

a camada de aleurona, estas proteínas são importantes nas sementes, pois 

garantem o suprimento de carbono e nitrogenio durante a germinação até que a 

planta tem a capacidade de realizar fotossíntese.  
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Desta forma, fica demonstrado que o fragmento promotor SoMT1b de cana-

de-açúcar é capaz de dirigir a expressão gênica também em plantas de tomate, 

direcionando a expressão do gene repórter durante o desenvolvimento de frutos, 

sementes e embriões. 

 

 

5.2.2.2 Estudo da indutibilidade do promotor SoMT1b por estresse biótico e 
abiótico 

 

As regiões promotoras dos genes SoMTs de cana-de-açúcar podem 

responder a diversos estímulos, tendo sido demonstrada sua resposta a estresse 

biótico e abiótico (SERENO, 2009). Evidências indicam uma relação das MT na 

resposta a patógenos, associadas à proteção contra espécies reativas de oxigênio 

(CHOI et al., 1996) e envolvimento na homeostasia de metais essenciais, como 

zinco e cobre, provavelmente associadas com transporte de metais (COZZA et al., 

2006). 

Além disso, a sequência promotora SoMT1b contém 4 tipos de elementos-cis 

pertencentes à família de fatores de transcrição W-Box [(T) TGAC (C / T)]. Esta 

classe de elementos-cis podem estar associados com a indutibilidade por patógenos 

e induzida por elicitores fúngicos (EULGEM et al., 1999; RUSHTON et al., 2002). As 

sequências que flanqueiam o elemento invariável (‘TGAC’) são responsáveis pela 

especificidade do elemento, normalmente atuam em sinergia e se encontram 

agrupados em um pequeno trecho da região promotora (EULGEM et al., 2000).  

Dessa forma, para a análise dos padrões de indutibilidade do promotor 

SoMT1b em plantas transgênicas de tomate, foram realizados experimentos de 

estresse por metais, herbicidas e ataque de praga (herbivoria).  

Das plantas analisadas após exposição à herbivoria, apenas as plantas 

controle, contendo o promotor CaMV 35S dirigindo a expressão de GUS, 

apresentaram coloração azul (Figura 14). Apesar da presença dos elementos-cis 

responsivos a herbivoria no promotor SoMT1b, este não se mostrou capaz de 

responder a este tipo de estímulo, indicando que o promotor de metalotioneína 

SoMT1b, não apresenta indução do por herbivoria. 
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Figura 14 - Análise histoquímica de plantas transgênicas de tomate contendo o gene 

repórter uidA sob controle das sequências promotoras CaMV35S 
(pCAMBIA2301), SoMT1b e controle não transformado, submetidas à 
herbivoria. Não foi observado efeito da herbivoria sobre a expressão de GUS 

 

 

Nos ensaios de indutibilidade por metais, as folhas das plantas transformadas 

com o promotor de metalotioneínas e controle não transformado não apresentaram 

coloração azul (Figura 15). A coloração foi detectada em todos os tratamentos com 

cádmio, mas apenas nas plantas controle contendo o promotor CaMV 35S 

(pCAMBIA 2301). Já nos tratamentos com cobre, a coloração azul foi detectada 

somente no tratamento com solução de 50 μM por 12 horas e somente nas folhas 

das plantas com promotor controle (CaMV 35S). A ausência de expressão do gene 

uidA  controlado pelo promotor CaMV 35S nos demais tratamentos (50 μM por 24 

horas, 100 μM por 12 e 24 horas) pode estar relacionada com a toxicidade do metal, 

que afeta a expressão do gene, referente a enzima catalase, a nível pós-

transcricional (ROMERO-PUERTAS et al., 2006). 
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Figura 15 - Análise histoquímica de folhas de tomateiro Micro Tom transgênicos, contendo o 

gene repórter uidA sob controle das sequências promotoras CaMV35S (folhas 
1), SoMT1b (folhas 2) e controle não transformado (folhas 3), tratadas com 
cádmio e cobre 

 
 

Entre os elementos-cis regulatórios observados na sequência promotora de 

SoMT1b está o CuRE (GTAC), presente uma única vez. Em estudos de  

co-transformação com Chlamydomonas observou-se que este elemento-cis é uma 

região reguladora do gene Cyc6, podendo estar envolvido na resposta a metais 

(QUINN et al., 2000; KROPAT et al., 2005). 

Segundo Quinn et al. (2002) o grau de ativação do promotor em resposta a 

metais está relacionada com a presença de mais de um elemento cis-regulatório, 

como o elemento HyRe, que apresenta um núcleo regulatorio comum (GTAC) ao 

CuRE, mas com funções distintas, a diferença funcional entre estes dois elementos 

pode estar relacionada com as sequências de nucleotídeos que flanqueiam o núcleo 

do elemento regulatório. Desta forma, o promotor SoMT1b pode não responder a 

metais apensar de forma, o promotor SoMT1b pode não responder a metais, 

apresentando apenas um elemento-cis responsivo. 

Adicionalmente aos testes feitos com íons metálicos, foram realizados 

estudos utilizando os herbicidas Paraquat (N,N'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride) 

e Ametrina ((2-ethylamino)-4-(isopropylamino)-6-(methylthio)-s-triazine). O objetivo 

destes experimentos era verificar se as metalotioneínas têm papel na remoção das 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e proteção das células do dano produzido pelo 

estresse oxidativo (SERENO, 2009). 
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A ametrina é um herbicida que age inibindo a cadeia transportadora de 

elétrons no fotossistema II (PSII), através do bloqueio da transferência de elétrons, 

podendo elevar a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) (SOUZA et al., 

2012). Por outro lado, o paraquat age nas plantas como um aceptor de elétrons do 

fotossistema I (PSI), tornando-se monocation, que é rapidamente oxidado para 

paraquat2+ e concomitante acontece a redução de oxigênio para superóxido 

(BABBS; PHAM; COOLBAUGH, 1989). Quando os níveis intracelulares de 

superóxido excedem a capacidade de defesa celular, se tem o estresse oxidativo, 

que pode causar danos a várias macromoléculas, tais como lípidos, proteínas, DNA 

e RNA, podendo conduzir à morte do tecido (SOUZA et al., 2012; PETERS, 2011; 

ZHAO et al., 2012).  

Os ensaios foram muito semelhantes à queles com íons metálicos, utilizando 

duas concentrações e dois tempos de tratamento. Para ambos os herbicidas, a 

coloração azul, indicando a expressão do gene repórter GUS, só foi observada na 

construção controle, contendo o promotor CaMV 35S (Figura 16). Indicando que 

talvez esse promotor de metalotioneína não apresente função específica em 

resposta a situações de estresse oxidativo. 

 

 
 
Figura 16 - Análise histoquímica de folhas de tomateiro Micro Tom transgênicos, contendo o gene 

repórter uidA sob controle das sequências promotoras CaMV35S (folhas 1), SoMT1b 
(folhas 2) e controle não transformado (folhas 3), tratadas com ametrina ou paraquat. A 
coloração azul foi observada apenas nas folhas das plantas transformadas com o 
promotor controle CaMV35S 
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 Segundo Rushton et al. (2002), promotores com múltiplas cópias de um 

mesmo elemento regulador são mais fortes do que aqueles com apenas uma ou 

duas cópias. Assim, a presença de apenas uma única copia do elemento CuRE na 

sequência do promotor SoMT1b seria insuficiente para a indução por estresses 

abióticos. 

 
 
5.2.3 Transformação genética de cana-de-açúcar 
 

Com o objetivo de verificar a atividade do promotor de metalotioneína em 

cana-de-açúcar, foram realizados oito experimentos de transformação genética das 

variedades ‘SP803280’ e ‘IACSP93-3046’, utilizando a construção 

pKGWFS7::SoMTb, via biobalística (Tabela 4). 

Em dois experimentos, todos os calos transformados foram submetidos a 

ensaio histoquímico de expressão transiente do gene repórter uidA (GUS) e em 

outro experimento apenas parte dos calos foram utilizados para análise de 

expressão transiente. Todos os calos dos outros seis experimentos foram utilizados 

para transformação estável de cana-de-açúcar (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Experimentos de transformação genética de cana-de-açúcar para 
caracterização do promotor de metalotioneína SoMT1b. 

 

Experimento Cultivar Promotor 
Nº calos 

bombardeados 
Nº plantas 

regeneradas 

1 IAC 93 3046 
SoMT1b 
Controle 

50 
25 

Expressão 
transiente  

2 SP 80 3280 SoMT1b 
Controle 

180 
90 

10 
3 

3 IAC 93 3046 SoMT1b 
Controle 

180 
90 

- 
- 

4 IAC 93 3046 SoMT1b 
Controle 

180 
90 

15 
7 

5 IAC 93 3046 SoMT1b 
Controle 

180 
90 

50 
7 

6 IAC 93 3046 SoMT1b 
Controle 

180 
90 

- 
- 

7 IAC 93 3046 SoMT1b 
Controle 

50 
25 

Expressão 
transiente  

8 IAC 93 3046 SoMT1b 
Controle 

180 
90 

- 
3 

 

5.2.3.1 Análise de expressão transiente em calos de cana-de-açúcar 

 
Após os resultados preliminares de transformação transiente de epitélio de 

cebola, a construção contendo o fragmento promotor SoMT1b foi analisada em 

ensaios de expressão transiente em calos de cana-de-açúcar.  

Foi realizada a análise histoquímica para visualização da expressão do gene 

repórter em calos de três experimentos (1, 3 e 7, Tabela 4). No experimento 3, 

somente a metade dos explantes foram utilizados no ensaio histoquímico, já nos 

experimentos (1 e 7), todos os calos foram analisados. No entanto, poucos calos e 

apenas do primeiro experimento apresentaram pontos com coloração azul (Figura 

17) e, em muitos casos, a coloração era muito mais fraca quando comparada com a  

observada para o promotor da ubiquitina - controle (dado não mostrado). Além disso, 

o número de pontos azuis nos calos transformados com o promotor da ubiquitina era 

muito superior ao observado para nos calos com o promotor SoMT1b (Figura 17).  
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Figura 17 - Análise histoquímica evidenciando a expressão do gene repórter uidA, em calos de cana, 

sob controle da sequência promotora de metalotioneína SoMT1b (A, B e C); D: Controle 
negativo; E: Controle positivo (promotor da ubiquitina de milho). Setas indicam pontos de 
expressão de GUS. 

 

A grande diferença no tamanho dos vetores pKGWFS7::SoMT1b e pUBILN 

empregados na transformação dos calos, pode ter sido a causa da menor eficiência 

de transformação observada para a construção com o promotor SoMT1b.  

O tamanho dos vetores também não foi considerado no momento da 

preparação das micropartículas, tendo sido utilizada a mesma quantidade de DNA 

(10 μg) dos dois plasmídeos, entretanto há uma grande diferença no tamanho dos 
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vetores, o vetor pKGWFS7::SoMT1b (12 kb) tem 2,4 vezes o tamanho do vetor 

pUBILN (5kb). Segundo Altpeter et al. (2005), quanto maior o tamanho do vetor 

utilizado na transformação por biobalística, maior a dificuldade de incorporação do 

transgene no genoma vegetal, dificultando a obtenção transformantes  

No entanto, os resultados obtidos são suficientes para confirmar que o 

fragmento promotor SoMT1b é ativo e capaz de dirigir a expressão gênica em  

cana-de-açúcar. 

 

 

5.2.3.2 Transformação estável calos de cana-de-açúcar 
 

Após a transformação dos calos de cana, plântulas foram regeneradas e 

selecionadas quanto à resistência a geneticina. Optou-se por usar geneticina como 

agente seletivo, pois em monocotiledôneas apresentam resistência natural a 

canamicina, fazendo com este antibiótico tenha pouca eficiência na seleção durante 

a regeneração das plantas (HAUPTMANN et al., 1988; BOWER et al., 1996).  

Como observado na Tabela 3, dos oito experimentos realizados, seis tiveram 

o intuito exclusivo de regenerar plantas geneticamente modificadas. No entanto, no 

experimento 3, os calos não foram capazes de gerar plântulas, apresentando 

aparência esbranquiçada (não mostrado) mesmo após sucessivas transferências 

para meios MSRB novos e aumento da concentração do fitohormônio BAP de 

0,5 mg.L-1 para 1 mg.L-1. Estes calos foram descartados 40 dias após o início da 

regeneração. A inviabilidade dos calos para regenerar plantas pode também ter sido 

responsável pelo resultado negativo no teste histoquímico realizado com parte dos 

calos deste mesmo experimento. Nos experimentos 6 e 8 (Tabela 4), todos os calos 

transformados morreram devido à seleção com antibiótico, demonstrando a não 

inserção do transgene no DNA genômico de cana.  

 

Em todos os experimentos o número total de calos transformados foi de 180 

calos. No experimento 2, foram regeneradas 10 plantas resistentes à geneticina  

(5,5 %), para no experimento 4, foram regeneradas 15 plantas resistentes à 

geneticina (8,3 %), enquanto que no experimento 5, foram regeneradas 50 plantas 

resistentes à geneticina (27,7 %). Todas as plantas regeneradas estão sendo 

mantidas em casa de vegetação. O tempo para obtenção de plantas transgênicas 
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putativas, considerando desde a cultura in vitro até a aclimatação em casa de 

vegetação, levou em média 180 dias.  

Para confirmação da transformação, o DNA genômico de todos os eventos foi 

extraído (pool gênico de duas a três plantas) e quantificado. A diagnose por PCR, 

para confirmação da presença do transgene, foi realizada inicialmente utilizando 

iniciadores específicos para a sequência promotora SoMT1b, que flanqueiam um 

fragmento de ~800 pb. O resultado da reação foi avaliado através de eletroforese em 

gel de agarose (Figura 19), onde se observa a amplificação dos fragmentos com o 

tamanho esperado em cinco amostras: 4, 5, 6, 7. Com esta confirmação, é possível 

afirmar que através da metodologia utilizada neste trabalho foi possível a obtenção 

de plantas transgênicas de cana-de-açúcar.  

A utilização dos iniciadores específicos da seqüência promotora SoMT1b, 

para avaliar as plantas putativas transgênicas, foi possível, pois iniciador forward é 

complementar ao adaptador PP2 presente na seqüência promotora. As plantas 

também serão analisadas quanto à presença do gene nptII, que confere resistência 

a geneticina, porém estas reações ainda vem sendo otimizadas. 
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Figura 19 - PCR de DNA genômico de cana-de-açúcar transformadas com o promotor SoMT1b; (1-

48) plantas  transformadas com pGWFS7::SoMT1b; (C) Controle negativo de reação; 
(M) Marcador de peso molecular de 100 pb (Fermentas). Fragmento de ~800 pb (seta). 
Gel 1% agarose 
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6 CONCLUSÕES 

 

 As construções contendo os promotores sintéticos 4X W1-GUS, 4X GCC-GUS, 

4X JERE-GUS e 4X W2/4xS-GUS foam capazez de dirigir uma baixa expressão 

do gene repórter GUS em calos embriogênicos de cana-de-açúcar; 

 
 A construçõa contendo o promotor SoMT1b foi capaz de dirigir a expressão dos 

genes reportes GUS e GFP em epitélios de cebola, demosntrando a 

funcionalidade do promotor; 

 A construção contendo o promotor SoMT1b foi capaz de dirigir a expressão do 

gene repórter GUS em calos embriogênicos de cana-de-açúcar; 

 Transformação genética do Tomate ‘Micro-Tom’ com a construção do promotor 

de metalotioneína endógeno de cana-de-açúcar SoMT1b apresentou expressão 

do gene GUS nos frutos e sementes. 
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Apêndice A - Alinhamento da sequência consenso obtida para o promotor de metalotioneína 
SoMT1b, clonada no vetor de entrada pCR8, com a sequência isolada por 
Sereno (2009) 
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Apêndice B - Alinhamento da sequência consenso obtida para o promotor WRKY/SoMT1a, 

clonado no vetor de entrada pCR8, com a sequência esperada montada in silico, com base 

na sequência isolada por Sereno (2009) 
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Apêndice C - Alinhamento da sequência consenso obtida para o promotor JERE/SoMT1a, 

clonado no vetor de entrada pCR8, com a sequência esperada montada in silico com base 

na sequência isolada por Sereno (2009) 

 

 


