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Resumo 
 
Domingues DS. SURE e Garapa: caracterização molecular e distribuição de dois 
retrotransposons com LTR de cana-de-açúcar [Tese]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 
 
 A cana-de-açúcar é uma gramínea de interesse agronômico híbrida e 
poliplóide e possui um dos genomas mais complexos já estudados. O principal 
componente dos genomas de gramíneas são os retrotransposons com Longas 
Terminações Repetidas (LTR), que podem corresponder a mais de 50% do genoma. 
A despeito de sua relevância, há pouco conhecimento a respeito do universo de 
retrotransposons com LTR em cana. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 
isolar e caracterizar uma nova família de retrotransposons Copia em cana-de-
açúcar, a partir da caracterização genômica e funcional de um cDNA relacionado ao 
elemento Tnt1, e também compreender a diversidade de retrotransposons com LTR 
transcricionalmente ativos em cana, com base na análise filogenética de cDNAs 
provenientes do projeto SUCEST (Sugarcane EST project) relacionados a este 
grupo de elementos transponíveis. Foi assim isolada uma nova família de 
retrotransposons de cana, denominada SURE (SUgarcane REtrotransposon). Trata-
se de um elemento da linhagem Ivana de retrotransposons da superfamília Copia. 
Apresenta baixo número de cópias, baixa diversidade entre estas cópias, é 
transcricionalmente ativo em tecidos pouco diferenciados, apresenta polimorfismo de 
inserção em diferentes variedades de cana e está presente espécies genitoras e 
espécies relacionadas. Na análise de dois clones de BAC contendo uma cópia de 
SURE, o genoma da cana-de-açúcar apresentou grande colinearidade com os 
genomas de sorgo e arroz nas regiões gênicas. Foram também classificados cDNAs 
e seqüências completas de retrotransposons com LTR de cana-de-açúcar com base 
em linhagens evolutivas ubíquas no reino vegetal. A maioria destas linhagens 
apresenta ao menos um representante em cana. O conjunto de seqüências 
relacionado a retrotransposons com LTR mais representado no transcriptoma cana-
de-açúcar foi reunido como um novo grupo da superfamília Copia em cana-de-
açúcar: Garapa. Trata-se de um elemento largamente distribuído nos cromossomos 
de cana e com maior variabiliadade que SURE. Dessa forma, SURE e Garapa 
apresentam-se como duas linhagens diferentes de retrotransposons da superfamília 
Copia (Ivana e Ale) que apresentam padrões distintos de amplificação no genoma 
de cana-de-açúcar. 
 
Palavras-chave: Retrotransposon. Cana-de-açúcar. Genômica. Análise 

transcricional. Análise filogenética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Domingues DS. SURE and Garapa: molecular characterization and distribution of 
two LTR retrotransposons of sugarcane [Doctoral Thesis]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 
 
 Sugarcane is an economically important grass, containing a hybrid and 
polyploid genome, one of the most complexes studied up to date. The major 
component of grasses genomes are Long Terminal Repeat (LTR)-retrotransposons, 
which can correspond to more than 50% of the genome. Despite of their relevance, 
little is known about the universe of these elements in sugarcane. In this context, the 
aim of this work was to isolate and characterize a sugarcane element belonging to a 
new Copia retrotransposon-family in sugarcane, based on a cDNA-sequence related 
to a Tnt1 element, and also study the diversity of transcriptional active LTR-
retrotransposons in sugarcane, based in a phylogenetic analysis of cDNAs from 
SUCEST (Sugarcane EST project), related to this group of transposable elements. 
As a result, a new retrotransposon family from sugarcane was identified and named 
SURE (Sugarcane REtrotransposon). SURE is a member of the Ivana lineage of 
Copia retrotransposons. SURE has a low copy number within sugarcane genome, 
and their copies showed few nucleotide polymorphism. SURE retroelements are 
present in both parental species and other related species to sugarcane. It is 
transcriptionally active in undifferentiated tissues and they present polymorphic target 
sites among different sugarcane varieties. The analysis of two BAC clones bearing 
one copy each of SURE retroelement showed that this two fragments of sugarcane 
genome have a high sinteny with sorghum and rice genomes in coding regions. 
Other cDNA-sequences and genomic fragments containing LTR-retroelements were 
characterized and compared to pre existent in the plant kingdom. The majority of 
these lineages had at least one sugarcane element. The most representative group 
of sequences related to LTR retrotransposons present in sugarcane transcriptome 
was reunited as a new group of Copia superfamily in sugarcane and named Garapa. 
It comprises elements highly distributed in sugarcane chromosomes and with a 
higher variability when compared to SURE. Finally, SURE and Garapa represent two 
distinct lineages of Copia retrotransposons (Ivana and Ale) that had different 
amplification pattern in the sugarcane genome. 
 
Key words: Retrotransposon. Sugarcane. Genomics. Transcriptional analysis. 
Phylogenetic analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5

1 Introdução 
 
1.1  A cana-de-açúcar 
 
1.1.1 Aspectos taxonômicos e origem dos cultivares modernos 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp) é uma planta monocotiledônea 

pertencente à família Poaceae (gramíneas), subfamília Panicoideae, tribo 

Andropogoneae, subtribo Saccharinae. Segundo a classificação taxonômica do 

complexo Saccharum revisada por Amalraj e Balasundaram (2006), este gênero 

possui seis espécies: S. officinarum, S. barberi, S. sinense, S. edule, S. robustum e 

S. spontaneum. São observados dois principais centros de origem do gênero (Grivet, 

et al., 2004): o Sudeste Asiático, mais especificamente na Ilha da Nova Guiné (S. 

officinarum, S. edule, S. robustum), e as espécies com origem no Norte da India e da 

China (S. barberi e S. sinense). S. spontaneum seria a espécie com a maior 

distribuição geográfica, com origem na Índia e estendendo-se da região do 

Mediterrâneo, passando pela África e chegando até a Nova Guiné. O número 

cromossômico 2n entre as espécies pode variar de 36 a 170 (Irvine, 1999), e há 

muitos casos de poliploidia e aneuplodia. 

Existem diversas hipóteses a respeito da domesticação da cana, como 

revisado por diversos autores, como por exemplo: Irvine (1999); Grivet, et al. (2004) 

e Amalraj e Balasundaram (2006). Postula-se que eventos de hibridização entre 

Saccharum e gêneros próximos ao da cana, como Miscanthus e Erianthus, possam 

também ter contribuído para o surgimento das espécies atuais. O conjunto destes 

gêneros que estariam envolvidos na origem da cana-de-açúcar, cuja compreensão 

de suas relações filogenéticas é tema de discussão até os dias atuais, como em 

Hodkinson, et al. (2002) é conhecido por “complexo Saccharum”.  

Vale também destacar que outras plantas de interesse agronômico 

apresentam proximidade filogenética à cana-de-açúcar: o milho e o sorgo são 

também da tribo Andropogoneae; o trigo e o arroz também são gramíneas (família 

Poaceae). 

Os primeiros cultivares de cana utilizados para finalidades agrícolas eram 

provenientes da espécie S. officinarum, rica em açúcar. Estes cultivares tradicionais, 
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denominados de canas “nobres”, foram a base inicial para o estabelecimento dos 

cultivares modernos de cana-de-açúcar (Grivet, et al., 2004).  

As canas “nobres”, embora boas produtoras de açúcar, eram susceptíveis a 

uma série de doenças. Dessa forma, a partir do final do século XIX, foram iniciados 

cruzamentos induzidos entre as canas nobres e as demais espécies do gênero 

Saccharum, notadamente S. spontaneum, a fim de que as variedades com utilidade 

agronômica ganhassem mais robustez e resistência à doenças. Nesse processo 

também foram utilizados retrocruzamentos com S. officinarum e outros híbridos 

interespecíficos (Irvine, 1999; Garcia, 2007). O resultado desse processo trouxe 

efetivos ganhos na produção. Graças à ele, os cultivares atuais de cana-de-açúcar 

são híbridos interespecíficos, cujas variedades de origem já eram poliplóides e 

aneuplóides. Baseado em evidências moleculares, D’Hont (2005) estima que os 

cultivares modernos de cana-de-açúcar sejam octaplóides, nos quais 75 a 85% dos 

cromossomos sejam originarios de S. officinarum e 15 a 25% dos cromossomos 

tenham origem em S. spontaneum. A Figura 1 representa a organização 

cromossômica inferida para os cultivares modernos de cana. Avaliações 

citogenéticas em diferentes cultivares modernos propõem que menos de 5% dos 

cromossomos de cana sofreram recombinações e possuem trechos de ambas as 

espécies genitoras (Cuadrado, et al., 2004; D’Hont, 2005).  

Portanto, estes cruzamentos obtiveram êxito em introgredir resistência à 

doenças, vigor e adaptabilidade. E este processo levou a cana-de-açúcar a ter uma 

das composições de genoma mais complexas entre as espécies vegetais de 

interesse agronômico (Grivet e Arruda, 2002).  
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1.1.2 Aspectos econômicos 
 

 A cana é uma das mais importantes culturas tropicais e é utilizada por séculos 

como fonte produtora de açúcar. Cerca de dois terços do açúcar produzido no 

mundo é derivado da cana-de-açúcar, que possui cerca de 20 milhões de hectares 

plantados em regiões tropicais e subtropicais do globo (Menossi, et al., 2008). Mais 

Figura 1 - Organização esquemática do genoma de um cultivar atual de cana-de-açúcar. Cada barra representa um  
cromossomo; em amarelo estão representadas as regiões provenientes de S. officinarum e em verde, as 
provenientes de S. spontaneum. Os cromossomos alinhados na mesma coluna pertencem ao mesmo 
grupo homeólogo. Dessa forma, ficam ressaltadas a alta polidia, a aneuploidia, a origem bi-parental dos 
cromossomos (com no mínimo 3/4 herdados de S. officinarum), a ocorrência de diferenças estruturais 
entre os cromossomos de origens distintas e a existência de cromossomos recombinantes inter-
específicos. Retirado de Grivet e Arruda, 2002. 
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recentemente, a cana também passou a ganhar destaque pelo uso na produção de 

etanol. 

 O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, e por 

conseqüência, de açúcar e etanol derivados de cana. O agronegócio da cana-de-

açúcar reúne 6% dos empregos agroindustriais brasileiros e é responsável por 35% 

do PIB e do emprego rural do Estado de São Paulo. A produção da safra brasileira 

2006/2007 foi de 426 milhões de toneladas de cana, dos quais 372 milhões foram 

produzidos no Centro-Sul do país (Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona 

de Guariba, 2008).  

Diversos produtos (além do açúcar e do álcool) são obtidos a partir da cana: 

bebidas (caldo de cana, cachaça, rum), ração animal, energia, papéis e fármacos (a 

partir do bagaço), polietileno, estireno, cetona, acetaldeído, poliestireno, ácido 

acético, éter e acetona (a partir do etanol), fertilizantes (a partir da vinhaça e do 

vinhoto). Da mesma forma que o petróleo, a cana também oferece uma gama 

enorme de subprodutos. 

 Historicamente, o início do cultivo da cana no Brasil deu-se com as 

expedições de Martim Afonso de Sousa, no século XVI. Com o alto preço do açúcar 

na Europa à época, o Brasil-colônia teve seu primeiro ciclo econômico baseado na 

produção de açúcar em engenhos, no Nordeste. Os engenhos tiveram grande 

importância tanto econômica quanto cultural à esta região e foram inclusive tema 

relevante da literatura nordestina.  

 Atualmente, setenta porcento da produção nacional de cana é destinada à 

produção de etanol (álcool). O produto tem grande procura nacional e internacional, 

como biocombustível, uma vez que é uma fonte de energia renovável e gerar menos 

dióxido de carbono que o petróleo em sua queima, sendo assim menos poluente. 

 O Brasil é pioneiro na implementação de automóveis que utilizam etanol de 

cana como combustível. Desde a década de 1970, existem no mercado carros 

movidos à álcool. Com o desenvolvimento dos motores bicombustíveis, que aceitam 

tanto gasolina como álcool como combustível, houve um grande impulso para o 

consumo do etanol. Em 2008, 87,6% dos carros vendidos no Brasil eram 

bicombustíveis (Moreira, 2009). 

 Além da pressão do mercado brasileiro para uma maior produção de etanol, 

outros países do mundo passaram também a utilizar o etanol como fonte de energia. 
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Estima-se que, em função disso, a produção brasileira de cana-de-açúcar deverá 

dobrar até 2015, para assim atender à demanda (Torquato, 2006). 

 Em razão da importância econômica da cana, há uma grande motivação para 

o desenvolvimento de pesquisas sobre todas as etapas que envolvem a 

agroindústria dessa cultura. Devido ao papel relevante na economia agroindustrial 

brasileira, houve no país nas ultimas décadas um grande incentivo às pesquisas 

com cana. Nesse cenário, surgiram diversos trabalhos que buscam investigar 

diversos aspectos biológicos da cana-de-açúcar, dos quais aqui destacamos a 

melhor compreensão dos aspectos genômicos desta planta.  

 
1.1.3 O genoma da cana-de-açúcar 
 

 As abordagens usuais de estudos genéticos – que normalmente utilizam 

como ponto de partida genomas diplóides – não são as ideais para compreender a 

complexidade do genoma da cana-de-açúcar, por se tratar de um genoma poliplóide 

e aneuplóide. Wu, et al. (1992) e Qu e Hancock (2001), por exemplo, fazem uma 

série de considerações teóricas a respeito das particularidades na utilização de 

marcadores moleculares para análise genética em genomas poliplóides. 

Dessa forma, uma das primeiras preocupações no que diz respeito ao 

material genético da cana foi a determinação da ploidia e do conjunto básico das 

espécies do gênero Saccharum. Para o estabelecimento definitivo do número 2n e x 

de cromossomos de S. officinarum e S. spontaneum, foi fundamental a utilização de 

ferramentas de citogenética molecular. D’Hont, et al. (1998) determinou por estas 

técnicas que o número cromossômico básico de S. officinarum é x= 10 e de S. 

spontaneum é x=8, assim esclarecendo as diferenças de ploidia, que vão de 5 a 16 

(Grivet e Arruda, 2002). 

Estima-se que um conjunto básico de cromossomos de cana corresponda a 

entre 760 e 926Mbp (Menossi, et al., 2008). Embora seja consideravelmente maior 

que o do arroz, que é uma espécie-modelo de monocotiledôneas (389Mbp), o 

tamanho é similar ao do sorgo (760Mbp) (Menossi, et al., 2008), que entre plantas 

com interesse agronômico é a mais próxima filogeneticamente à cana-de-açúcar. 

 Uma das primeiras estratégias moleculares utilizadas para o estudo do 

genoma da cana-de-açúcar foi o estabelecimento de mapas genéticos de ligação, a 

partir de diferentes marcadores moleculares. Estes foram incialmente conduzidos 
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nas espécies genitoras de cana, utilizando marcadores RFLP, RAPD e AFLP como 

nos trabalhos de Al-Janabi, et al. (1993), Da Silva, et al. (1993), D’Hont, et al. (1994) 

e Mudje, et al. (1996). Estudos utilizando marcadores moleculares foram capazes 

inclusive de inferir, de maneira correta, o número básico de cromossomos de 

Saccharum spontaneum (Da Silva, et al., 1993). Posteriormente, foram 

desenvolvidos mapas genéticos para os cultivares híbridos atuais (Grivet, et al., 

1996; Ming, et al., 2002), dos quais foi possível inclusive compreender a diversidade 

genética entre diferentes variedades atuais (Lima, et al., 2002). A comparação 

destes mapas de cana com os de outras gramíneas reveleram sintenia para alguns 

locus (Dufour, et al., 1997; Guimarães, et al., 1997; Ming, et al., 1998), embora para 

outros o mapeamento baseado em sintenia trouxe dificuldades (Asnaghi, et al., 

2000). 

 A localização dos primeiros genes e/ou regiões genômicas de interesse 

agronômico para a cana-de-açúcar foram baseadas no mapeamento genético. 

Foram assim mapeados um gene relacionado a resistência à ferrugem em cana 

(Asnaghi, et al., 2000), QTLs relacionados à quantidade de açúcar (Ming, et al., 

2001) e à produtividade em cana (Hoarau, et al., 2002). Ainda que tenham sido 

obtidos resultados positivos, a complexidade do mapeamento genético em cana 

torna pouco atrativo este método para o estudo do genoma dessa planta. 

 Com o desenvolvimento de uma série de projetos de seqüenciamento em 

larga escala, esta estratégia apresentou-se como uma boa alternativa para o 

conhecimento do repertório de genes da cana. A partir desse ponto de vista é que foi 

desenvolvido o Sugarcane EST Project (SUCEST), desenvolvido majoritariamente 

no estado de São Paulo, com o objetivo de conhecer melhor os genes da cana-de-

açúcar. Uma vez que o seqüenciamento completo do genoma da cana seria uma 

tarefa laboriosa, foi adotada uma estratégia transcriptômica: foram sequenciados 

parcialmente mais de 237000 RNAs mensageiros de cana (Vettore, et al., 2003). 

Estes transcritos foram provenientes de 26 bibliotecas de cDNA, provenientes de 

diversos tecidos, estágios e variedades de cana-de-açúcar, cuja descrição detalhada 

encontra-se em Vettore, et al. (2001). O agrupamento destas seqüências resultou 

em um catálogo com cerca de 33000 genes únicos, que provavelmente representam 

mais de 90% dos genes da cana-de-açúcar (Vettore, et al., 2003), dos quais cerca 

de 70% apresentam um correspondente em Arabidopsis thaliana e mais de 81% 

apresentam um homólogo em arroz (Vincentz, et al., 2004). 
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 Além de uma caracterização in silico dos genes únicos hipotéticos de cana, 

detalhada em Vettore, et al. (2003) e Vincentz, et al. (2004), o volume 24 da revista 

“Genetics and Molecular Biology” (2001) foi dedicado aos resultados da análise 

manual do transcriptoma da cana-de-açúcar. 

 Estes trabalhos serviram de base para a caracterização em cana de genes 

com as mais variadas funções: proteínas de defesa a fitopatógenos (Soares-Costa, 

et al., 2002), fatores de transcrição (Nogueira, et al., 2005), genes relacionados à via 

de reparo de DNA (Scortecci, et al., 2007), entre outros. 

 Dentre as diferentes categorias funcionais na qual foram classificados os 

genes expressos de cana, Rossi, et al. (2001) focou-se na identificação de 

elementos transponíveis (TEs, do inglês transposable elements) representados no 

banco de dados do projeto SUCEST. Os TEs aparecem como a 2ª principal 

categoria entre as entidades genômicas de rápida evolução em cana (Vincentz, et 

al., 2004).  

Utilizando como ponto de partida o banco de dados SUCEST, foi possível 

uma análise detalhada de algumas famílias de TEs, como em Rossi, et al. (2004), 

Saccaro Júnior, et al. (2007) e De Jesus (2007), bem como avaliar o padrão 

transcricional destes elementos (Araújo, et al., 2005). O presente trabalho também 

insere-se nesse contexto, empregando o projeto SUCEST e seus desdobramentos 

como motivação incial para a compreensão de um grupo específico de elementos 

transponíveis em cana-de-açúcar.  

 

1.2  Elementos Transponíveis 
 

Os elementos transponíveis são seqüências genômicas repetitivas que são 

capazes de se movimentar (se transpor) de uma região cromossômica para outra. 

Neste processo, podem ou não replicarem-se (Bowen e Jordan, 2002). Constituem 

uma fração bastante significativa dos genomas eucariotos: em humanos, 

representam 45% do genoma e em algumas espécies vegetais podem ultrapassar 

80% do genoma (Meyers, et al., 2001).  

A primeira pesquisadora a inferir a existência dos TEs foi Barbara McClintock, 

ao estudar mutantes de milho com segregações aberrantes para alguns loci. Um 

deles é o padrão da coloração do endosperma da semente do milho, que seria 

alterada por dois loci capazes se transpor de uma região cromossômica para outra 
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ao longo das divisões celulares do endosperma (McClintock, 1950), o que explicaria 

o padrão variegado deste fenótipo. Estes loci foram batizados de Ac (Activator) e Ds 

(Dissociator, capaz de causar quebras cromossômicas em algumas regiões). Mais 

tarde, seria observado que, neste caso, um elemento transponível interrompe um 

gene envolvido na biossíntese de antocianinas. A Figura a seguir exemplifica o que 

ocorre no fenótipo variegado do endosperma de sementes de milho. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Apenas na década de 1960 foi realizada a primeira caracterização molecular 

de um elemento transponível, em Escherichia coli (Jordan, et al., 1967), graças ao 

florescimento da Biologia Molecular a partir de modelos bacterianos. A partir da 

década de 1970, tomou corpo a idéia de que os TEs estão presentes em 

praticamente todos os eucariotos conhecidos, o que culminou com o Prêmio Nobel 

de Medicina concedido à Barbara McClintock em 1983. 

Figura 2 - Diferentes fenótipos observados em grãos de milho devido à ação de TEs. A instabilidade dos  
fenótipos se deve à inserção ou excisão do elemento em um gene que codifica uma enzima que 
participa da rota de biossíntese do pigmento antocianina. Setores revertentes (com pigmento) 
resultam da excisão do elemento em células da camada de aleurona. O tamanho do setor reflete o 
momento durante o desenvolvimento onde a excisão aconteceu. Adaptado de Feschotte, et al. (2002). 
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Mais tarde, Bhattacharyya, et al. (1990) demonstrou inclusive que o alelo 

recessivo responsável pelo fenótipo rugoso observado por Mendel em sementes de 

ervilha é resultado de uma inserção de um elemento transponível em uma enzima 

responsável pela concatenação de moléculas de amido. Esta inserção acaba 

gerando uma enzima não-funcional, que diminui o acúmulo de amido em sementes 

de ervilha. 

Em termos evolutivos, a função dos elementos transponíveis é amplamente 

debatida. Doolittle e Sapienza (1980), em um artigo clássico, colocaram os TEs 

como “parasitas genômicos”, uma vez que não possuiriam uma função fenotípica 

observada e possuem uma estratégia própria de “sobrevivência genômica”, 

replicando-se a si mesmos ou constamentemente mudando sua localização 

genômica. Como não teriam uma função evolutiva clara, estariam apenas voltados à 

sua auto-preservação. Em um contexto também influenciado pela teoria do “gene 

egoísta” de Dawkins (1976), estudos evolutivos a respeito sobre como os TEs 

influenciariam seu genoma hospedeiro acabaram ficando em segundo plano.  

No entanto, as evidências moleculares, sobretudo decorrentes dos grandes 

projetos de seqüenciamento genômico iniciados a partir dos anos 1990, 

demonstraram que muitas vezes os TEs podem ser “co-optados” pelo genoma, para 

a realização de funções celulares. Nesse sentido, Biémont e Vieira (2006) revisam a 

função dos TEs como força relevante na evolução dos organismos; Feschotte (2008) 

exemplifica diversas formas nas quais um TEs influencia na regulação gênica, com 

especial destaque à domesticação de TEs, ou seja, a perda da capacidade de 

transposição de um TE e sua conversão em um gene de função celular algumas 

vezes indispensável para a sobrevivência de um organismo. 

Cada vez mais fica claro que, embora existam TEs cuja função evolutiva não 

é evidente, é muito simplista pensar que os elementos transponíveis não 

contribuíram de maneira nenhuma ao funcionamento celular. Já são bem descritos 

na literatura diversos exemplos nos quais os TEs estão envolvidos no desempenho 

de funções relevantes para o organismo: em Drosophila, a manutenção dos 

telômeros é realizada por dois TEs, HeT-A e TART, que se transpõem 

exclusivamente na extremidade dos cromossomos (conforme revisado por Pardue, 

et al., 2005); a recombinação do tipo V(D)J, feita pelos genes RAG1 e RAG2, 

responsável pela geração das imunoglobulinas, também está relacionada à 

processos de transposição (Zhou, et al., 2004). Em Arabiposis thaliana, genes 
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derivados de transposases estão relacionados à processos de desenvolvimento 

vegetal (Bundock e Hooykaas, 2005) e à respostas da planta à luz (Hudson, et al., 

2003; Lin, et al., 2007). Fragmentos de TEs também podem também fazer parte de 

proteínas em diferentes organismos, de vertebrados a plantas (Wu, et al., 2007; 

Lopes, et al., 2008). 

Portanto, além de questões inerentes à sua larga distribuição nos organismos 

vivos, questionamentos relacionados à funções celulares de TEs ganham 

importância na Biologia Molecular. 

 

1.2.1 Classificação e Estrutura de Elementos Transponíveis  
 

A primeira classificação proposta para os elementos transponíveis, que é a 

mais amplamente conhecida e utilizada, é a proposta por Finnegan (1989). Ela 

divide os TEs de acordo com seu intermediário de transposição: RNA 

(retrotransposons ou elementos de classe I) ou DNA (elementos de classe II ou 

transposons de DNA). O mecanismo de transposição dos elementos de classe I 

seria o de “copia e cola” e o dos elementos de classe II “corta e cola” (Finnegan, 

1989). Posteriormente, observou-se que eventualmente alguns elementos da classe 

II podem também “copiar e colar”. 

Com o enorme aumento da caracterização de elementos transponíveis, 

conseqüência dos projetos de seqüenciamento em larga escala, foram descobertos 

uma série de TEs que não necessariamente encaixam-se em uma das duas classes. 

Em função disso, Curcio e Derbyshire (2003) propuseram uma nova classificação, 

baseada nas propriedades enzimáticas da proteína envolvida no processo de 

transposição. Esta classificação, no entanto, requer o conhecimento de 

características dos elementos transponíveis que pesquisadores que não são 

especialistas no assunto estão pouco familiarizados.  

Em razão disso, com o intuito de facilitar a anotação de TEs em projetos de 

grande escala, normalmente realizados por não-especialistas no assunto, Wicker, et 

al. (2007) propõem um “sistema de classificação unificado para elementos 

transponíveis de eucariotos”, no qual é proposto um “protocolo” para a anotação de 

elementos transponíveis. O sistema de classificação de TEs proposto por Wicker, et 

al. (2007) concilia a divisão “clássica” dos elementos transponíveis com critérios 

enzimáticos. Embora esta classificação tenha sido colocada em xeque pela equipe 
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mantenedora de uma importante base de dados de elementos repetitivos no genoma 

(Kapitonov e Jurka, 2008), o trabalho de Wicker, et al. (2007) propõe critérios 

objetivos para a anotação de TEs. Desse modo, ele será o ponto de referência na 

presente tese para as análises aqui colocadas posteriormente. 

As tradicionais “classes” de TEs são subdividas por Wicker, et al. (2007) em 

Subclasses, Ordens e Superfamílias. Elas estão mais detalhadas na Figura a seguir: 

 

 
 Figura 3 – Sistema de classificação proposto para elementos transponíveis (TEs). Traduzido de  

 Wicker, et al. (2007). 
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A estrutura dos TEs disposta na Figura 3 representa, com exceção dos 

SINEs, apenas elementos autônomos, ou seja, os TEs que seriam capazes de 

promoverem sua própria transposição. Vale lembrar que os elementos não-

autônomos (que dependem de um elemento autônomo para a transposição) 

representam também fração importante do genoma dos eucariotos. A principal 

categoria de TEs não-autônomos são os MITEs (em inglês, Miniature Inverted-

repeat Transposable Elements) – elementos pequenos, de 300 pares de base (pb) 

ou menos). São derivados de grandes deleções em transposons da Classe II, nos 

quais restaram apenas as TIRs e porções pequenas da região codificante (muitas 

vezes degeneradas). Além dos SINEs, existem outros retrotransposons não-

autônomos, que serão discutidos posteriormente.  

A presente tese tem foco apenas nos retrotransposons com LTR presentes 

em plantas, ou seja, os da superfamílias Copia e Gypsy. 

 

1.2.2 Retrotransposons com LTR – Superfamílias Copia e Gypsy: aspectos 
gerais e estrutura molecular 
 

Estas duas superfamílias fazem parte das originalmente citadas na 

classificação proposta por Finnegan (1989), e são as únicas distribuídas em todos 

os eucariotos (Wicker, et al., 2007). Possuem características estruturais muito 

semelhantes aos retrovírus, inclusive com a ocorrência de algumas famílias de 

elementos que codificam uma proteína semelhante a proteína env, responsável pela 

capacidade de infecção dos retrovírus e ainda pouco estudada em retrotransposons.  

Em plantas, são mais abundantes os retrotransposons com LTRs, enquanto 

nos vertebrados são mais comuns os retrotransposons sem LTR. Para efeito de 

comparação, enquanto existem catalogados em arroz mais de 5000 loci 

relacionados a retrotransposons com LTRs, apenas 34 estão relacionados a 

retrotransposons sem LTR (Jiao e Deng, 2007). No seu processo de mobilização, os 

retrotransposons não sofrem excisão e reinserção em outro ponto do genoma; sua 

transposição ocorre com a inserção de uma nova cópia no genoma, reverso 

transcrita a partir de um mRNA (Kumar e Bennetzen, 1999). Logo, a seqüência 

original permanecerá no genoma do hospedeiro e assim pode haver um aumento 

exponencial do número de cópias do elemento. 
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Este mecanismo replicativo parece estar relacionado às diferenças de 

tamanho de genoma entre as espécies vegetais. É comum que algumas espécies 

vegetais tenham como componente majoritário do genoma algumas famílias de 

retrotransposons com LTR. Este fenômeno já foi relatado em cevada (Suoniemi, et 

al., 1996), em algodão (Hawkins, et al., 2006) e em espécies do gênero Oryza 

(Piegu, et al., 2006). Na maioria destes casos, observa-se inclusive que a “explosão” 

do número de cópias é recente em termos evolutivos, ocorrida há menos de 3 

milhões de anos. 

As superfamílias Copia e Gypsy recebem os mesmos nomes dos elementos 

inicialmente caracterizados em Drosophila melanogaster, e estão respectivamente 

relacionados com os elementos Ty1 e Ty3 de levedura (Griffiths, et al., 2001). Os 

elementos Gypsy têm uma organização mais próxima a dos retrovírus e diferenciam-

se do grupo Copia, por apresentar o domínio da transcriptase reversa anterior ao 

domínio da integrase. Ambos os grupos de retrotransposons com LTRs são 

amplamente distribuídos no reino vegetal (Voytas, et al., 1992; Suoniemi, et al., 

1998). 

Embora apenas os genes gag e pol sejam necessários e suficientes para um 

evento de transposição, podem ser observadas outras organizações genômicas nos 

retrotransposons vegetais com LTRs. Existem retrotransposons com quadros 

abertos de leitura extras na mesma posição em que encontra-se o gene env nos 

retrovírus. Embora elementos desse tipo pareçam também estar dispersos por todo 

o reino vegetal (Vicient, et al., 2001a; Wicker e Keller, 2007), existem poucos 

elementos com env completamente caracterizados, como o retrotransposon SIRE-1 

de soja (Laten, et al., 1998) e Tat-1, de Arabidopsis thaliana (Wright e Voytas, 1998). 

Algumas vezes, a ORF “extra” possui função desconhecida, caso do retrotransposon 

Grande1 de milho (Martinez-Izquierdo, et al., 1997), que possui um quadro de leitura 

putativo em posição antisenso em relação à transcrição do retrotransposon.  

Como observa-se na Figura 4, a LTR dos retrotransposons tipo Copia e 

Gypsy é subdividida em 3 regiões: U3, R e U5. A região U3 da LTR contém a 

seqüência promotora da transcrição do elemento, conforme demonstrado para o 

retrotransposon Tnt1 de tabaco (Vernhettes, et al., 1997) e Retrolyc1 (Araújo, et al., 

2001).  
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Os domínios funcionais codificados por retrotransposons com LTRs são 

constituídos por dois genes: Gag e pol, que podem ser transcritos em um ou mais 

quadros abertos de leitura (open reading frames – ORFs) (Gao, et al., 2003). O 

domínio Gag é responsável por uma proteína semelhante ao capsídeo viral, que 

está envolvida na maturação e “empacotamento” do RNA e proteínas do 

retrotransposon a ser posteriormente integrado ao genoma. O gene pol 

(poliproteína) é responsável por codificar a transcriptase reversa (RT – reverse 

transcriptase), RNAse H, integrase (IN) e uma protease aspártica (AP – aspartic 

protease). As duas primeiras enzimas são necessárias para replicação e 

transposição, e a integrase permite que o retrotransposon já em forma de DNA 

possa inserir-se em uma nova região cromossômica. A protease é responsável pela 

maturação dos diferentes domínios citados da poliproteína. 

Os retrotransposons com LTRs não-autônomos são provavelmente derivados 

de mecanismos decorrentes de uma força de “compensação” para diminuir o 

impacto do aumento do genoma provocado pela amplificação dos retrotransposons 

com LTR. Conforme revisado por Vitte e Panaud (2005), a recombinação entre 

retrotransposons presentes em grande número de cópias geram elementos dos 

quais apenas restaram as LTRs (“solo-LTRs”) ou derivados de diferentes tamanhos.  

Figura 4 - Estruturas gerais dos retrotransposons com LTRs autônomos e não-autônomos.   
Retirado de Sabot e Schulman (2006). 
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Estes TEs mobilizados em trans por elementos funcionais. Eles contém 

algumas estruturas básicas como as LTRs, o sítio de ligação do iniciador (“Primer 

Binding Site” – PBS) à 5’ e uma região de polipurinas (“Polypurine Tract” – PPT) à 3’; 

no entanto, perderam sua capacidade codificante. São divididos em duas classes 

principais: grandes derivados de retrotransposons (Large Retrotransposon 

Derivatives – LARDS) (Kalendar, et al., 2004) e retrotransposons de repetição 

terminal em miniatura (terminal-repeat retrotransposons in miniature – TRIMs).  

Os primeiros possuem alguns milhares de base (kb) em extensão: no caso do 

LARD Dasheng, de arroz, este tamanho varia de 5.5 a 8kb e existem evidências que 

Dasheng é mobilizado pelo retrotransposon RIRE2 (Jiang, et al., 2002). Já os TRIMs 

até hoje conhecidos possuem no máximo cerca de 600 pares de base (bp), e muitas 

vezes são encontrados em regiões promotoras e íntrons de genes, o que indica um 

potencial papel relevante na reestruturação dos genomas vegetais (Witte, et al., 

2001; Havecker, et al., 2004).  

 

1.2.3 Ciclo de vida e localização cromossômica de retrotransposons das 
superfamílias Copia e Gypsy 

 

Dada à semelhança na estrutura genômica entre os retrotransposons vegetais 

com LTR e os retrovírus, é possível dessa forma deduzir um “ciclo de vida” dos 

retrotransposons no genoma vegetal. Na Figura 5, estão detalhadas as etapas 

necessárias para a amplificação de um retrotransposon autônomo.  

Com isso, fica evidenciada a importância da tradução balanceada entre Gag e 

Pol para que ocorra um evento de transposição, já que para o empacotamento de 

um único cDNA correspondente a uma nova copia de retrotransposon são 

necessárias vários peptídeos da Gag. Gao, et al. (2003), ao discutir sobre a 

importância do “excesso de Gag” para a ocorrência de transposição de um 

retrotransposon, mostra que ainda não são claros os mecanismos que estão 

envolvidos na produção deste excesso, sobretudo nos elementos Copia, que 

apresentam uma única ORF codificando Gag e Pol.  
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No estudo transcricional por RT-PCR do elemento tipo Copia CIRE1 (Rico-

Cabanas e Martínez-Izquierdo, 2007) identificou-se uma banda muito mais forte de 

transcrição de um fragmento da transcriptase reversa (RT) do que da Gag, o que 

poderia ser interpretado como uma ‘regulação negativa’ da Gag visando diminuir a 

transposição deste elemento, ou que elementos defectivos, que apresentam apenas 

a Pol, estariam transcricionalmente ativos. 

Como os elementos de transposição constituem uma porcentagem bastante 

representativa dos genomas vegetais, a distribuição cromossômica destes, 

sobretudo dos retrotransposons, já foi investigada em diversas espécies vegetais por 

técnicas de citogenética molecular, como a Hibridação por Fluorescência In Situ 

Figura 5 – “Ciclo de vida teórico” de um retrotransposon com LTR. Legenda: (A) Transcrição do mRNA, 
iniciando da região 5’ R até a região 3’ R; (B) Tradução e sintese proteica (nos elementos 
ativos) em Gag e Pol; a Pol é posteriormente clivada pela protease em AP (protease 
aspártica), RT-RNAseH e IN (integrase); (C) Dimerização do RNA antes ou durante o 
empacotamento; (D) Empacotamento do RNA e início da transcrição reversa. As Gags 
polimerizam-se para formar a partícula semelhante a vírus (VLP – virus-like particle), na 
qual a transcrição reversa é feita pela proteína de dupla função RT-RNaseH. Dessa forma, a 
primeira fita do cDNA é feita usando o RNA empacotado como molde; (E) Degradação do 
molde de RNA e início da síntese da segunda fita de cDNA; (F) Finalização da síntese do 
cDNA dupla fita e ligação da IN as LTRs. (G) Quebra da dupla fita e integração da nova 
cópia em uma nova região genômica. Retirado de Sabot e Schulman (2006). 
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(Fluorescence In Situ Hybridization – FISH). Conforme revisado por Kumar e 

Bennetzen (1999), a distribuição cromossômica de retrotransposons em 

cromossomos metafásicos pode ser uniforme ou não, o que depende da espécie e 

da família que está em análise. Em espécies da famíia Triticaceae, Belyayev, et al. 

(2001) observou um padrão de retrotransposons preferencialmente agrupados em 

algumas regiões cromossômicas; no entanto, a organização genômica de 

retroelementos em Brassica oleracea (Alix, et al., 2005) não observou uma 

distribuição clusterizada de retroelementos, já que estes encontravam-se dispersos 

ao longo de todo o cromossomo. 

Na literatura existem exemplos de famílias de retroelementos com eventual 

sítio de inserção preferencial: em Allium cepa há uma família de retrotransposons 

preferencialmente localizada em telômeros (Pearce, et al., 1996). Em gramíneas, há 

um grupo de retrotransposons do tipo Gypsy presentes exclusivamente em 

centrômeros (Miller, et al., 1998). Muitas vezes, a localização preferencial de um 

elemento é “mascarada” por ele ter sido mudado de posição em eventos de 

recombinação, mas de maneira geral, pode-se encontrar elementos transponíveis ao 

longo de todo o cromossomo (Heslop-Harrison, et al., 1997; Kumar e Bennetzen, 

1999). 

O sequenciamento de grandes fragmentos genômicos de bibliotecas de BAC 

também identificou elementos distribuídos em regiões intergênicas (SanMiguel et al., 

1996) e o uso desse tipo de fragmento como sonda em experimentos de FISH 

também já permitiu a localização genômica de regiões cromossômicas ricas em 

elementos de transposição em trigo (Zhang, et al., 2004).  

Portanto, ainda não há uma regra geral para a distribuição cromossômica de 

retrotransposons, uma vez que isto pode variar muito em função da espécie e da 

família de elementos estudada. 

 

1.2.4 Expressão e sítios de inserção de retrotransposons com LTR 
 
 A transcrição de um retrotransposon não significa necessariamente que ele é 

transposicionalmente ativo, ou seja, que ele esteja efetivamente inserindo-se em 

uma nova região do genoma.  Por conta disso, o número de retrotransposons com 

LTR com caracterização detalhada de sua transposição é relativamente pequeno, se 

for levado em conta a representatividade deste grupo de seqüências no genoma 



 22

eucarioto, especialmente dos vegetais. Um número pequeno de famílias de 

retroelementos em plantas tem sua atividade de transposição demonstrada, entre os 

quais destacam-se o elemento Tnt1 de fumo (Grandbastien, et al., 1989) e Tos17 de 

arroz (Hirochika, et al., 1996). Nestes dois casos, os eventos de transposição estão 

relacionados a algum tipo de estresse, como a indução de cultura de células - calos 

ou protoplastos. A indução de calos também provoca a atividade transposicional de 

retrotransposons com LTR em batata-doce (Tahara, et al., 2004) e Lotus japonicus 

(Fukai, et al., 2008). 

 De maneira geral, o nível transcricional de elementos transponíveis é baixo 

para a maioria das famílias, em condições fisiológicas (Jiao e Deng, 2007). São 

poucas as famílias de retrotransposons com LTR que apresentam transcrição 

ubíqua (Madsen, et al., 2006; Jiao e Deng, 2007). Análises transcricionais baseadas 

em banco de ESTs evidenciam que, embora sejam componentes predominantes no 

genoma vegetal, seqüências relacionadas a retrotransposons com LTR 

correspondem a um percentual baixo no total de transcritos (Meyers, et al., 2001; 

Echenique, et al., 2002; Vettore, et al., 2003; Lopes, et al., 2008).  

A maioria dos elementos transponíveis vegetais são hipermetilados quando 

comparados à genes de função celular (Rabinowicz, et al., 2003), o que seria a 

provável razão da baixa atividade transcricional destes elementos. Mecanismos de 

metilação induzidos por pequenos RNAs provavelmente estão também envolvidos 

no silenciamento de elementos transponíveis (Vastenhouw e Plasterk, 2004; Fukai, 

et al., 2008), e estas evidências ficam reforçadas pela capacidade de codificação de 

pequenos RNAs com origem em elementos transponíveis (Piriyapongsa e Jordan, 

2008). 

Já foi demonstrado que há uma relação entre heterocromatina e regiões 

genômicas altamente metiladas em plantas (Martienssen e Colot, 2001). Assim 

sendo, torna-se dedutível que boa parte dos retrotransposons com LTR concentra-

se em regiões heterocromáticas. Em Arabidopsis thaliana, de fato é observada uma 

concentração de retrotransposons com LTR em regiões pericentroméricas e 

heterocromáticas (Pereira, 2004). 

Em levedura, que é um modelo bastante estudado para o estudo de 

transposição de retroelementos in vivo, é observado de maneira mais evidente uma 

inserção direcionada de retrotransposons. O elementos Ty1 e Ty3 inserem-se 

preferencialmente na proximidade de genes de tRNA e/ou transcritos pela RNA 
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polimerase III (conforme revisado por Craig, 1997) e o elemento Ty5 insere-se em 

regiões teloméricase de cromatina “silenciada” (Zou, et al., 1996). 

Recentemente, foi demonstrada a inserção específica dos retrotransposons 

com chromodomain em regiões de heterocromatina (Gao, et al., 2008). Boa parte 

dos retrotransposons do grupo Gypsy possuem chromodomain, que está presente 

na porção C-terminal dos retrotransposon desse grupo. O chromodomain 

corresponde a uma seqüência de 40 a 50 aminoácidos que pode interagir com 

diversos alvos, como proteínas, RNA e DNA (Brehm, et al., 2004). Entre um dos 

principais “parceiros” dos chromodomains estão os resíduos metilados das histonas 

(Gao, et al., 2008), o que levaria a inserção destes elementos em regiões 

heterocromáticas. 

Para os retrotransposons Copia, há uma distribuição de inserção mais 

variável e um padrão menos claro, embora em Arabidopsis seja vista uma 

concentração maior de elementos desse grupo em regiões pericentroméricas 

(Pereira, 2004). É possível que o maior nível de metilação e concentração de 

heterocromatina nessas regiões leve à esta concentração. 

  

1.2.5 Análise filogenômica de retrotransposons com LTR em plantas 
 

 Durante muito tempo, a disponibilidade de seqüências genômicas em 

quantidade era um limitante na análise evolutiva de retrotransposons. O trabalho 

clássico de Xiong e Eickbush (1990), que partiu de 82 seqüências de retroelementos 

de diferentes organismos, definiu 7 regiões conservadas da transcriptase reversa 

(RT). Este trabalho foi pioneiro em compreender a relação entre retrovírus e 

retroelementos, a partir dos dados existentes à época. 

 Desde então, conforme destaca Wicker, et al. (2007), a enorme maioria dos 

trabalhos que procuravam entender especificidades evolutivas dos TEs focavam-se 

em uma espécie ou em um pequeno grupo de espécies próximas. Isso causava a 

não-resolução perfeita de linhagens evolutivas: por exemplo, Matsuoka e Tsunewaki 

(1999) encontraram 4 linhagens evolutivas de retrotransposons do tipo Copia em 

gramíneas; no entanto, um número substancial seqüências apresentadas no 

trabalho não se encaixavam em nenhum dos grupos propostos. 

 Somente a partir da disponibilidade de genomas completos surgiram na 

literatura trabalhos que investigaram com mais detalhe as relações evolutivas 
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internas de cada grupo de TEs. No caso dos retrotransposons com LTR em plantas, 

os primeiros trabalhos de comparação em larga escala surgiram a partir da análise 

do genoma de Arabidopsis thaliana. Marín e Lloréns (2000) propõem 9 diferentes 

linhagens de retrotransposons do tipo Gypsy com base na filogenia da RT e Terol, et 

al. (2001) propõem 6 grupos evolutivos de retrotransposons Copia, ambos em 

Arabidopsis.  

 Paralelamente, foram também relatadas particularidades de subgrupos 

específicos de retrotransposons, que auxiliaram na determinação futura de linhagens 

evolutivas. Entre os elementos Gypsy, observou-se que boa parte dos 

retrotransposons desse tipo possui um domínio chromodomain na integrase. Com 

relação aos retrotransposons Copia, foram descritas as Sireviruses, linhagem 

evolutiva de elementos exclusiva de plantas, cuja maioria dos membros têm o gene 

envelope em sua ORF e a proteína Gag destes elementos é capaz de interagir com 

outras proteínas da célula (Havecker, et al., 2005). 

 Ainda são escassos os trabalhos que se aprofundam na descrição das 

linhagens evolutivas dos retrotransposons com LTR em plantas, sobretudo em 

relação aos elementos Copia. Uma das razões para tal é que a maioria dos 

trabalhos optava por utilizar poucas seqüências, porém completas.  

No entanto, recentemente começaram a surgir alguns trabalhos que tratam da 

diversidade evolutiva de retrotransposons utilizando-se apenas uma região 

conservada da ORF. Gorinsek, et al. (2004, 2005), a partir de uma série de dados de 

diversas espécies vegetais, identificou 5 linhagens evolutivas de retrotransposons 

Gypsy com chromodomain em plantas, baseando-se na região da transcriptase 

reversa destes elementos. Três das 5 linhagens correspondiam à linhagens 

anteriormente descritas por Marín e Lloréns (2000) em Arabidopsis thaliana. As 

outras 2 linhagens descritas por Gorinsek, et al. (2004, 2005) foram identificadas 

graças ao acúmulo de uma grande quantidade de dados genômicos. Uma delas, a 

linhagem CRM, é composta por retrotransposons do tipo Gypsy presentes 

exclusivamente em centrômeros, dessa forma comprovando que as famílias de 

retrotransposons descritas por Miller, et al. (1998) têm provável origem filogenética 

comum. O domínio chromodomain desta linhagem é claramente distinto do 

observado para os demais retrotransposons com chromodomain, o que 

provavelmente confere a especificidade de inserção desta linhagem evolutiva (Gao, 
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et al., 2008). A outra linhagem, Chlamyvir, seria exclusiva de elementos 

provenientes da alga Chlamydomonas renhardtii. 

Posteriormente, Lloréns, et al. (2008) demonstrou que utilizando-se qualquer 

domínio da ORF de retrotransposons e qualquer método filogenético era possível 

estabelecer os mesmos grandes grupos para os retrotransposons Gypsy. Em 

plantas, o trabalho de Lloréns, et al. (2008) encontrou 5 das 6 linhagens evolutivas 

descritas por Gorinsek, et al. (2004, 2005) – apenas um dos nomes utilizados para 

denominar estas linhagens foi diferente. Não foi identificada a linhagem Chlamyvir 

porque o estudo de Llorens, et al. (2008) não utilizou os dados genômicos da alga 

Chlamydomonas renhardtii. 

A análise de Lloréns, et al. (2008) também estabeleceu modelos estatísticos 

que permitem classificar qualquer fragmento da ORF de um retrotransposon Gypsy 

em uma linhagem evolutiva. Com isso, pode-se dizer que em plantas (com exceção 

de Chlamydomonas renhardtii) foram identificadas 4 linhagens evolutivas de 

retrotransposons Gypsy com chromodomain: Del (por Lloréns, et al., 2008) ou Tekay 

(por Gorinsek et al., 2004, 2005), CRM (por ambos os trabalhos – exclusivo de 

centrômeros), Reina e Galadriel. Sem chromodomain, existem em plantas as 

linhagens Athila e Tat (Lloréns, et al., 2008). 

Para os retrotransposons Copia vegetais, Wicker e Keller (2007) utilizaram 

dados genômicos de arroz, Arabidopsis thaliana e de plantas da família Triticaceae 

para a identificação de linhagens evolutivas. Baseando-se em uma árvore 

filogenética traçada com a transcriptase reversa, em características estruturais dos 

elementos completos e em seqüências consenso da região PBS e PPT, foram 

identificadas 6 linhagens evolutivas: Maximus, Ivana, Ale, Angela, TAR e Bianca. As 

características estruturais dos representantes da linhagem evolutiva Maximus 

permite concluir que as Sireviruses descritas por Havecker et al. (2005) fazem parte 

desta linhagem evolutiva. 

Assim sendo, atualmente sabe-se que os retrotransposons com LTR possuem 

ancestralidade comum (Friesen, et al., 2001), mas é possível ir ainda mais longe 

dentro da categorização destes elementos. Para isso, a utilização de segmentos 

conservados da ORF de retrotransposons com LTR em plantas auxilia a 

compreensão da diversidade de linhagens evolutivas existente entre os elementos 

do tipo Copia e Gypsy - mesmo sabendo-se que as forças evolutivas não são 

idênticas entre as diferentes regiões da ORF de um retrotransposon. Para 
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compreensão dessa diversidade, foi fundamental a grande disponibilidade de dados 

genômicos hoje acessível. 

 

1.3  A cana-de-açúcar como modelo para estudo de elementos transponíveis 
 

Como foi colocado inicialmente, a cana-de-açúcar é uma gramínea de grande 

importância econômica cujo genoma é bastante complexo devido à fenômenos de 

hibridação, poliploidia e aneuploidia. 

Embora sejam conhecidos padrões transcricionais e transposicionais de TEs 

em espécies-modelo, pouco se sabe a respeito de aspectos genômicos e 

transcricionais de TEs em espécies híbridas e aneuplóides. Dessa maneira, a cana-

de-açúcar é um modelo interessante para o estudo da distribuição genômica e 

padrões transcricionais de TEs em um genoma complexo. 

Com a disponibilidade de um grande banco de ESTs, Rossi, et al. (2001) fez 

um primeiro catálogo dos elementos transponíveis expressos em cana. Foi 

observada uma grande diversidade de elementos expressos, dos quais destacou-se 

o grupo Mutator entre os transposons de DNA. Foram identificadas 4 linhagens de 

elementos desse grupo em cana (Rossi, et al., 2004), das quais duas delas são 

domesticadas (Saccaro Júnior, et al., 2007). 

Araújo, et al. (2005) realizaram uma análise por macroarranjos de 68 clones 

de cDNA inicialmente analisados por Rossi, et al. (2001), dos quais 30 eram 

relacionados a retrotransposons com LTR. A Figura 6 detalha o perfil de expressão 

destes elementos em 4 tecidos de cana-de-açúcar: 
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Desses 30 cDNAs relacionados a retrotransposons 25 apresentaram 

expressão em calo. Para o clone de cDNA TE197, relacionado ao retrotransposon 

Hopscotch, foi inclusive demonstrado funcionalmente que o promotor deste 

elemento tem atividade específica em calos de cana (Araújo, et al., 2005). Ressalta-

se que entre diferentes cDNAs relacionados a um mesmo elemento referência, há 

variações no padrão transcricional. Isso pode estar ocorrendo em função de 

variações entre elementos em sua região promotora (U3 da LTR) ou mesmo porque 

elementos de famílias distintas foram relacionados ao mesmo elemento-referência. 

Nesse sentido, é importante uma reclassificação dos cDNAs relacionados a 

retrotransposons com base em critérios filogenômicos. 

Embora tenham sido mais abundantes os cDNAs relacionados ao 

retrotransposon Hopscotch, o cDNA mais longo dentre os elementos da superfamília 

Copia é o que foi relacionado ao retrotransposon Tnt1 de fumo, um dos elementos 

mais estudados em plantas. Em razão da cobertura de seu cDNA em relação a um 

elemento completo sua relação inicial com um elemento de uma planta 

Figura 6 - Análise da expressão de retrotransposons com LTR em cana-de-açúcar. As linhas representam  
os clones de cDNA de cana de açúcar (TEXXX) relacionados à elementos-referência. As 
colunas representam os diferentes tecidos (calo, meristema apical, folhas e flores). Cinza e 
preto indicam presença e ausência de transcritos, respectivamente (Adaptado de Araújo, et al., 
2005). 
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eudicotiledônea, este elemento selecionado para o isolamento e caracterização de 

uma família de retrotransposons em cana.  

A partir de inferências in silico com base nos bancos de dados de ESTs, 

estima-se que pouco mais de 2% do transcriptoma de cana é composto de 

seqüências relacionadas a elementos genéticos móveis (Vettore, et al., 2003); 

porcentagem semelhante foi observada em trigo, outra gramínea poliplóide (Li, et al., 

2004). Comparando-se estes dados aos do transcriptoma de milho (uma gramínea 

diplóide), que apresentou menos de 0,1% de transcritos relacionados a TEs 

(Meyers, et al., 2001), pode-se relacionar os eventos recentes de poliploidia e 

hibridação à uma ativação transcricional de elementos transponíveis em gramíneas. 

A partir dos dados de seqüenciamento genômico, confirma-se que boa parte 

das espécies vegetais atuais passaram por algum evento de poliploidia, ou seja, 

duplicação completa de seu genoma, ao longo de sua história evolutiva (Paterson, et 

al., 2004). Estes eventos envolvem uma reorganização estrutural do genoma 

vegetal, que sofre assim translocações, deleções e mudanças nos padrões de 

metilação do DNA e da expressão gênica. Uma vez que as espécies-modelo atuais 

são diplóides, especula-se que boa parte delas são “paleopoliplóides” (Blanc e 

Wolfe, 2004). Como nas espécies atuais já não é mais possível rastrear os passos 

percorridos pelo genoma para atingir sua estabilidade atual, o estudo de poliplóides 

recentes é de grande valia para a compreensão de como o “choque genômico” atua 

na conformação do genoma vegetal e na distribuição de elementos transponíveis 

(Chen, 2007). 

Nesse sentido, já foi demonstrado que em híbridos artificiais anfidiplóides 

(criados pela hibridização de duas espécies distintas) de trigo ocorre a ativação de 

retrotransposons com LTR e estes alteram a expressão de genes adjacentes 

(Kashkush, et al., 2003). Dessa forma, é razoável pensar que a cana-de-açúcar, 

planta na qual foi identificado um considerável número de transcritos relacionados à 

TEs quando comparada a outras espécies vegetais (Rossi, et al., 2001; Vettore, et 

al., 2003; Araújo, et al., 2005), tenha sua expressão gênica influenciada pela ação 

de elementos transponíveis. 

Por fim, os recorrentes históricos de poliploidia em cana – já que as espécies 

que originaram a cana-de-açúcar comercial também são poliplóides – somado ao 

fato da recente hibridação das variedades utilizadas hoje em dia (por volta de 100 

anos), leva a crer que este genoma ainda está em fase de reestruturação. Sabendo-
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se da importância dos TEs na evolução e reorganização do genoma, e o predomínio 

de retrotransposons com LTRs nos genomas vegetais, é de fundamental relevância 

a caracterização destes elementos presentes no genoma de cana. 
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6 Conclusões 
 
 - Uma nova família de retrotransposons da superfamília Copia foi clonada a 

partir do genoma de cana de açúcar variedade SP80-3280. Este elemento 

denominado SURE (SUgarcane REtrotransposon); 

 - SURE é um elemento da linhagem Ivana de retrotransposons da 

superfamília Copia. Apresenta baixo número de cópias, baixa diversidade entre 

estas cópias, é transcricionalmente ativo em tecidos pouco diferenciados, apresenta 

polimorfismo de inserção em diferentes variedades de cana, bem como está 

presente espécies genitoras e espécies relacionadas; 

 - O genoma da cana-de-açúcar apresenta grande colinearidade com os 

genomas de sorgo e arroz em dois loci analisados, que apresentam inserções de 

SURE; 

 - Os cDNAs e seqüências completas de retrotransposons com LTR de cana-

de-açúcar podem ser classificados em linhagens evolutivas ubíquas no reino 

vegetal; 

 - O conjunto de seqüências relacionado a TEs mais representado no banco 

de transcritos de cana-de-açúcar foi reunido como uma nova uma nova família de 

retrotranspons da superfamília Copia em cana-de-açúcar: Garapa; 

- Garapa é um elemento largamente distribuído nos cromossomos de cana; 

- SURE e Garapa apresentam-se como duas linhagens de Copia (Ivana e Ale) 

com padrões distintos de amplificação no genoma de cana-de-açúcar. 
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