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RESUMO 
 

Análise do transcriptoma foliar de Eucalyptus grandis em resposta às 
fertilizações potássica ou sódica sob condição hídrica normal ou de restrição  

 

No Brasil, o eucalipto é uma das principais fontes de matéria-prima para a 
produção de celulose e papel. A crescente demanda por sua madeira tem levado à 
expansão dos plantios florestais para regiões com déficit hídrico e baixa fertilidade 
do solo, resultando no interesse pela obtenção de plantas tolerantes à condições 
ambientais estressantes. Nas plantas, o déficit hídrico acarreta diversas respostas 
fisiológicas, bioquímicas e moleculares. Estudos fisiológicos observaram que plantas 
com um adequado suprimento de potássio (K+) são mais tolerantes à seca. Contudo, 
na nutrição de algumas plantas, o sódio (Na+) pode substituir parcialmente o K+. 
Como muitas áreas agricultáveis do mundo são deficientes em potássio, essa pode 
ser uma solução mais econômica para a fertilização dos plantios florestais. Assim, é 
de sumo interesse compreender à nível molecular os mecanismos de interação entre 
esses minerais com a água e suas consequências para o metabolismo da planta, 
visando a sustentabilidade dos plantios florestais e o desenvolvimento de programas 
de melhoramento genético florestal. Neste contexto, o presente trabalho objetivou 
realizar o estudo do transcriptoma foliar de Eucalyptus grandis visando identificar e 
categorizar funcionalmente transcritos diferencialmente expressos para os quais o 
efeito de interação entre os fatores fertilização e água foi significativo, considerando 
três regimes de fertilização (controle (C) ou fertilização com potássio (+K) ou sódio 
(+Na)) associados a dois regimes hídricos (sem exclusão da precipitação interna 
(+H2O) ou 37% de exclusão da precipitação interna (-H2O)). Transcritos relacionados 
às funções osmótica, fotossíntese e metabolismo do carbono foram selecionados 
para estudos mais detalhados. Para a análise do transcriptoma foi utilizada a técnica 
de RNA-Seq através da plataforma Illumina e diversos programas de bioinformática 
como o Bowtie 2, TopHat, pacote DEseq2 (programa R) para as análises estatísticas 
e Blast2GO para anotação e a categorização funcional. Seis comparações 
estatísticas foram realizadas: (I) +K+H2O vs C+H2O, (II) +Na+H2O vs C+H2O, (III) 
+K+H2O vs +Na+H2O, (IV) +K-H2O vs C-H2O, (V) +Na-H2O vs C-H2O e (VI) +K-H2O 
vs +Na-H2O. Nas comparações entre os tratamentos +H2O, transcritos relacionados 
ao metabolismo energético e ao processo biológico “Crescimento” foram mais 
abundantes em árvores fertilizadas com potássio e sódio. Nas comparações entre os 
tratamentos –H2O, transcritos que podem estar relacionados ao ajuste osmótico e 
transcritos associados ao processo biológico “Resposta ao estresse” foram mais 
abundantes em árvores fertilizadas com potássio. Ainda, foram associados ao 
tratamento +K-H2O transcritos que podem afetar a biossíntese da parede celular. Em 
ambos os regimes hídricos, transcritos associados ao fechamento estomático foram 
menos abundantes nas árvores fertilizadas com potássio. Verificou-se também que 
vias bioquímicas relacionadas ao metabolismo de açúcares e do carbono foram 
impactadas. Tais dados observados abrem novos caminhos para pesquisas futuras 
relacionadas à substituição parcial do potássio pelo sódio na fertilização de plantas, 
à melhor compreensão molecular do controle estomático e do metabolismo 
energético e à formação da parede celular influenciados por diferentes condições 
ambientais visando o melhoramento de tal espécie florestal. 
 
Palavras-chave: Restrição hídrica; Fertilização potássica; Fertilização sódica; 

Transcriptômica; RNA-Seq 
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ABSTRACT 

 
Leaf transcriptome analysis of Eucalyptus grandis in response to potassium or 

sodium fertilizations under normal or constraint water condition 
 

In Brazil, eucalypts is one of the main sources of raw material to produce pulp 
and paper. The increasing demand for this wood has induced the expansion of forest 
plantations to lands presenting water deficit and low fertility soils, becoming 
interesting the obtainment of tolerant plants to stressful environmental conditions. In 
plants, water deficit causes several physiological, biochemical and molecular 
responses. Some physiological studies showed that plants with an adequate 
potassium (K+) supply are more drought tolerant. Nevertheless, for the nutrition of 
some plants, sodium (Na+) can partially replace the K+. As many agricultural fields in 
the world are potassium deficient, this can be a cheaper solution for forest 
plantations fertilization. Understanding at the molecular level the mechanisms of 
interaction between these minerals and water as well as its consequences for the 
plant metabolism is very important for the sustainability of forest plantations and the 
development of forest breeding programs. Thus, the present work aimed the study of 
Eucalyptus grandis leaf transcriptome to identify and functionally categorize 
differentially expressed transcripts for which the interaction effect between 
fertilization and water was significant, given three fertilization regimes (control (C), 
potassium fertilization (+K) or sodium fertilization (+Na)) associated to two water 
regimes (regime without throughfall exclusion (+H2O) or regime with 37% of 
throughfall exclusion (-H2O)). Transcripts related to osmotic functions, photosynthesis 
and carbon metabolism were selected for more detailed studies. RNA-seq via 
Illumina platform and many bioinformatic softwares, like Bowtie 2, TopHat, DEseq2 
package for R (for statistical analyzes) and Blast2GO tool (for annotation and 
functional categorization) were used in the transcriptome analysis. Six statistical 
comparisons were performed: (I) +K+H2O vs C+H2O, (II) +Na+H2O vs C+H2O, (III) 
+K+H2O vs +Na+H2O, (IV) +K-H2O vs C-H2O, (V) +Na-H2O vs C-H2O and (VI) +K-
H2O vs +Na-H2O. In the comparisons between +H2O treatments, transcripts related 
to energetic metabolism and “Growth” biological process were more abundant in 
potassium or sodium fertilized trees. In the comparisons between –H2O treatments, 
transcripts possibly associated to osmotic adjustment and transcripts related to 
“Response to stress” biological process were more abundant in potassium-fertilized 
trees. Besides, transcripts that could affect cell wall biosynthesis were associated to 
+K-H2O treatment. In both water regimes, transcripts associated to stomatal closure 
were less abundant in potassium-fertilized trees. In addition, biochemical pathways 
related to carbohydrates and carbon metabolism were impacted. These data provide 
new perspectives for future researches related to partial replacement of potassium by 
sodium in plant fertilization, to a better molecular understanding of stomatal control 
and energetic metabolism and to the cell wall synthesis under different environmental 
conditions, aiming the breeding of this forest specie.  
 
Keywords: Water constraint; Potassium fertilization; Sodium fertilization; 

Transcriptomics; RNA-Seq 
 



 14 



 15 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Papel do potássio sob déficit hídrico. Fonte: Modificado de Wang et al. 

(2013) ....................................................................................................... 39 

 

Figura 2 - Esquema de um experimento de RNA-Seq típico. RNAs longos são 

convertidos primeiramente em uma biblioteca de fragmentos de cDNA, 

através de fragmentação do RNA ou do DNA. Em seguida, adaptadores 

de sequenciamento (em azul) são adicionados a cada fragmento de 

cDNA. Cada molécula, com ou sem amplificação é então sequenciada 

com tecnologia de alto rendimento para obter reads, que variam em 

tamanho dependendo da tecnologia de sequenciamento utilizada, com 

uma extremidade (single-end sequencing) ou duas extremidades 

(paired-end sequencing). As reads resultantes são, então, alinhadas 

com o genoma de referência ou transcriptoma, e classificadas em três 

tipos: exônicas, de junção e de extremidade poli-A. Estes três tipos são 

utilizados para gerar um perfil de expressão para cada um dos genes 

Fonte: Modificado de Wang, Gerstein e Snyder (2009) ......................... 45 

 

Figura 3 - Princípio tecnológico da plataforma Solexa da Illumina. Fonte: Carvalho e 

Silva (2010) .............................................................................................. 47  

 

Figura 4 - Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica ao longo do ano no 

município de Itatinga–SP (Período: 1941-1970). Fonte: Banco de Dados 

Climáticos do Brasil (2015) ...................................................................... 58 

 

Figura 5 - Experimento com 37% de exclusão da precipitação interna (-H2O). 

Destaque para as folhas de plástico polipropileno utilizadas nas 

entrelinhas do plantio ............................................................................. 59 

 

Figura 6 - Croqui do experimento em campo destacando o bloco 1 e as quatro 

árvores selecionadas para amostragem (retângulos cinza) ................... 60  

 



 16 

Figura 7 - Torre construída para possibilitar a coleta das folhas das quatro árvores 

de cada tratamento .................................................................................. 61 

 

Figura 8 - Isolamento do RNA total. Da esquerda para a direita: as três etapas de 

lavagem com 1 volume de CIA (24:1) e destaque para a precipitação do 

RNA após a adição de 0,1 volumes de NaOAc (2,5M) e 0,6 volumes de 

isopropanol .............................................................................................. 62 

 

Figura 9 - Esquema demonstrando os critérios de seleção de transcritos que 

prosseguiram para a próxima etapa de análise. Em azul estão as etapas 

realizadas pelo Teste LRT; em rosa etapas realizadas pelo Teste de 

Wald ...................................................................................................... 67 

 

Figura 10 - Esquema demonstrando o processo de anotação e categorização 

funcional .............................................................................................. 69  

 

Figura 11 - Géis de RNA. Gel das amostras referentes as 4 repetições biológicas do 

tratamento A) +K+H2O; B) +Na+H2O; C) C+H2O; D) +K-H2O; E) +Na-

H2O e F) +C-H2O ................................................................................... 71  

 

Figura 12 - Número de transcritos - com efeito de interação significativo e 

diferencialmente expressos - anotados, exclusivos e compartilhados, 

que apresentaram maior abundância em relação ao primeiro termo 

(tratamento) de cada comparação ..................................................... 76  

 

Figura 13 - Número de transcritos - com efeito de interação significativo e 

diferencialmente expressos - anotados, exclusivos e compartilhados, 

que apresentaram menor abundância em relação ao primeiro termo 

(tratamento) de cada comparação ...................................................... 76 

  

Figura 14 - Número de transcritos - com efeito de interação significativo e 

diferencialmente expressos - anotados, exclusivos e compartilhados, 

que apresentaram maior (azul e amarelo) ou menor (verde e 



 17 

vermelho) abundância em relação ao primeiro termo (tratamento) de 

cada comparação ............................................................................... 77  

 

Figura 15 – GO-termos dos processos biológicos representativos dos transcritos com 

interação e diferencialmente expressos nas comparações entre os 

tratamentos +H2O. Os sinais (+) e (-) referem-se, respectivamente, aos 

transcritos que apresentaram maior ou menor abundância em relação ao 

primeiro termo (tratamento) nas diferentes comparações ...................... 78 

 

Figura 16 – GO-termos dos processos biológicos representativos dos transcritos com 

interação e diferencialmente expressos nas comparações entre os 

tratamentos -H2O. Os sinais (+) e (-) referem-se, respectivamente, aos 

transcritos que apresentaram maior ou menor abundância em relação ao 

primeiro termo (tratamento) nas diferentes comparações ...................... 79 

 

Figura 17 - GO-termos referentes aos processos biológicos de interesse nas 

diferentes comparações em estudo. Os sinais (+) e (-) referem-se, 

respectivamente, aos transcritos (para os quais o efeito de interação 

foi significativo e diferencialmente expressos) que apresentaram maior 

ou menor abundância em relação ao primeiro termo (tratamento) das 

diferentes comparações. ..................................................................... 82 

 

Figura 18 - Visualização da via KEGG Metabolismo de amido e sacarose associada 

aos transcritos dos processos biológicos de interesse. Os sinais (+) e (-) 

referem-se, respectivamente, aos transcritos com maior e com menor 

abundância em relação ao primeiro termo das diferentes comparações 

estudadas. EC 3.1.1.11 (pectin demethoxylase), EC 3.2.1.4 (endo-1,4-

beta-D-glucanase), EC 2.4.1.29 (synthase (GDP-forming)), EC 2.4.1.12 

(synthase (UDP-forming)), EC 2.7.7.27 (adenylyltransferase), EC 

2.4.1.21 (synthase (glycosyl-transferring)), EC 3.2.1.2 (saccharogen 

amylase) .............................................................................................. 106 

 

Figura 19 - Visualização da via KEGG Fixação de carbono em organismos 

fotossintéticos associada aos transcritos dos processos biológicos de 



 18 

interesse. Os sinais (+) e (-) referem-se, respectivamente, aos 

transcritos com maior e com menor abundância em relação ao 

primeiro termo das diferentes comparações. EC 5.3.1.1 (isomerase) e 

EC 1.1.1.37 (dehydrogenase) .......................................................... 107 

 

Figura 20 - Heatmaps - elaborados a partir da contagem de reads mapeadas para as 

repetições biológicas de cada tratamento - representando os 5 

transcritos mais abundantes e os 5 menos abundantes (Teste de Wald, 

padj ≤ 0,01) com efeito de interação significativo (Teste LRT, padj ≤ 0,01) 

em relação ao primeiro termo das comparações (A) (I) +K+H2O vs 

C+H2O, (B) (II) +Na+H2O vs C+H2O e (C) (III) +K+H2O vs +Na+H2O...150 

 

Figura 21 - Heatmaps - elaborados a partir da contagem de reads mapeadas para as 

repetições biológicas de cada tratamento - representando os 5 transcritos 

mais abundantes e os 5 menos abundantes (Teste de Wald, padj ≤ 0,01) 

com efeito de interação significativo (Teste LRT, padj ≤ 0,01) em relação 

ao primeiro termo das comparações (A) (IV) +K-H2O vs C-H2O, (B) (V) 

+Na-H2O vs C-H2O e (C) (VI) +K-H2O vs +Na-H2O .............................. 151 

 
 

 

 



 19 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Sumário do sequenciamento e mapeamento das amostras..................... 72 

 

Tabela 2 - Visão geral do número de transcritos considerados na análise ............... 75 

 

Tabela 3 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores 

fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 

expressos (padj ≤ 0,01) - relacionados aos processos biológicos de 

interesse nas comparações +H2O ........................................................ 85 

 

Tabela 4 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores 

fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 

expressos (padj ≤ 0,01) -  relacionados aos processos biológicos de 

interesse nas comparações -H2O ........................................................ 94 

 

Tabela 5 - Transcritos identificados pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) ........................... 127 

 

Tabela 6 - Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald 

(padj ≤ 0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água 

significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (I) +K+H2O 

vs C+H2O .............................................................................................. 135 

 

Tabela 7 - Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald 

(padj ≤ 0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água 

significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (II) +Na+H2O 

vs C+H2O ............................................................................................. 137 

 

Tabela 8 - Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald 

(padj ≤ 0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água 

significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (III) +K+H2O 

vs Na+H2O ........................................................................................... 140 

 



 20 

Tabela 9 - Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald 

(padj ≤ 0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água 

significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (IV) +K-H2O 

vs C-H2O ............................................................................................... 141 

 

Tabela 10 - Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald 

(padj ≤ 0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água 

significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (V) +Na-

H2O vs C-H2O ..................................................................................... 145 

 

Tabela 11 - Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald 

(padj ≤ 0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água 

significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (VI) +K-H2O 

vs +Na-H2O ......................................................................................... 146 

 

Tabela 12 - Vias bioquímicas afetadas associadas às comparações +H2O ........... 152 

 

Tabela 13 - Vias bioquímicas afetadas associadas às comparações -H2O ............ 153 

 
 



 21 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABA - Ácido abscísico 

ATP - Adenosina trifosfato 

B2G - Blast2GO 

cDNA - DNA complementar (em inglês complementary DNA)  

CIA - Clorofórmio: álcool isoamílico 

CTAB - Brometo de cetiltrimetilamônio  

DEPC -  Dimetilpirocarbonato 

DNA - Ácido desoxirribonucléico 

EDTA - Ácido etilenodiamino tetra-acético 

ERN - Espécie reativa de nitrogênio 

ERO - Espécie reativa de oxigênio 

EST - Etiqueta de Sequência Expressa (em inglês expressed sequence tag) 

FDR - Taxa de falsas descobertas (em inglês false discovery rate) 

GO - Gene ontology 

HKT - Transportadores de alta afinidade de potássio  

KEGG - Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

LRT - Teste de razão de verossimilhança (em inglês likelihood ratio test) 

min - Minuto 

MOPS - Ácido 3-(N-morpholino) propanesulfonico 

mRNA - RNA mensageiro (em inglês messenger RNA)  

NAD - Nicotinamida adenina dinucleotídeo  

NADH - Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido 

NADPH - Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido 

ncRNA - RNA não codificante (em inglês non-coding RNA)  

NGS - Sequenciamento de nova geração (em inglês next generation sequencing) 

PCR - Reação em cadeia da polimerase (em inglês polymerase chain reaction) 

PVP - Polivinilpirrolidona  

qPCR - Reação em cadeia da polimerase quantitativa (em inglês quantitative PCR) 

RNA - Ácido ribonucleico 

RNA-Seq - Sequenciamento de RNA (em inglês RNA Sequencing) 

SNP - Polimorfismo de nucleotídeo único (em inglês single nucleotide polymorphism) 

sRNA - Pequeno RNA (em inglês small RNA) 



 22 

TAE - Tris-Acetato-EDTA 

TE - Tris-EDTA  

Tris-HCl - Tris(hidroximetil)aminometano HCl 

UV-B - Ultravioleta médio 

  



 23 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

CO2 - Dióxido de carbono 

K+ - Cátion potássio 

K - Potássio 

N - Nitrogênio 

P - Fósforo 

Na+ - Cátion sódio 

m³ - Metro cúbico 

m - Metro 

kg - Quilograma 

pH - Potencial hidrogeniônico  

NaCl - Cloreto de sódio 

ψs - Potencial de solutos  

cmolckg-1 - Centimol de carga por quilograma de solo 

cm - Centímetro 

mmolcdm-3 - Centimol de carga por decímetro cúbico de solo 

mm - Milímetro 

°C - Grau Celsius 

KCl - Cloreto de potássio 

H2O - Água 

m² - Metro quadrado 

g - Grama 

mL - Mililitro 

mg - Miligrama 

mM - Milimolar 

M - Molar 

v.v-1 – Volume.volume por cento-1 

m.v-1 - Massa.volume por cento-1 

g - Força g 

NaOAc - Acetato de sódio 

LiCl - Cloreto de lítio 

μL - Microlitro 

A - Absorbância 



 24 

nm - Nanômetro 

V - Volt 

Mg - Magnésio 

Mn - Manganês 

O2 - Forma molecular do oxigênio 

gs - Condutância estomática 

H2O2 - Peróxido de hidrogênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

1 INTRODUÇÃO 

 

Originário da Austrália e da Indonésia, o eucalipto é atualmente uma das 

principais fontes de matéria-prima para produção de papel, todavia dada sua 

característica de uso múltiplo, pode ser utilizado também para a produção de carvão 

vegetal, móveis, pisos, revestimentos e na construção civil (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL - BRACELPA, 2013). 

Atualmente, os plantios de eucalipto ocupam aproximadamente 5,56 milhões 

de hectares no Brasil (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES - IBÁ, 2015). Essa 

demanda crescente pela madeira de eucalipto pode ser refletida pelos inúmeros 

investimentos em pesquisa e melhoramento genético, objetivando elevar cada vez 

mais a produtividade das florestas plantadas, além da crescente expansão dos 

plantios florestais, inclusive em regiões com baixa pluviosidade e solos com baixa 

capacidade de retenção de umidade e baixa fertilidade (REIS, B.E.,2011; 

BRACELPA, 2013). 

Diante dessa realidade da atual produção florestal brasileira e de um 

panorama de mudanças climáticas com projeções de diminuição do volume de 

chuvas em muitas regiões do Brasil, tornou-se de interesse o estudo de mecanismos 

de tolerância a estresses abióticos, tais como o frio, a salinidade e o déficit hídrico, e 

bióticos nas plantas (CONSELHO DE INFORMAÇÕES SOBRE BIOTECNOLOGIA - 

CIB, 2008; PORTAL BRASIL, 2013). 

O estresse causado pelo déficit hídrico envolve diversas respostas 

fisiológicas, bioquímicas e moleculares nas plantas (ANJUM et al., 2011; 

XOCONOSTLE-CÁZARES et al., 2011), como por exemplo, a diminuição na taxa 

fotossintética, sendo que os níveis de tolerância podem variar entre as diferentes 

espécies vegetais (CHAVES et al., 2002; ANJUM et al., 2011). Ademais, a redução 

do potencial hídrico foliar induzido pela seca conduz ao fechamento estomático, que 

limita o fornecimento de CO2, diminuindo a concentração intracelular deste, e 

limitando a assimilação líquida, acarretando, assim, na redução do crescimento e da 

produtividade vegetal (CHAVES et al., 2002; ANJUM et al., 2011). 

Existe ainda uma forte relação entre a regulação hídrica e a nutrição mineral 

de plantas. O potássio (K+), de acordo com Wang et al. (2013), é um nutriente 

essencial para as plantas, sendo o cátion mais abundante nestas. Este nutriente tem 

papel essencial na ativação enzimática, síntese proteica, fotossíntese, 
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osmorregulação, movimento estomático, transporte floemático e resistência ao 

estresse (WANG et al., 2013). Nos solos brasileiros deficientes em K+, a fertilização 

com este mineral é utilizada para melhorar o crescimento das plantas (ALMEIDA et 

al., 2010; EPRON et al., 2011; BATTIE-LACLAU et al., 2014a). Além disso, plantas 

com um adequado suprimento de K+ são mais resistentes à seca do que aquelas 

com deficiência deste nutriente (BENLLOCH-GONZÁLEZ et al., 2008). O aumento 

na severidade do estresse hídrico resulta em um correspondente aumento na 

demanda de K+ para manter a fotossíntese e proteger os cloroplastos dos danos 

oxidativos (CAKMAK, 2005). 

Em solos secos e, especialmente, em solos nos quais as plantas tem acesso 

limitado a outros nutrientes, tais como potássio (K), nitrogênio (N) e fósforo (P), 

quantidades reduzidas do cátion sódio (Na+), podem ser benéficas para estas, 

podendo inclusive eliminar os sintomas da deficiência de K+ (MUNNS; TESTER, 

2008; WAKEEL et al., 2011). Desta forma, diferentemente do efeito tóxico bem 

conhecido que o Na+ exerce nas plantas em solos salinos (MUNNS; TESTER, 2008; 

RENGASAMY, 2010), este cátion pode ser utilizado em pequenas quantidades para 

substituir o K+ (SUBBARAO et al., 2003; WAKEEL et al., 2011).  

Durante décadas, vários trabalhos avaliaram essa substituição na nutrição de 

plantas e constataram que, para algumas culturas, o Na+ apresenta potencial para 

substituir o K+ em funções não específicas, como por exemplo, na manutenção do 

equilíbrio osmótico (ALMEIDA et al., 2010; EPRON et al., 2011; WAKEEL et al., 

2011; BATTIE-LACLAU et al., 2013). 

Para o E. grandis, Battie-Laclau et al. (2013) observaram que árvores que 

receberam fertilização sódica apresentavam área foliar intermediária em relação às 

árvores que receberam fertilização potássica e árvores sem fertilização (árvores que 

não receberam fertilização com sódio ou potássio), o que deve resultar da 

capacidade do Na+ substituir o K+ em funções osmorregulatórias. Battie-Laclau et al. 

(2014b) observaram que a assimilação líquida de CO2 e a condutância estomática 

em árvores fertilizadas com sódio foram intermediárias em relação às árvores 

fertilizadas com potássio e árvores sem fertilização (árvores que não receberam 

fertilização com sódio ou potássio), demonstrando, assim, uma capacidade de 

substituição parcial do K+ pelo sódio na nutrição de árvores de E.grandis.  

Considerando que os plantios de eucalipto estão expandindo para regiões de 

déficit hídrico e baixa fertilidade, que grandes áreas agrícolas do mundo são 
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deficientes em potássio, que o Na+ pode substituir o K+ em diferentes processos 

fisiológicos e que os fertilizantes sódicos são muito mais baratos do que os 

fertilizantes potássicos (SUBBARAO et al., 2003; RÖMHELD; KIRKBY, 2010; REIS, 

C.A., 2011; WAKEEL et al., 2011), torna-se de interesse o estudo dos mecanismos 

moleculares das interações entre esses dois minerais com a água, bem como suas 

consequências para o metabolismo da planta. 

Neste contexto, explorações moleculares baseadas no transcriptoma e em 

ferramentas de alta sensibilidade para analisá-lo, tem fundamental papel na 

identificação de genes envolvidos nestes mecanismos de resposta. 

O transcriptoma pode ser definido como o conjunto completo de transcritos de 

uma célula em um determinado estádio de desenvolvimento ou condição fisiológica 

(WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009). Submetida a condições de estresse a planta 

apresenta uma regulação transcricional específica, o que afeta seu transcriptoma. 

Tal estratégia visa à adaptação da planta sob rápidas mudanças ambientais (SODA; 

WALLACE; KARAN, 2015).  

Deste modo, o estudo da expressão gênica por meio de técnicas adequadas 

torna possível catalogar todas as espécies de transcritos como mRNAs, ncRNAs e 

sRNAs, determinar a estrutura dos genes de transcrição em termos dos sítios 5’ e 3’, 

padrões de splice e de outras modificações pós-transcricionais, além de quantificar 

as variações nos níveis de expressão de cada transcrito durante o desenvolvimento 

e sob diferentes condições (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009).  

Uma das tecnologias desenvolvidas para deduzir e quantificar o transcriptoma 

é denominada RNA-Seq (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009). Este método de alto 

desempenho é baseado no sequenciamento direto de transcritos (sob a forma de 

cDNA) e utiliza a tecnologia de sequenciamento de nova geração para produzir 

milhões de fragmentos curtos (reads) que variam em tamanho, dependendo do 

sistema utilizado. Duas das grandes vantagens deste método são a capacidade de 

detectar um número elevado de cópias de RNA por célula e a ausência quase total 

de ruídos (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009; PINTO et al., 2011; RODRIGUES; 

MAFRA; MACHADO, 2013). 

Aliar o uso dessa tecnologia ao uso de ferramentas bioinformáticas, tais como 

programas para garantir o controle de qualidade do sequenciamento, realizar o 

mapeamento das amostras contra o genoma de referência, determinar a expressão 

diferencial entre diferentes condições e categorizar funcionalmente os transcritos, 
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pode ser muito útil. Segundo Conesa et al. (2005), a categorização de genes em 

classes funcionais auxilia na compreensão do significado fisiológico de uma ampla 

gama de genes e avalia as diferenças funcionais entre os subgrupos de sequências.   

Neste sentido, aplicar tal abordagem visando à compreensão dos processos 

fisiológicos e moleculares envolvidos nas respostas aos diferentes tipos de 

fertilização mineral e diferentes regimes hídricos é de suma importância para a 

sustentabilidade das florestas plantadas bem como para os programas de 

melhoramento genético florestal. 

Tais análises realizadas neste trabalho podem contribuir para a geração de 

informações complementares a outros estudos, bem como estudos futuros baseados 

na biologia de sistemas, pois se trata de uma pesquisa desenvolvida em parceria 

entre a ESALQ/USP e o CIRAD/França (Centre de coopération internationale em 

recherche agronomique pour Le développement), na qual o experimento em campo 

foi utilizado como fonte de dados para outras pesquisas nas áreas de ecofisiologia, 

anatomia e propriedades da madeira, transcriptômica de xilema, metabolômica e 

proteômica de folha e xilema. Ainda, este trabalho pode fornecer novas informações 

moleculares aos estudos de substituição de K+ por Na+ na fertilização de plantas. 
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2 OBJETIVO 

 
Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo do transcriptoma foliar de 

Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden visando identificar e categorizar 

funcionalmente transcritos diferencialmente expressos para os quais o efeito de 

interação entre os fatores fertilização e água foi significativo, considerando três 

regimes de fertilização (controle ou fertilização com potássio ou sódio) associados a 

dois regimes hídricos (sem exclusão da precipitação interna ou 37% de exclusão da 

precipitação interna). Os transcritos relacionados às funções osmótica, fotossíntese 

e metabolismo do carbono foram selecionados para estudos mais detalhados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 O gênero Eucalyptus e o setor florestal brasileiro 

 

O gênero Eucalyptus, pertencente à família das mirtáceas, é originário da 

Austrália e possui mais de 600 espécies, sendo que destas apenas o E. urophylla e 

o E. deglupta ocorrem naturalmente fora do território australiano em ilhas da 

Oceania (MORA; GARCIA, 2000; REVISTA DA MADEIRA - REMADE, 2001; 

BRACELPA, 2013; CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS - 

CIFLORESTAS, 2013).  

A maioria dessas espécies conhecidas são árvores típicas de florestas altas, 

que atingem alturas entre 30 e 50 metros, e árvores menores típicas de florestas 

abertas, que atingem alturas entre 10 e 25 metros (MORA; GARCIA, 2000).  

As diversas espécies desse gênero apresentam diferentes exigências quanto 

à tolerância a geadas, à seca e à fertilidade do solo (CIFLORESTAS, 2013). 

Dessa forma, a capacidade de adaptação notável do eucalipto, aliada ao seu 

rápido crescimento e qualidade superior da madeira, tem impulsionado rapidamente 

o plantio florestal em mais de 100 países, em seis continentes, com uma área 

plantada superior a 20 milhões de hectares, fazendo com que o eucalipto seja a 

espécie folhosa mais plantada no mundo. Ademais, a floresta plantada de eucalipto 

fornece recursos renováveis essenciais para a produção de celulose, papel, 

biomateriais e bioenergia, além de mitigar as pressões humanas sobre as florestas 

nativas (MYBURG et al., 2014). 

A introdução do eucalipto no Brasil data de 1825, quando foi trazido como 

planta ornamental para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Entretanto, sua 

expansão ocorreu no início do século XX com os trabalhos de Edmundo Navarro de 

Andrade, que promoveu plantios para alimentar as caldeiras das locomotivas e 

produzir dormentes, moirões e postes na antiga Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro (BRACELPA, 2013). Na década de 50, o eucalipto passou a ser utilizado na 

fabricação de papel através da extração de celulose. Já nas décadas de 60 e 70, 

devido a incentivos fiscais, as plantações de eucalipto tiveram um crescimento 

acentuado (DOSSA et al., 2002). 

Em território brasileiro, o eucalipto encontrou ótimas condições 

edafoclimáticas para se desenvolver, apresentando crescimento mais rápido que em 
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outros países e alto índice de produtividade (BRACELPA, 2013), o que contribuiu 

para a sua atual importância como atividade produtiva.  

As principais espécies plantadas no mundo são o E. grandis, E. 

camaldulensis, E. tereticornis, E. globulus, E. urophylla, E. viminalis e E. saligna. Já 

no Brasil, algumas das principais espécies plantadas são o E. grandis, E. saligna, E. 

urophylla, E. viminalis, híbridos de E. grandis x E. urophylla e E. camaldulensis 

(MORA; GARCIA, 2000; CIFLORESTAS, 2013).  

Em 2013, o consumo brasileiro da madeira de eucalipto in natura foi de 

138.246.903 m³, sendo que deste o segmento de papel e celulose foi responsável 

por aproximadamente 41% do consumo, o segmento de lenha industrial por 30,3%, 

o segmento de carvão por 17%, serrados e outros produtos sólidos por 5% e painéis 

de madeira por 4,6% (IBÁ, 2014). Em 2014, a área plantada com eucalipto no Brasil 

era de aproximadamente 5,56 milhões de hectares (IBÁ, 2015). 

A demanda crescente pela madeira de eucalipto pode ser refletida na 

necessidade de expansão dos plantios florestais para novas áreas. Para garantir 

essa expansão, as principais empresas do setor têm utilizado diversos recursos, tais 

como a pesquisa e o desenvolvimento de espécies tolerantes ao déficit hídrico e a 

diferentes tipos de solo. Assim, esses recursos permitem inclusive a expansão das 

florestas plantadas em direção ao Centro-Oeste e ao Nordeste (REIS, C.A., 2011). 

 

3.2 O Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden 

3.2.1 Características gerais 

 

O Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden pertence à Divisão Angiospermae e a 

Família Myrtaceae, sendo nativo do norte de Nova Gales, do Sul e da Costa Sul de 

Queensland (LOPES, 2008).  

Segundo Lorenzi et al. (2003), o E. grandis apresenta tronco retilíneo, casca 

pulverulenta, ramagem longa e robusta, e pode atingir de 20 a 40 m de altura. Seu 

cerne é castanho rosado-claro, o alburno bege-rosado e sua densidade é baixa (sua 

densidade básica é de 420 kg/m³) (ZENID, 2009).  

De acordo com Mora e Garcia (2000 apud LOPES, 2008), esta espécie é 

muito versátil e, sob condições adequadas, é capaz de superar outras espécies em 

incremento volumétrico, o que a torna muito utilizada na obtenção de híbridos. É 
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indicada para climas úmidos e subúmidos, e para solos argilosos, de textura média, 

arenosos e distróficos (ANGELI; BARRICHELO; MÜLLER, 2005). 

O E. grandis pode ser utilizado para a produção de celulose, lenha e carvão, 

móveis, laminação, caixotaria e na serraria (ANGELI; BARRICHELO; MÜLLER, 

2005).  

No Brasil, o E. grandis tem como áreas de ocorrência os estados de Espírito 

Santo, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e 

Bahia (ZENID, 2009).  

 

3.2.2 O genoma do E.grandis 

 

O sequenciamento do genoma do E. grandis desponta como uma excepcional 

oportunidade para o avanço das pesquisas genéticas e genômicas nas Mirtáceas 

(GRATTAPAGLIA et al., 2012). 

Tal sequenciamento teve por base o genoma do E. grandis BRASUZ1 (Brasil 

Suzano 1), árvore S1 (primeira geração de autofecundação) com 17 anos de idade 

desenvolvida no Brasil e foi realizado com uma cobertura média de 8x 

(GRATTAPAGLIA et al., 2012).   

A montagem do genoma principal foi de aproximadamente 691 Mb 

organizados em 4.952 scaffolds. Aproximadamente 641 Mb estão organizadas em 

32.762 contigs (~ 7,3% gap) (PHYTOZOME, 2014). Estima-se que 94% do genoma 

está organizado em 11 pseudomoléculas (MYBURG et al., 2014).  

O genoma do E. grandis possui 36.376 genes que codificam proteínas 

preditas, sendo que destes 34% ocorrem em duplicação em tandem (maior 

proporção verificada até o momento em genomas de plantas). Muitas vezes as 

duplicações em tandem envolvem genes de resposta ao estresse, sugerindo que 

este tipo de duplicação é importante para a evolução adaptativa na mudança 

dinâmica de ambientes (MYBURG et al., 2014).  

Dos genes que codificam proteínas preditas, 89% são expressos em tecidos 

vegetativos e reprodutivos. Ademais, existem várias classes de genes não-

codificantes (MYBURG et al., 2014).  

Em média, o genoma do E. grandis possui um conteúdo GC de 40,15% com 

regiões gênicas compostas de 38,95% de íntrons e 45,51% de éxons (MYBURG et 

al., 2006). 
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Quanto aos elementos transponíveis, retrotranspons são responsáveis pela 

maior parte do genoma (44,5%) enquanto os transposons de DNA abrangem apenas 

5,6% do genoma (MYBURG et al., 2014). 

A análise de dados obtidos em estudos que têm como base o genoma pode 

oferecer insights sobre as conexões entre os elementos genômicos e a variação 

fenotípica no gênero Eucalyptus (MYBURG et al., 2014). 

 

3.3 O estresse abiótico 

 

As repostas da planta ao estresse abiótico são dinâmicas e complexas, 

podendo variar de acordo com o tecido ou órgão afetado. Ademais, o nível e a 

duração do estresse pode ter um efeito significativo na complexidade da resposta 

(CRAMER et al., 2011). 

Um dos primeiros sinais de muitos estresses abióticos envolvem espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN), que modificam 

a regulação gênica e a atividade enzimática, visto que ocorre a inibição da síntese 

de proteínas e um aumento no dobramento e processamento destas (CRAMER et 

al., 2011). 

O metabolismo energético é afetado à medida que o estresse se agrava, 

sendo que muitos estresses abióticos afetam direta ou indiretamente a síntese, 

concentração, metabolismo, transporte e armazenamento de açúcares (CRAMER et 

al., 2011). 

Os hormônios também são importantes reguladores da resposta das plantas 

ao estresse abiótico. Os dois hormônios mais importantes são o ácido abscísico 

(ABA) e etileno (CRAMER et al., 2011). 

O ABA é um regulador central de muitas respostas das plantas a estresses 

ambientais, particularmente estresses osmóticos. Sua sinalização pode ser muito 

rápida, sem envolver atividade transcricional, sendo um bom exemplo o controle da 

abertura estomática pelo ABA através da regulação bioquímica dos processos de 

transporte de íons e de água. Contudo, existem respostas mais lentas ao ABA 

envolvendo respostas transcricionais que regulam o crescimento, germinação e 

mecanismos de proteção. Estudos da regulação da transcrição do estresse por 

desidratação e salinidade têm revelado a presença de ambas as vias ABA 

dependente e independente (KIM et al., 2010; CRAMER et al., 2011). 
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Outro hormônio que também está envolvido em muitas respostas ao estresse 

pela seca, ozônio, inundações (hipoxia e anoxia), calor, resfriamento, ferimentos e 

luz UV-B é o etileno. Existem várias interações conhecidas entre o etileno e o ABA 

durante a seca, o amadurecimento do fruto e a dormência da gema. Todas essas 

interações fazem com que a resposta das plantas ao estresse seja muito complexa 

(MORGAN; DREW, 1997; CRAMER et al., 2011). 

A biologia de sistemas aplicada ao estresse abiótico na era pós-genômica 

abrange análises que utilizam três abordagens sistemáticas ou “ômicas” 

(transcriptômica, proteômica e metabolômica). Tais abordagens ampliam a 

compreensão sobre as redes de regulação moleculares complexas associadas à 

adaptação e tolerância ao estresse (CRAMER et al., 2011). 

 

3.4 O déficit hídrico 

 
Dentre os fatores ambientais que podem ocasionar estresse em uma planta 

(disponibilidade hídrica, radiação solar e temperatura) a água é o mais limitante e o 

principal causador de perdas na produtividade agronômica e florestal (VELLINI et al., 

2008; SKIRYCZ; INZÉ 2010).  

A água é o principal constituinte do tecido vegetal, representando 50% da 

massa fresca nas plantas lenhosas, e de 80 a 95% nas plantas herbáceas. Ela é 

requerida como reagente no metabolismo vegetal, transporte e translocação de 

solutos, na turgescência celular, na abertura e fechamento dos estômatos e na 

penetração do sistema radicular (TAIZ; ZEIGER, 2009 apud FERNANDES, 2012). 

O déficit hídrico leva à diversas respostas fisiológicas, bioquímicas e 

moleculares nas plantas. Ele é caracterizado pela redução do potencial hídrico total, 

redução do turgor, fechamento dos estômatos, diminuição do crescimento celular e 

murcha. O déficit hídrico severo pode acarretar no impedimento da fotossíntese, em 

distúrbios metabólicos e, ainda, na morte da planta (SHAO et al., 2008; ANJUM et 

al., 2011; XOCONOSTLE-CÁZARES et al., 2011).  

A tolerância à seca pode ser alcançada por meio de diversas estratégias, tais 

como a perda das folhas e/ou diminuição da área foliar, perda das raízes superficiais 

e a proliferação das raízes profundas, além do ajuste osmótico, que é um dos 

principais mecanismos pelos quais a planta lida com o déficit hídrico. Para tanto, a 

turgescência da célula é mantida positiva através da acumulação ativa de solutos, 
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sendo que os compostos mais consistentemente associados com o ajuste osmótico 

em espécies de eucalipto tendem a ser os mono e dissacarídeos, tais como a 

frutose, a glicose e a sacarose (FERNANDES, 2012; WARREN; ARANDA; CANO, 

2012). Outros produtos como íons inorgânicos (GAUDILLERE; BARCELO, 1990), 

manitol, sorbitol (LO BIANCO; RIEGER; SUNG, 2000) e prolina (VERSLUES; 

SHARMA, 2010) também podem ter função na regulação osmótica.  

Entre as respostas celulares, ainda estão a regulação da circulação de água, 

a proteção ou degradação de proteínas, além da proteção contra o estresse 

oxidativo gerado por espécies reativas de oxigênio (TIMPERIO; EGIDE; ZOLLA, 

2008; ANJUM, et al., 2011).  

Ainda na fase de aclimatação, a escassez de água resulta em taxas de 

crescimento mais lentas devido à inibição da expansão celular e a reduzida 

assimilação de carbono (OSÓRIO et al., 1998 apud COSTA E SILVA et al., 2004).  

Na fase inicial de déficit hídrico, a escassez de água é percebida 

primeiramente nas raízes, acarretando na redução do potencial hídrico e do turgor 

celular destas. Nestas condições, as raízes estressadas acumulam ácido abscísico 

(ABA), o qual é capaz de mover-se para as partes aéreas da planta. Juntamente 

com os sinais hidráulicos, como a diminuição do potencial hídrico foliar e a perda de 

turgor, o ABA reduz a condutância estomática, promovendo o fechamento dos 

estômatos, limitando as trocas gasosas, a fotossíntese e o crescimento das folhas 

(SCHACHTMAN; GOODGER, 2008; ANJUM et al., 2011).  

Um número significativo de genes induzidos pela seca é controlado através 

das vias ABA dependente e independente. Os genes ABA dependentes são 

regulados positivamente quando os níveis de ABA aumentam em resposta ao 

estresse (SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007).  

Para o gênero Eucalyptus, por exemplo, as respostas ao déficit hídrico 

incluem alterações na alocação de biomassa, no controle estomático, no reforço e 

no armazenamento de água da parede celular, e na osmolaridade celular 

(WARREN; ARANDA; CANO, 2012). Li et al. (2000), estudando o efeito da 

deficiência hídrica no crescimento de mudas de Eucalyptus microtheca de diversas 

procedências, observou a redução da matéria seca total, da altura das mudas e da 

área foliar específica quando estas foram comparadas a plantas plenamente 

irrigadas.  
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A compreensão das bases fisiológicas e moleculares envolvidas nas 

respostas ao déficit hídrico é de suma importância para a sustentabilidade das 

florestas plantadas nas áreas em que a disponibilidade hídrica do solo é restrita 

(BEDON et al., 2011).  

 

3.4.1 Mecanismos moleculares em resposta ao déficit hídrico 

 

O conteúdo reduzido de água no solo é percebido em nível celular, 

culminando na mudança na expressão de diversos genes (FAROOQ et al., 2009). 

A expressão gênica pode ser afetada diretamente pelas condições de 

estresse ou indiretamente como uma resposta a estresses secundários e/ou injúrias. 

Entretanto, é bem estabelecido que a tolerância à seca é um fenômeno complexo 

que envolve a ação de muitos genes. Dessa forma, ao nível transcricional, vários 

genes são induzidos ou reprimidos em resposta à seca e acredita-se que seus 

produtos gênicos desempenhem alguma função na tolerância a tal condição 

(FAROOQ et al., 2009). 

As aquaporinas pertencem a uma família altamente conservada de proteínas 

intrínsecas da membrana. Nas plantas elas estão presentes em abundância na 

membrana plasmática e no tonoplasto. Acredita-se que tais proteínas possam 

regular a condutividade hidráulica das membranas, potencializando um aumento de 

10 a 20 vezes na permeabilidade à água. A fosforilação, o cálcio e o pH são 

importantes fatores que modulam a atividade da aquaporina (FAROOQ et al., 2009). 

Em resposta à desidratação outras proteínas como as deidrinas, conhecidas 

como um grupo de proteínas abundantes na embriogênese tardia, são também 

acumuladas. Acredita-se que tais proteínas desempenhem um papel importante de 

proteção durante a desidratação celular, contudo sua função precisa ainda 

permanece obscura (FAROOQ et al., 2009; HANIN et al., 2011). 

Ainda, outras proteínas geralmente produzidas em resposta ao estresse 

ambiental, especialmente altas temperaturas, são as proteínas de choque térmico. 

Tais proteínas também podem ser induzidas por diferentes estresses como a seca, 

condições anaeróbicas e baixas temperaturas. As proteínas de choque térmico 

pertencem a um grande grupo de moléculas chamadas chaperonas, cujo papel é 

estabilizar a estrutura de outras proteínas. Assim sendo, elas participam de reações 

de dobramento ou montagem/desmontagem de proteínas e previnem a 
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desnaturação destas durante o estresse (HENDRICK; HARTL, 1993; FAROOQ et 

al., 2009).  

Bowman et al. (2013), estudando via RNA-Seq o transcriptoma de tecidos 

radiculares de Gossypium hirsutum L. sob déficit hídrico, identificou transcritos 

aquaporin water uptake protein PIP 1;3, deidrinas (LEA) e Heat Shock Protein 26. 

Transcritos relacionados ao metabolismo de carboidrato, como mannose-6-

phosphate isomerase, também foram identificados pelos autores. 

Kakumanu et al. (2012), estudando via RNA-Seq o efeito da seca sob a 

expressão gênica do meristema foliar de milho, observou um aumento dos níveis de 

invertase, o que resultou na manutenção de um nível “não-estressado” de hexoses 

neste tecido, e baixos níveis de ABA, o que foi correlacionado com a resistência bem 

sucedida ao déficit hídrico.  

A síntese de proteínas e metabólitos que conferem tolerância à seca em 

várias espécies de plantas é conduzida por vários sinais químicos, os quais ativam 

uma gama de genes. Espécies reativas de oxigênio (ERO), cálcio e hormônios 

vegetais como o ABA são exemplos de sinais químicos envolvidos na indução da 

tolerância ao estresse que atuam através de cascatas de transdução e ativam uma 

reprogramação genômica (FAROOQ et al., 2009). 

 

3.5 O potássio (K+) no metabolismo da planta e sua relação com a regulação 

hídrica  

 

O potássio (K+) é um nutriente essencial para as plantas, sendo o cátion mais 

abundante nestas (WANG et al., 2013). Aproximadamente, 90% do K+ está 

localizado nos vacúolos onde age como um osmólito (WAKEEL et al., 2011).  

O K+ desempenha um papel fundamental na manutenção do turgor, 

osmorregulação e movimento estomático nas células-guarda dos estômatos, 

influenciando, assim, a fotossíntese. Sabe-se que o fechamento estomático é 

precedido por uma rápida liberação de K+ das células-guarda para o apoplasto foliar, 

e, assim sendo, supõem-se que seja difícil os estômatos permanecerem abertos sob 

condições de deficiência de potássio (WAKEEL et al., 2011; WANG et al., 2013).  

Nas plantas, o K+ participa da ativação enzimática, síntese proteica, 

transporte floemático e resistência ao estresse (Figura 1) (WANG et al., 2013).  
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Figura 1 - Papel do potássio sob déficit hídrico 
Fonte: Modificado de Wang et al. (2013) 

 

Segundo Wakeel et al. (2011), a osmorregulação é uma função não 

específica do K+, enquanto a ativação enzimática é um exemplo de uma função 

muito específica deste cátion.  

O potássio ativa ao menos 60 diferentes enzimas envolvidas no crescimento 

da planta. Tal cátion é eletrostaticamente ligado à superfície das enzimas e, 

portanto, altera a conformação das moléculas enzimáticas expondo os sítios ativos 

adequados para a reação. Deste modo, uma ampla oferta de K+ é essencial para o 

funcionamento eficaz destes sistemas (WAKEEL et al., 2011).  

Um exemplo de enzima cujo potássio é essencial para a ativação é a amido 

sintase. Com uma quantidade de K+ inadequada, o nível de amido diminui enquanto 

os carboidratos solúveis se acumulam. Assim, nas plantas deficientes de potássio, o 

acúmulo de carboidratos solúveis e compostos nitrogenados, bem como a 

diminuição na concentração de amido, são presumivelmente relacionadas a 

demanda do K+ por enzimas como a piruvatoquinase e fosfofrutoquinase. O K+ 

também desempenha um papel importante em construir um gradiente ótimo de pH 

para a atividade da ribulose bifosfato carboxilase (Rubisco), salientando que a 
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assimilação fotossintética de CO2 é catalizada por esta enzima (WAKEEL et al., 

2011).  

A síntese proteica também é afetada pela deficiência de potássio. Sob 

condições de déficit hídrico, a expressão do gene aquaporina pode ser regulada 

para ajudar a planta a manter seu balanço hídrico. Contudo, a atividade da 

aquaporina pode ser suprimida pela deficiência de potássio (WANG et al., 2013). 

Assim sendo, as aquaporinas nas plantas são importantes não somente para as 

relações planta-água, mas também para aspectos fisiológicos como o transporte de 

nutrientes (YUE et al., 2012).  

Ainda, sabe-se que o genoma das plantas contém um grande número de 

genes que codificam transportadores de K+. Sob condições de deficiência deste íon 

ocorre um aumento da expressão de transportadores de alta afinidade de K+ (HKT). 

Os transportadores HKT desempenham duas funções: captar Na+ da solução do 

solo a fim de reduzir o requerimento por K+ quando este é um fator limitante e 

reduzir o acúmulo de Na+ nas folhas, removendo-o da seiva xilemática e 

depositando-o na seiva floémica (RODRÍGUEZ-NAVARRO; RUBIO, 2006; 

KRISHNASAMY; BELL; MA, 2014).  

A falta de K+ também pode aumentar a transcrição de genes envolvidos na 

produção de etileno aumentando, consequentemente, a produção deste, o que 

poderia inibir a ação do ABA no estômato, retardando seu fechamento. A produção 

de ERO induzida pelo estresse hídrico também pode ser aumentada em plantas 

deficientes em K+ (WANG et al., 2013).  

Fisiologicamente, a deficiência deste nutriente inicialmente acarreta apenas 

em uma redução na taxa de crescimento, podendo resultar no surgimento de clorose 

e necrose em folhas mais velhas (RÖMHELD; KIRKBY, 2010).  

Há uma evidência crescente de que as plantas que sofrem com estresses 

ambientais como a seca possuem um grande requerimento interno por K+. Um 

suprimento adequado de potássio pode facilitar o ajuste osmótico, melhorando 

assim, a habilidade das plantas em tolerarem o déficit hídrico. Desta forma, um 

aumento na severidade do estresse hídrico resulta em um correspondente aumento 

na demanda de K+ para manter a fotossíntese e proteger os cloroplastos dos danos 

oxidativos (CAKMAK, 2005; BENLLOCH-GONZÁLEZ et al., 2008; WANG et al., 

2013). 
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Assim sendo, existe uma estreita relação entre o status nutricional de K+ e a 

resistência da planta à seca, visto que um status adequado de potássio aumenta a 

estabilidade da membrana celular, o crescimento da raiz, a área foliar e a massa 

seca total, além de participar do ajuste osmótico e mitigar os danos por ERO em 

plantas submetidas ao déficit hídrico (WANG et al., 2013).  

 

3.6 O sódio (Na+) no metabolismo da planta e a substituição parcial do K+ pelo 

Na+ 

 

A salinidade do solo é uma restrição crescente à produtividade das culturas 

em todo o mundo (WAKEEL et al., 2011). Os solos salinos contém uma grande 

variedade de sais, sendo o NaCl o mais abundante (ZHANG et al., 2006). As 

elevadas concentrações de sais no solo dificultam a extração da água pelas raízes, 

além de poderem ser tóxicas para a planta (MUNNS; TESTER, 2008). 

Apesar destes fatores, a utilização de sódio (Na+) em nutrição de plantas 

pode ser uma estratégia interessante (WAKEEL et al., 2011). Pequenas quantidades 

de Na+ podem ser benéficas para algumas plantas em solos secos e, especialmente, 

em solos com acesso limitado a outros nutrientes, tais como K, N e P (MUNNS; 

TESTER, 2008). Ademais, em algumas plantas, a suplementação de Na+ em 

quantidades reduzidas pode eliminar os sintomas da deficiência de K+ (WAKEEL et 

al., 2011), salientando ainda que existe um alto grau de similaridade entre K+ e Na+ 

tanto nas propriedades físicas quanto químicas (SUBBARAO et al., 2003).  

Durante décadas, alguns trabalhos avaliaram a substituição do K+ por Na+ na 

nutrição de plantas. Diferentemente do K+, o Na+ é tóxico para muitas plantas e não 

pode ser acumulado no citoplasma, onde pode interferir no metabolismo celular. 

Contudo, algumas plantas são capazes de armazenar Na+ nos vacúolos (WAKEEL 

et al., 2011). 

Vários efeitos positivos sobre o crescimento vegetativo, produtividade e 

produção de açúcar têm sido registrados para muitas culturas com a adição de Na+ 

(GATTWARD et al., 2012). Para o eucalipto, Almeida et al. (2010) demonstraram 

uma resposta positiva em relação a substituição parcial do K+ pelo Na+, sendo o 

crescimento das árvores e a área basal semelhantes aos obtidos com o tratamento 

com K+. 
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O Na+, quando utilizado em pequenas quantidades, apresenta potencial para 

substituir o K+ em algumas de suas funções não específicas, sendo um exemplo a 

manutenção do equilíbrio osmótico (WAKEEL et al., 2011), diminuindo, portanto, a 

quantidade total de K+ requerida pela planta (SUBBARAO et al., 2003).  

Em muitas plantas, o K+ pode ser o cátion predominantemente responsável 

pelas mudanças de turgescência nas células-guarda durante o movimento 

estomático induzido. O fechamento do estômato está correlacionado com a saída de 

K+ e uma correspondente diminuição do potencial de solutos (ψs) da célula-guarda. 

A seletividade do sistema de transporte de íons das plantas pelo K+ em detrimento 

do Na+ fornece uma limitação fundamental no grau em que o Na+ pode substituir o 

K+ nesta função estomática (SUBBARAO et al., 2003). 

Todavia, em espécies halófitas o Na+ é capaz de substituir o K+ no ajuste 

osmótico de células estomáticas. Em Commelina communis, o sódio foi capaz de 

substituir o potássio e ainda ser mais efetivo que este último na função estomática. 

Em Beta vulgaris, a condutância estomática manteve-se praticamente normal 

mesmo quando 95% do K+ da planta foi substituído por Na+ e os níveis de sódio na 

seiva foliar foram próximos a 200 mM (SUBBARAO et al., 2003). Battie-Laclau et al. 

(2014b), trabalhando com E. grandis, observaram que os valores da condutância 

estomática foram menores nas árvores fertilizadas com Na+ em comparação às 

árvores fertilizadas com K+, corroborando o fato de que o Na+ é menos efetivo do 

que o potássio no ajuste osmótico de células estomáticas.  

Battie-Laclau et al. (2014b) ainda verificaram que a taxa de assimilação de 

CO2 também apresentou-se intermediária em árvores de E. grandis fertilizadas com 

sódio, em detrimento às árvores fertilizadas com potássio e árvores C (tratamento 

controle sem a aplicação de K+ e Na+). Segundo Subbarao et al. (2003), acredita-se 

que o sódio pode estar envolvido na fotossíntese participando da fosforilação. 

A possibilidade de substituir o K+ pelo Na+ pode ser de grande interesse 

considerando que as áreas agrícolas tropicais são geralmente deficientes em K+, 

que a aplicação de alguns cátions monovalentes como o Na+ diminui a quantidade 

total de K+ requerida pela planta e que o sódio é um fertilizante barato (SUBBARAO 

et al., 2003; WAKEEL et al., 2011). 
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3.7 Transcriptômica e RNA-Seq 

  

As plantas são organismos sésseis e, portanto, estão submetidas a vários 

tipos de estresses tais como déficit hídrico, estresse por congelamento, térmico e 

salino. Assim, tais organismos desenvolveram diferentes estratégias para se 

adaptarem e crescerem sob rápidas mudanças ambientais. Estas estratégias 

envolvem rearranjos ao nível molecular durante a expressão gênica, desde a 

regulação da transcrição até o processamento do mRNA, tradução e modificação de 

proteínas (SODA; WALLACE; KARAN, 2015). 

Neste sentido, sob condições de estresse a planta apresenta uma regulação 

específica da transcrição o que afeta seu trancriptoma (SODA; WALLACE; KARAN, 

2015). O transcriptoma pode ser definido como o conjunto completo de transcritos 

em uma célula para um estádio de desenvolvimento ou condição fisiológica 

específicos e, deste modo, a compreensão do transcriptoma torna-se essencial para 

interpretar os elementos funcionais do genoma e revelar os constituintes 

moleculares de células e tecidos (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009). 

Dentre os objetivos da transcriptômica estão: catalogar todas as espécies de 

transcritos (incluindo os mRNA, RNAs não codificantes e pequenos RNAs), 

determinar a estrutura dos genes de transcrição em termos dos sítios 5’ e 3’, 

padrões de splice e outras modificações pós-transcricionais, além de quantificar as 

variações nos níveis de expressão de cada transcrito durante o desenvolvimento e 

sob diferentes condições (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009).  

Para atingir estes objetivos diversas tecnologias podem ser utilizadas. 

Segundo Wang, Gerstein e Snyder (2009), várias tecnologias têm sido 

desenvolvidas para deduzir e quantificar o transcriptoma, incluindo abordagens 

baseadas em hibridização ou sequências.  

Abordagens baseadas em hibridização tipicamente envolvem incubação de 

cDNA marcado por fluorescência em microarrays feitos sob medida ou microarrays 

oligo de alta densidade comercial. Tais abordagens apresentam alto desempenho e 

baixo custo. Todavia, tais métodos possuem várias limitações, as quais incluem 

dependência de conhecimento prévio sobre a sequência do genoma e, por vezes, 

dificuldade em comparar os níveis de expressão entre diferentes experimentos, o 

que pode requerer métodos de normalização complexos (WANG; GERSTEIN; 

SNYDER, 2009). 
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Abordagens baseadas em sequências, como o sequenciamento Sanger de 

cDNA ou bibliotecas de EST foram inicialmente utilizadas, porém tal abordagem é 

relativamente de baixo rendimento, de alto custo e geralmente não quantitativa. 

Assim, métodos baseados em sequências curtas de cDNA (ou Tags), como o Serial 

Analysis of Gene Expression (SAGE), foram desenvolvidos para suplantar estas 

limitações. Tais abordagens são de alto desempenho e podem fornecer um nível de 

expressão “digital” do gene preciso (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009).  

Entretanto, a maioria dessas abordagens são baseadas na tecnologia de 

sequenciamento Sanger de alto custo, e uma significativa porção de Tags curtas não 

pode ser exclusivamente mapeada ao genoma de referência. Ademais, somente 

uma porção dos transcritos é analisada e as isoformas são geralmente 

indistinguíveis umas das outras. Estas desvantagens limitam o uso de tecnologias 

de sequenciamento tradicionais para anotar a estrutura do transcriptoma (WANG; 

GERSTEIN; SNYDER, 2009).  

Recentemente, um novo método de sequenciamento de alto desempenho, 

denominado RNA-Seq (Figura 2), tem fornecido uma técnica para mapear e 

quantificar o transcriptoma. Este método é baseado no sequenciamento direto de 

transcritos (sob a forma de cDNA) e utiliza a tecnologia de sequenciamento de nova 

geração, ou seja, utiliza plataformas capazes de gerar informação sobre milhões de 

pares de bases em uma única corrida. Deste modo, milhões de fragmentos curtos 

(reads) que variam em tamanho, dependendo do sistema utilizado (Illumina, Applied 

Biosystems SOLiD, Roche 454 Life Science), são produzidos. Tais reads são, então, 

alinhadas com o genoma de referência ou transcriptoma, a fim de gerar um perfil de 

expressão para cada um dos genes ou podem ser montadas numa abordagem de 

novo, sem a utilização de um genoma de referência, para produzir um mapa de 

transcrição em escala genômica que consiste da estrutura e/ou nível de expressão 

de cada gene (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009; CARVALHO; SILVA, 2010; 

PINTO et al., 2011; RODRIGUES; MAFRA; MACHADO, 2013).  

Duas das grandes vantagens do RNA-Seq são: a capacidade de detectar um 

número elevado de cópias de mRNA por célula e a ausência quase total de ruídos 

(WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009; PINTO et al., 2011; RODRIGUES; MAFRA; 

MACHADO, 2013). 
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Figura 2 - Esquema de um experimento de RNA-Seq típico. RNAs longos são convertidos 
primeiramente em uma biblioteca de fragmentos de cDNA, através de fragmentação do 
RNA ou do DNA. Em seguida, adaptadores de sequenciamento (em azul) são 
adicionados a cada fragmento de cDNA. Cada molécula, com ou sem amplificação é 
então sequenciada com tecnologia de alto rendimento para obter reads, que variam em 
tamanho dependendo da tecnologia de sequenciamento utilizada, com uma 
extremidade (single-end sequencing) ou duas extremidades (paired-end sequencing). 
As reads resultantes são, então, alinhadas com o genoma de referência ou 
transcriptoma, e classificadas em três tipos: exônicas, de junção e de extremidade poli-
A. Estes três tipos são utilizados para gerar um perfil de expressão para cada um dos 
genes 

Fonte: Modificado de Wang, Gerstein e Snyder (2009) 

 

3.7.1 Princípio tecnológico da plataforma Solexa da Illumina 

 

As tecnologias de sequenciamento de nova geração começaram a ser 

comercializadas em 2005 e evoluíram rapidamente. Duas destas plataformas de 

ampla utilização em todo o mundo são a 454 FLX da Roche e a Solexa da Illumina. 

Tais plataformas apresentam um maior poder em gerar informação, uma grande 

economia de tempo e menor custo por base para o sequenciamento em comparação 

ao sequenciamento Sanger (CARVALHO; SILVA, 2010).  
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Assim como o sequenciamento Sanger, o sequenciamento na plataforma 

Solexa é realizado por síntese. A clonagem in vitro dos fragmentos ocorre em uma 

plataforma sólida de vidro, processo denominado de PCR de fase sólida. A 

superfície de clonagem (flowcells) é dividida em oito linhas (lanes) que podem ser 

utilizadas para o sequenciamento das bibliotecas (CARVALHO; SILVA, 2010). 

De um modo geral, nesta plataforma, o material genético é fragmentado 

aleatoriamente e ligado a adaptadores em ambas as extremidades (Figura 3A). 

Moléculas de fita simples são, então, aderidas através de afinidade ao suporte 

sólido, no qual também se encontram aderidos oligonucleotídeos complementares 

aos adaptadores (Figura 3B). No primeiro ciclo de amplificação da PCR, o adaptador 

da extremidade livre da molécula aderida ao suporte sólido se anela ao seu 

nucleotídeo complementar, originando uma estrutura em forma de ponte. A PCR é 

iniciada utilizando a extremidade 3’ livre do oligonucleotídeo como primer quando os 

reagentes necessários são fornecidos (Figura 3C e D) (CARVALHO; SILVA, 2010).  

Na fase de desnaturação (Figura 3E), a “ponte” é desfeita via elevação de 

temperatura e, após uma série de ciclos, agrupamentos (clusters) de moléculas 

idênticas ligadas ao suporte são obtidos (Figura 3F e G). Através da incorporação de 

nucleotídeos terminadores marcados e excitação a laser (Figura 3H) é gerado um 

sinal capaz de ser captado pelo dispositivo de leitura e interpretado como um dos 

quatro possíveis nucleotídeos componentes da cadeia (Figura 3I). Tal processo é 

repetido para cada nucleotídeo componente da sequência (Figura 3J e K). A leitura, 

então, é realizada de maneira sequencial, permitindo a montagem da sequência 

completa de cada agrupamento (Figura 3L) (CARVALHO; SILVA, 2010).  
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Figura 3 – Princípio tecnológico da plataforma Solexa da Illumina 
Fonte: Carvalho e Silva (2010)  

 

3.8 Ferramentas de bioinformática aplicadas à análise do transcriptoma 

 

A bioinformática tem se tornado uma parte essencial de pesquisas baseadas 

em “ômicas” e requer habilidades analíticas apropriadas para interpretação dos 

resultados. A bioinformática lança mão de análises computacionais e estatísticas 
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para procurar banco de dados e comparar sequências e identificar genes ou 

proteínas que diferem entre diferentes condições. Tais técnicas são denominadas de 

alto desempenho, pois as análises envolvem uma ampla gama de genes ou 

proteínas (ALLEN; CAGLE, 2009).  

 

3.8.1 CASAVA 

 

Após a plataforma de sequenciamento gerar as imagens sequenciadas, os 

dados são analisados em cinco etapas: 1) imagens brutas são utilizadas para 

localizar, gerar intensidade, posições X/Y e estimar o ruído para cada cluster; 2) a 

intensidade e ruídos estimados são utilizados para gerar a sequência de bases lidas 

para cada cluster e um nível de confiança para cada base; 3) arquivos *.bcl são 

convertidos em *.fastq.gz (arquivos FASTQ comprimidos). Nesta etapa, amostras 

multiplexadas são demultiplexadas; 4) as amostras são alinhadas a uma sequência 

referência utilizando arquivos FASTQ comprimidos; 5) ocorre a análise de variantes 

(polimorfismos de nucleotídeo único – SNPs – e indels) e a contagem de reads para 

o sequenciamento de RNA (ILLUMINA, 2011). 

O programa CASAVA, que faz parte da análise do sequenciamento Illumina, 

executa as etapas de conversão bcl, o alinhamento da sequência e a análise de 

variantes e contagens (ILLUMINA, 2011). 

Deste modo, o CASAVA gera os arquivos FASTQ e é capaz de demultiplexar 

as amostras. O sequenciamento multiplexado permite que se corra múltiplas 

amostras por lane, aumentando, assim, o número de amostras analisadas em uma 

única corrida, sem aumentar drasticamente os custos e o tempo. As amostras são 

identificadas por sequências index (barcodes) que são ligados ao template durante a 

preparação da biblioteca. A demultiplexação das amostras no CASAVA cria muitos 

subdiretórios para enviar os dados associados aos diferentes barcodes (ILLUMINA, 

2011). 

 

3.8.2 FastQC 

 

Sequenciadores de alto desempenho modernos podem gerar dezenas de 

milhares de sequências em uma única corrida. Antes de analisar as sequências para 

tirar conclusões biológicas deve-se sempre realizar alguns testes simples de 
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controle de qualidade para garantir que os dados brutos estejam bons e que não 

haja problemas ou viés nestes, o que poderia afetar o modo de utilizá-los (FASTQC, 

2014).  

A maioria dos sequenciadores gera um relatório QC como parte de seu 

pipeline de análise, mas isso normalmente só é focado na identificação de 

problemas que foram gerados pelo próprio sequenciador. O programa FastQC 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/) tem como objetivo 

fornecer um relatório QC que pode detectar problemas que se originam tanto no 

sequenciador ou no material inicial da biblioteca (FASTQC, 2014). 

Deste modo, a análise no FastQC é realizada por uma série de módulos de 

análise, sendo estes: estatísticas básicas - total de sequências, comprimento da 

sequência, entre outros; qualidade da sequência por base; scores de qualidade por 

sequência; conteúdo GC por sequência; conteúdo N por base; distribuição do 

comprimento da sequência; sequências duplicadas; sequências super-

representadas, kmers super-representados (FASTQC, 2014). 

O relatório HTML resultante demonstra se os resultados dos módulos 

aparentam serem normais, ligeiramente anormais ou muito incomuns. É importante 

ressaltar que se o resultado da análise aparentar ser falho estas avaliações devem 

ser consideradas no contexto do que é esperado para a biblioteca em questão 

(FASTQC, 2014). 

 

3.8.3 Cutadapt 

 

Uma das primeiras tarefas essenciais durante a análise dos dados é 

encontrar as reads que contém adaptador e removê-los. Uma ferramenta capaz de 

remover sequências adaptadoras dos dados advindos do sequenciamento de alto 

desempenho das plataformas Illumina, 454 e SOLID é o Cutadapt 

(http://code.google.com/p/cutadapt/) (MARTIN, 2011). 

Este procedimento é necessário quando as reads são mais longas do que a 

molécula que é sequenciada, tais como dados de microRNA (MARTIN, 2011). 

O Cutadapt pode procurar por múltiplos adaptadores em uma única corrida do 

programa e remover a melhor correspondência ou ainda procurar e remover um 

adaptador múltiplas vezes, o que é útil quando - talvez acidentalmente - a 

preparação da biblioteca conduziu um adaptador a ser anexado várias vezes. Desta 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/
http://code.google.com/p/cutadapt/
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forma, o primeiro passo no processamento de uma única read é computar o 

alinhamento ótimo entre a read e todos os adaptadores fornecidos (MARTIN, 2011). 

O Cutadapt pode trimar ou descartar reads nas quais um adaptador ocorre ou 

ainda descartar as reads que estão fora da faixa de comprimento especificada após 

o trimming (MARTIN, 2011). 

Deste modo, esta ferramenta possibilita que somente a parte relevante da 

read seja passada para as próximas análises (MARTIN, 2011). 

 

3.8.4 NGS QC Toolkit  

 

Tecnologias de sequenciamento de nova geração (NGS) são cada vez mais 

utilizadas para inúmeras aplicações relacionadas ao sequenciamento do genoma e 

transcriptoma devido sua velocidade, custo-eficácia e alto rendimento. Tais 

tecnologias são capazes de gerar vários gigabases de dados de sequência em uma 

única corrida experimental (PATEL; JAIN, 2012).  

Contudo, são muito comuns nos dados NGS a presença de muitos artefatos 

de sequência, incluindo erros de leituras (erros na chamada de base e pequenas 

inserções/deleções), reads de baixa qualidade e contaminação por 

primer/adaptador, o que pode impor impacto significativo no processo de análise da 

sequência. Deste modo, tais artefatos da sequência precisam ser removidos, caso 

contrário, poderão conduzir à conclusões errôneas (PATEL; JAIN, 2012).   

A qualidade dos dados é muito importante para várias análises, tais como 

montagem de sequências, identificação de polimorfismos de nucleotídeo único 

(SNPs) e estudos de expressão gênica e pode, também, ser afetada por muitos 

fatores independentemente da plataforma NGS (PATEL; JAIN, 2012).  

O Toolkit permite um processamento automático e rápido de grande 

quantidade de dados de sequências com opções de fácil utilização pelo usuário. 

Dada a importância do controle de qualidade dos dados NGS, esta ferramenta pode 

ser muito útil para a pesquisa biológica baseada em sequenciamento (PATEL; JAIN, 

2012). 

 

 

 

 



 51 

3.8.5 Bowtie e Tophat 

 

Alinhar leituras sequenciadas a um genoma de referência é o primeiro passo 

em muitos pipelines de genômica comparativa, incluindo pipelines para quantificação 

de isoformas e expressão diferencial de genes. Em muitos casos, o passo do 

alinhamento é o mais lento, pois para cada read o alinhador deve resolver um 

problema computacional difícil que é determinar o provável ponto de origem da read 

com relação ao genoma de referência (LANGMEAD; SALZBERG, 2012).  

Muitos alinhadores utilizam um index de genoma para restringir rapidamente a 

lista de locais de possíveis alinhamento (LANGMEAD; SALZBERG, 2012).  

O Bowtie 2 (http://bowtie-bio.sourceforge.net/bowtie2/index.shtml) é uma 

ferramenta ultra rápida e de memória eficiente utilizada para alinhar as reads 

sequenciadas às sequências referências. Tal ferramenta utiliza uma estrutura de 

dados extremamente econômica chamada FM index e baseada na transformação de 

Burrows-Wheeler para armazenar a sequência do genoma referência e permitir que 

ela seja rapidamente pesquisada. Assim, o Bowtie 2 permite a indexação do 

genoma, sendo geralmente este o primeiro passo nos pipelines para a genômica 

comparativa, tais como o RNA-Seq (LANGMEAD et al., 2009; LANGMEAD; 

SALZBERG, 2012; TRAPNELL et al., 2012).  

Ademais, o Bowtie 2 é estreitamente integrado à algumas ferramentas, 

incluindo o TopHat (http://ccb.jhu.edu/software/tophat/index.shtml) um mapeador 

rápido de junção de splice para as reads de RNA-Seq que utiliza o Bowtie como um 

“motor” de alinhamento (LANGMEAD et al., 2009; TRAPNELL et al., 2012). 

O TopHat pode encontrar junções de splice sem uma anotação de referência. 

Inicialmente, pelo mapeamento das reads à um genoma, o TopHat pode identificar 

potenciais éxons, uma vez que muitas reads irão se alinhar de forma contígua ao 

genoma. Utilizando esta informação inicial do mapeamento, o TopHat constrói um 

banco de dados de possíveis junções de splice e, então, mapeia as reads contra 

essas junções para confirmá-las (CENTER FOR COMPUTATIONAL BIOLOGY, 

2015).  

Plataformas de sequenciamento de leituras curtas podem produzir atualmente 

reads de 100 pb ou maiores, todavia muitos éxons são menores do que isso e, 

dessa forma, podem ser perdidos em um mapeamento inicial. O TopHat é capaz de 

solucionar esse problema principalmente por meio da divisão de todas as reads de 

http://bowtie-bio.sourceforge.net/bowtie2/index.shtml
http://ccb.jhu.edu/software/tophat/index.shtml
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entrada em segmentos menores, os quais são então mapeados independentemente. 

Os alinhamentos dos segmentos são remontados em uma etapa final do programa 

que produz alinhamentos de uma extremidade à outra das reads (CENTER FOR 

COMPUTATIONAL BIOLOGY, 2015).  

O programa TopHat foi projetado para trabalhar com reads produzidas pelo 

Illumina Genome Analyzer embora os usuários tenham obtido sucesso no uso do 

TopHat com reads advindas de outras tecnologias. Esta ferramenta pode ser 

executada no Linux e OS X (CENTER FOR COMPUTATIONAL BIOLOGY, 2015). 

 

3.8.6 SAMtools e Rsubread FeatureCounts 

 

O formato Sequence Alignment/Map (SAM) é um formato de alinhamento 

genérico para o armazenamento de alinhamentos de reads contra sequências 

referência. Este formato suporta reads curtas ou longas (até 128 Mpb) produzidas 

por diferentes plataformas de sequenciamento, além de ser de tamanho compacto e 

eficiente (LI et al., 2009).   

O SAMtools implementa várias utilidades para o pós-processamento de 

alinhamentos no formato SAM, tais como indexação e visualizador de alinhamento, 

fornecendo, assim, ferramentas universais para processar os alinhamentos da read 

(LI et al., 2009).  

Para melhorar o desempenho, tal ferramenta é capaz de projetar um formato 

Binary Alignment/Map (BAM), que é a representação binária do SAM mantendo 

exatamente a mesma informação. O BAM é compacto no tamanho e suporta a 

recuperação rápida de alinhamentos em regiões determinadas (LI et al., 2009).  

Um arquivo SAM/BAM pode ser “não classificado”, porém “a classificação por 

coordenada” é utilizada para agilizar o processamento de dados e para evitar o 

carregamento de alinhamentos extras na memória. Um arquivo BAM “classificado 

por posição” pode também ser indexado (LI et al., 2009).  

A utilização de uma classificação posicional e indexação permite um fluxo de 

processamento baseado em regiões genômicas específicas sem carregar o arquivo 

inteiro na memória. O formato SAM/BAM, juntamente com o SAMtools, separa o 

passo de alinhamento, permitindo uma abordagem genérica e modular para a 

análise dos dados de sequenciamento genômico (LI et al., 2009).   
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Desta forma, um ou mais arquivos de alinhamento das reads no formato 

Sequence Alignment/Map (SAM) ou Binary Alignment/Map (BAM) juntamente com 

uma lista de características genômicas no general feature format (GFF) que 

correspondam ao mesmo genoma referência podem ser utilizados como dados de 

entrada para a ferramenta featureCounts  

(http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/Rsubread.html) (LIAO; SMYTH; 

SHI, 2013). 

O featureCounts é um programa adequado para sumarizar a contagem das 

reads geradas a partir de experimentos de sequenciamento de RNA ou DNA 

genômico. Ele trabalha tanto com reads single ou paired-end e fornece uma ampla 

gama de opções apropriadas para diferentes aplicações do sequenciamento (LIAO; 

SMYTH; SHI, 2013). 

Uma das operações que integram muitos pipelines de análise de nova 

geração é a contagem do número de reads que se sobrepõem às características 

genômicas predeterminadas de interesse. Dependendo da análise, as 

características genômicas podem ser éxons, genes, regiões promotoras ou outros 

intervalos genômicos. A contagem de reads é necessária para uma ampla variedade 

de métodos estatísticos baseados em contagem para expressão diferencial ou 

análise de ligação diferencial (LIAO; SMYTH; SHI, 2013). 

Uma abordagem comum para contar as reads de RNA-seq é ao nível do 

gene, através da contagem de todas as reads que se sobrepõem a qualquer éxon 

para cada gene. A contagem ao nível de gene fornece um sumário global do nível de 

expressão, mas não distingue entre isoformas quando múltiplos transcritos estão 

sendo expressos a partir de um mesmo gene (LIAO; SMYTH; SHI, 2013).  

A função featureCounts no pacote Rsubread produz um objeto de dados que 

pode ser uma entrada direta para programas de análise estatísticas baseados em R 

projetados para analisar a contagem de reads (LIAO; SMYTH; SHI, 2013).  

 

3.8.7 DEseq2 
 

Uma tarefa fundamental na análise de dados de contagem originários do 

RNA-Seq é a detecção de genes expressos diferencialmente (LOVE; ANDERS; 

HUBER, 2014).  

http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/Rsubread.html
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Os dados de contagem são apresentados como uma tabela que relata, para 

cada amostra, o número de fragmentos de sequências que foram atribuídos a cada 

gene. Os valores de contagem devem ser as contagens brutas das reads 

sequenciadas, o que é importante para o modelo estatístico do pacote DESeq2 do 

programa livre R (http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/DESeq.html) 

assegurar apenas as contagens reais. O fornecimento de contagens normalizadas, 

por exemplo, poderia conduzir a resultados absurdos (LOVE; ANDERS; HUBER, 

2014). 

Uma questão importante para a análise é a quantificação e a inferência 

estatística das alterações sistemáticas entre as condições, quando em comparação 

com a variabilidade dentro da condição. O DESeq2 fornece métodos para testar a 

expressão diferencial por uso de modelos lineares generalizados da binomial 

negativa. As etapas padrão da análise de expressão diferencial estão relacionadas à 

função DESeq (LOVE; ANDERS; HUBER, 2014).  

As tabelas de resultados fornecem o log2 da razão de expressão (log2 fold 

change), o valor de p e o valor de p ajustado. O log2 da razão de expressão é uma 

estimativa reduzida da razão de expressão (fold change), ou seja, para um gene em 

particular, um log2 da razão de expressão de -1 para uma condição tratada versus 

uma não tratada, significa que o tratamento induz uma mudança no nível de 

expressão observado de 2-1 = 0,5 comparado à condição não tratada. O valor de p 

ajustado representa o valor de p, ajustado para testes múltiplos com o procedimento 

Benjamini-Hochberg, que controla taxa de falsas descobertas (FDR, do inglês false 

discovery rate) (ANDERS; HUBER, 2013; LOVE; ANDERS; HUBER, 2014).  

O DESeq2 fornece dois tipos de testes de hipóteses: o Teste da razão de 

verossimilhança (LRT, do inglês Likelihood ratio test) e o Teste de Wald (LOVE; 

ANDERS; HUBER, 2014).  

O LRT examina dois modelos para as contagens, um modelo completo com 

certo número de termos e um modelo reduzido, em que alguns dos termos do 

modelo completo são removidos. O teste determina se o aumento da 

verossimilhança dos dados utilizando os termos extras no modelo completo é maior 

que o esperado do que se esses termos extras fossem verdadeiramente zero. O 

LRT para dados de contagem é conceitualmente similar a um cálculo de análise de 

variância (ANOVA) na regressão linear, exceto que, no caso da Binomial Negativa 

GLM, usamos uma análise do desvio (ANODEV), onde o desvio capta a diferença na 

http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/DESeq.html
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probabilidade entre um modelo completo e reduzido. O LRT é, portanto, útil para 

testar vários termos de uma só vez, tais como análises com três ou mais níveis de 

um fator de uma vez, ou todas as interações entre duas variáveis (LOVE; ANDERS; 

HUBER, 2014). 

O Teste de Wald é um teste de hipótese que pode ser utilizado para a 

comparação de dois grupos quaisquer (WU; WANG; WU, 2013). Tal teste utiliza o 

erro padrão estimado de um log2 da razão de expressão para testar se ele é igual a 

zero (LOVE; ANDERS; HUBER, 2014).  

 

3.8.8 Blast2GO 

 

A geração massiva de dados e a rápida expansão das técnicas de genômica 

funcional entre os laboratórios de pesquisa de plantas criou uma forte demanda por 

recursos de bioinformática adaptados a espécies vegetais (CONESA; GÖTZ, 2008). 

Um dos aspectos mais importantes na análise de dados genômicos é associar 

sequências individuais e informações expressas relacionadas com a função 

biológica. A anotação funcional é uma abordagem efetiva para solucionar este 

problema (CONESA et al., 2005). 

A anotação funcional permite a categorização de genes em classes 

funcionais, o que pode ser muito útil para compreender o significado fisiológico de 

uma ampla gama de genes e avaliar as diferenças funcionais entre os subgrupos de 

sequências (CONESA et al., 2005). 

Atualmente, o Gene Ontology (GO, http://www.geneontology.org) é 

provavelmente o esquema mais amplo para a descrição das funções de um produto 

gênico, todavia outros sistemas, tais como o KEGG pathways ou COG, são também 

amplamente utilizados nos bancos de dados moleculares (CONESA; GÖTZ, 2008). 

Contudo, nem todos os recursos estão disponíveis para anotação funcional 

em larga escala de novos dados de sequências de espécies não-modelos, o que 

pode ser requerido em muitos projetos de genômica funcional (CONESA; GÖTZ, 

2008).  

O Blast2GO (B2G, https://www.blast2go.com/) é uma estrutura de anotação 

GO universal, de visualização e estatísticas que realiza uma análise funcional 

avançada na pesquisa genômica de espécies não-modelo, fornecendo suporte, 

principalmente, para a pesquisa em laboratórios experimentais onde a base em 

http://www.geneontology.org/
https://www.blast2go.com/
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bioinformática pode não ser tão forte e os trabalhos desenvolvidos tenham um 

caráter exploratório. Assim, o B2G foi projetado para permitir uma anotação de 

sequências com alto desempenho e automatizada, além de integrar a funcionalidade 

para a mineração de dados baseada em anotações (CONESA et al., 2005; 

CONESA; GÖTZ, 2008).  

Resumidamente, o B2G utiliza o BLAST para encontrar homólogos às 

sequências de entrada em formato fasta. O programa extrai os GO termos para cada 

hit obtido através do mapeamento. Por fim, uma regra de anotação atribui os GO 

termos à sequência query. Posteriormente, análises funcionais e de anotação 

podem ser visualizadas através de gráficos. Ainda, o aplicativo oferece suporte ao 

InterPro, códigos enzimáticos e KEGG pathways (CONESA et al., 2005; CONESA; 

GÖTZ, 2008).  

O B2G é um aplicativo versátil, de fácil instalação e de fácil utilização pelo 

usuário disponibilizado pelo Java Web Start. Tal aplicativo é independente de 

plataforma e não exige mais do que uma conexão à Internet (CONESA et al., 2005; 

CONESA; GÖTZ, 2008). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Características edafoclimáticas da área de estudo 

 

Este trabalho está inserido no âmbito de uma parceria na qual a área 

experimental foi utilizada como base para vários projetos de pesquisa envolvendo 

estudantes, professores e pesquisadores da ESALQ/USP e CIRAD/França.   

A área experimental foi instalada na Estação Experimental de Ciências 

Florestais de Itatinga, administrada pelo Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/USP e localizada à 23º 10' S e a 48º 40’ W (ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE 

CIÊNCIAS FLORESTAIS DE ITATINGA, 2015). 

A topografia do local é suave ondulada, sendo a área experimental localizada 

em um morro (declividade <3%) a uma altitude de 850 m (BATTIE-LACLAU et al., 

2013). 

O solo do local é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico de 

textura média. Este solo caracteriza-se por ser muito profundo (> 15 m) derivado de 

arenito cretácico (formação Marília/ Grupo Bauru), com um teor de argila variando de 

14% no horizonte A1 a 23% em camadas profundas. Quanto à mineralogia, 

predominam o quartzo, a caulinita e oxihidróxidos com camadas de solos ácidos (pH 

entre 4,5 e 5). As concentrações de K+ e Na+ trocáveis foram em média, 0,02 

cmolckg-1 na camada superior do solo e <0,01 cmolckg−1entre as profundidades de 5 

e 1.500 cm (BATTIE-LACLAU et al., 2013). Concentrações de K+ trocável abaixo de 

0,7 mmolcdm-3 (equivalente à 0,07 cmolckg-1) são consideradas muito baixas 

(INSTITUTO AGRONÔMICO – IAC, 2015).  

O clima do local é classificado como tropical de altitude, com chuvas no verão 

e seca no inverno (Cwa pela classificação de Koeppen). A precipitação média anual 

do local é de 1.350 mm e a temperatura média anual 20°C. A temperatura média das 

mínimas do mês mais frio atingem 3°C, enquanto a temperatura média das máximas 

do mês mais quente atingem 32°C (CENTRO DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS 

E CLIMÁTICAS APLICADAS À AGRICULTURA – CEPAGRI, 2015; SERVIÇO DE 

ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS, 2015).  

A Figura 4 demonstra o balanço hídrico climatológico para o município de 

Itatinga-SP. 
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Figura 4 - Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica ao longo do ano no município de 
Itatinga–SP (Período: 1941-1970) 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (2015) 

 

4.2 Material e descrição do experimento de campo 

 

Mudas clonais altamente produtivas de um único genótipo de Eucalyptus 

grandis foram fornecidas pela Suzano Papel e Celulose e cultivadas em condições 

normais nos viveiros de Itatinga. 

Em junho de 2010, estas mudas com dois meses de idade foram plantadas 

em solo, seguindo o delineamento experimental split plot. As mudas foram 

distribuídas em três blocos cada um com seis tratamentos (três regimes de 

fertilização x dois regimes hídricos). O regime hídrico foi considerado como o fator 

da parcela, enquanto o regime de fertilização foi considerado como fator da 

subparcela. 

Os regimes de fertilização em estudo foram: controle, sem aplicação de 

fertilização potássica ou sódica (C), aplicação de NaCl (+Na) e aplicação de KCl 

(+K). Já os regimes hídricos em estudo foram: não exclusão da precipitação interna 

(+H2O) e 37% de exclusão da precipitação interna (-H2O). De acordo com Silva et al. 

(2009), considera-se como precipitação interna a chuva que atinge o solo, formada 

pelas gotas que atravessam diretamente pelas aberturas existentes entre as copas, 

bem como as que respingam dessas. 

Deste modo, os seis tratamentos foram: 
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1) C+H2O: controle para a fertilização, sem a aplicação de K e Na, e não exclusão 

da precipitação interna; 

2) +Na+H2O: 0,45 mol Na.m-2 (10,2 g Na.m−2) aplicado como NaCl, e não exclusão 

da precipitação interna; 

3) +K+H2O: 0,45 mol K.m-2 (17,4 g K.m−2) aplicado como KCl, e não exclusão da 

precipitação interna; 

4) C-H2O: controle para a fertilização, sem aplicação de K e Na, e 37% de exclusão 

da precipitação interna;  

5) +Na-H2O: 0,45 mol Na.m-2 (10,2 g Na.m−2) aplicado como NaCl, e 37% de 

exclusão da precipitação interna; 

6) +K-H2O: 0,45 mol K.m-2 (17,4 g K.m−2) aplicado como KCl e 37% de exclusão da 

precipitação interna. 

Cada tratamento dentro de um bloco possuía 144 árvores plantadas com um 

espaçamento 2 x 3 m, totalizando uma área de 864 m².  

A quantidade total de KCl e NaCl foram aplicadas 3 meses após o plantio. 

Todas as árvores do experimento foram fertilizadas no momento do plantio com 3,3 

g P.m-2, 200 g m-2 de calcário dolomítico e micronutrientes e, aos 3 meses de idade, 

com 12 g N.m-2 (BATTIE-LACLAU et al., 2014b). Em abril de 2011, foi realizada uma 

aplicação de boro, visando evitar a deficiência deste micronutriente essencial. 

Em setembro de 2010, a precipitação interna foi parcialmente excluída nas 

parcelas –H2O (BATTIE-LACLAU et al., 2014b) através da utilização, nas entrelinhas 

do plantio, de folhas de plástico polipropileno transparente de 37 cm de largura, 

dispostas sob toras de madeira com altura variando entre de 1,6 e 0,5 m. Tais folhas 

plásticas cobriram 37% da área nas parcelas –H2O (Figura 5).   

 

 
Figura 5 - Experimento com 37% de exclusão da precipitação interna (-H2O). Destaque para as folhas 

de plástico polipropileno utilizadas nas entrelinhas do plantio 
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Uma trincheira de 0,5 m de profundidade foi escavada em torno do perímetro 

das parcelas -H2O para reduzir o desenvolvimento lateral das raízes entre as 

parcelas +H2O e –H2O (BATTIE-LACLAU et al., 2014b).  

A parte da precipitação que se acumulava sobre as folhas plásticas era 

direcionada para um canal de coleta via gravidade e levada para longe do 

experimento. A serapilheira que caia sob as folhas plásticas era recolhida 

semanalmente e distribuída no solo sob as folhas plásticas. A quantidade de 

nutrientes dissolvida na água excluída foi reposta uma vez ao ano nas parcelas –

H2O (sulfato de amônio, KCl, NaCl e superfosfato triplo) a fim de evitar qualquer 

efeito de confundimento entre a exclusão da precipitação e o esgotamento de 

nutrientes (BATTIE-LACLAU et al., 2014b). 

 

4.3 Amostragem para o estudo do transcriptoma  

 

Devido a razões técnicas e de custo, as amostragens para transcriptômica 

foram realizadas apenas no bloco 1. Dentre as 36 árvores centrais (6 x 6 árvores) de 

cada tratamento foram selecionadas apenas quatro árvores para coleta das folhas. A 

seleção de tais árvores foi realizada com base no posicionamento destas na parcela, 

sendo as mais internas escolhidas (Figura 6).  

 

 
Figura 6 - Croqui do experimento em campo destacando o bloco 1 e as quatro árvores selecionadas 

para amostragem (retângulos cinza)  

 

Entre estas quatro árvores, em cada tratamento, foi construída uma torre com 

andaimes para possibilitar a coleta das folhas (Figura 7). 
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Figura 7 - Torre construída para possibilitar a coleta das folhas das quatro árvores de cada tratamento 

 

A coleta das folhas ocorreu no fim da estação chuvosa (maio de 2012), 

aproximadamente 24 meses após o plantio.  

Para cada um dos seis tratamentos do bloco 1, foram coletadas 20 folhas de 

cada uma das quatro árvores selecionadas. As folhas foram coletadas no topo da 

copa entre 10 horas da manhã e meio-dia.  

O material vegetal coletado foi imediatamente acondicionado em nitrogênio 

líquido e, posteriormente, armazenado em freezer -80°C até o momento da 

utilização. 

 

4.4 Isolamento do RNA total 

 

Para o isolamento do RNA total das folhas de E. grandis de cada uma das 

quatro árvores de cada tratamento, ou seja quatro repetições biológicas, utilizou-se o 

protocolo de Zeng e Yang (2002) com adaptações. 

No primeiro dia de extração, para cada amostra, adicionou-se, em um tubo de 

15 mL, 500 mg de tecido foliar previamente triturado em almofariz com nitrogênio 

líquido.  

Ao material foram adicionados 7 mL de tampão de extração pré-aquecido a 

65ºC, constituído de 2% de CTAB, 25 mM de EDTA (pH 8), 100 mM de Tris-HCl (pH 

8), 2 M de NaCl, 3% v.v-1 de β-Mercaptoetanol, água tratada com DEPC (0,1%) até 

completar o volume (7mL) e, por último, 6% m.v-1 PVP. A mistura foi agitada por 1 

min e incubada em banho-maria a 65ºC por 10 min (com agitação a cada 2 min).  

Os tubos foram mantidos por 10 min sobre a bancada para resfriamento. Em 

seguida, adicionou-se 1volume de CIA (24:1) a estes e, posteriormente, a mistura foi 
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vagarosamente homogeneizada por 5 min. Após a centrifugação a 10.000 g e 4ºC 

durante 10 min, o sobrenadante resultante foi coletado cuidadosamente e transferido 

para um novo tubo. A etapa com CIA foi repetida mais duas vezes. Ao tubo 

contendo o sobrenadante foram adicionados 0,1 volumes de NaOAc (2,5M) e 0,6 

volumes de isopropanol. A mistura foi homogeneizada e mantida a -80ºC por 30 min 

(Figura 8). 

 

 
 

Figura 8 – Isolamento do RNA total. Da esquerda para a direita: as três etapas de lavagem com 1 
volume de CIA (24:1) e destaque para a precipitação do RNA após a adição de 0,1 
volumes de NaOAc (2,5M) e 0,6 volumes de isopropanol 

 

Após centrifugação de 1.150 g à 4ºC durante 30 min, o sobrenadante foi 

cuidadosamente descartado e ao pellet resultante adicionou-se 1mL de tampão TE 

(pH 8). O tampão contendo o pellet foi então transferido para tubos de 1,5 mL, aos 

quais foi adicionado 0,25 volumes de LiCl (10M). Estes tubos foram armazenados 

em gelo e mantidos a 4ºC overnight.   

No segundo dia de extração, as amostras foram centrifugadas a 30.000 g à 

4ºC por 30 min. O sobrenadante foi pipetado cuidadosamente e descartado. O pellet 

foi lavado com 500 μL etanol 75% e centrifugado a 9.391 g durante 2 min a 4ºC. A 

lavagem e a centrifugação foram repetidas novamente e o etanol remanescente foi 

removido cuidadosamente. As amostras foram mantidas na bancada por 10 min 

para permitir a secagem ao ar. Por fim, o RNA foi diluído em 50 µl de água livre de 

RNAse.  
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4.5 Quantificação e determinação da pureza do RNA total extraído 

 

A quantificação e a determinação da pureza do RNA total foram realizadas 

por meio do espectrofotômetro Biomate 3 com acessório nanoCell da Thermo 

Scientific.  

Para avaliar a pureza do RNA total, foram determinadas as razões da 

absorbância (A) entre os comprimentos de onda dos oligonucleotídeos (≈260 nm) 

em relação aos contaminantes (proteínas ≈280 nm e fenol e outros contaminantes 

orgânicos a ≈230 nm). 

Para verificar a integridade do RNA extraído, as amostras foram analisadas 

em gel de agarose (Agarose 1% em Tampão TAE 1X). Para cada amostra contendo 

1 μg de RNA total, adicionou-se o tampão constituído de 0,75 μl MOPS/EDTA (10X), 

1,5 μL formaldeído 37%, 3,75 μL formamida, 1,0 μL azul de bromofenol e 1,0 μL de 

brometo de etídio (1mg/mL) preparado em água milliQ tratada com DEPC (0,1%). A 

eletroforese procedeu a 75V por aproximadamente 30 min. Os géis foram 

visualizados e fotodocumentados sob luz ultravioleta. 

A integridade do RNA total também foi verificada pelo Agilent 2100 

Bioanalyzer no Laboratório Multiusuários Centralizado de Genômica Funcional 

Aplicada à Agropecuária e Agroenergia, localizado na ESALQ/USP em Piracicaba –

SP.  

 

4.6 Preparação das bibliotecas e sequenciamento do RNA 

 

A preparação das bibliotecas e o sequenciamento do RNA (RNA-Seq) 

também foram realizados no Laboratório Multiusuários Centralizado de Genômica 

Funcional Aplicada à Agropecuária e Agroenergia.  

Para a preparação das bibliotecas das 24 amostras (4 repetições biológicas x 

6 tratamentos) foi utilizado o kit TruSeq RNA Sample Preparation v2 Set A 

(ILLUMINA, SAN DIEGO, CA, USA). As bibliotecas construídas apresentaram em 

torno de 300 pb (aproximadamente 200 pb do inserto + 120 pb dos adaptadores). 

Posteriormente, as bibliotecas foram quantificadas via qPCR com kit KAPA. Três 

lanes de uma célula de fluxo de sequenciamento foram clusterizadas com o kit 

TruSeq PE Cluster v3-cBot-HS (ILLUMINA, SAN DIEGO, CA, USA) e sequenciadas 

utilizando um equipamento HiSeq 2000 (ILLUMINA, SAN DIEGO, CA, USA) com um 
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kit TruSeq SBS kit v3-HS (200 ciclos), de acordo com as instruções do fabricante. O 

sequenciamento realizado foi do tipo paired-end sequencing e o tamanho das reads 

sequenciadas foi de 100 pb.  

 

4.7 Análises de Bioinformática 

 

Todas as análises de bioinformática foram realizadas utilizando um Servidor 

Dell PowerEdge T310 – CentOS release 5.10 (Final), um Servidor IBM Power 

System P720 – Red Hat Enterprise Linux Server release 6.3 Beta (Santiago) 6 cores, 

128GB Ram e uma máquina Quad Core Intel X3430 Xeon, 2.40GHz, 32GB Ram. A 

análise estatística e a categorização funcional foram realizadas em um Desktop HP - 

Windows 7, Intel Core i7, 3.40GHz,32GB RAM. 

 

4.7.1 Tratamento inicial e análise de qualidade das sequências  

 

A demultiplexação das amostras foi realizada pelo Laboratório Multiusuários 

Centralizado de Genômica Funcional aplicada à Agropecuária e Agroenergia e 

utilizou o programa CASAVA.  

Posteriormente, os vários arquivos com extensão *.gz de cada amostra foram 

descompactados. Tais arquivos foram, então, unidos em um único arquivo *.fastq 

para o paired-end 1 (R1) e para o paired-end 2 (R2) de cada amostra.  

Para verificar a qualidade das sequências após o sequenciamento e após a 

remoção de adaptadores e trimagem de reads por qualidade foi utilizado o programa 

FastQC (versão 0.11.2). 

 

4.7.2 Remoção de adaptadores e trimagem das sequências 

 

Para a remoção dos adaptadores das sequências foi utilizada a ferramenta 

Cutadapt (versão 1.2.1) (https://pypi.python.org/pypi/cutadapt/1.2.1). 

Utilizando o parâmetro –a, a sequência do adaptador (disponibilizada pelo 

Laboratório Multiusuários Centralizado de Genômica Funcional aplicada à 

Agropecuária e Agroenergia) e os arquivos de extensão *.fastq de cada amostra 

sequenciada, obteve-se um arquivo de extensão *.fastq para cada amostra contendo 

as sequências livre de adaptadores.  

https://pypi.python.org/pypi/cutadapt/1.2.1
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O adaptador AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCA foi utilizado 

para o paired-end 1 (R1) e o adaptador 

AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT para o paired-end 2 (R2).  

Tais arquivos contendo as sequências livres de adaptadores foram utilizados 

como entrada para a ferramenta NGSQC Toolkit (versão 2.3.3). Com esta, realizou-

se a trimagem da qualidade utilizando os parâmetros -q 30, para trimagem de bases 

com um score de qualidade PHRED inferior a 30, e –n 35, para descartar reads com 

comprimento inferior a 35 pb.   

 

4.7.3 Indexação do genoma e mapeamento das reads ao genoma de referência 

 

Utilizando o arquivo Egrandis_201_v1.0.fa obtido através do sequenciamento 

e montagem do genoma do Eucalyptus grandis disponibilizado pelo Phytozome 

(http://www.phytozome.net/) e o comando bowtie2-build do programa Bowtie 2 

(versão 2.2.3), realizou-se a indexação do genoma de referência e obteve-se um 

arquivo com a extensão *.bt2 indexado. 

Posteriormente, tal arquivo e os arquivos *.fastq (já livre de adaptadores e 

trimados por qualidade) de cada amostra foram utilizados para realizar o 

mapeamento das reads ao genoma de referência utilizando programa TopHat. Os 

parâmetros utilizados nesse programa foram: –r 0 (média da distância interna 

esperada entre pares definido de acordo com o tamanho médio do fragmento), -I 

5000 (comprimento máximo do íntron definido de acordo com Thumma, Sharma, 

Southertone (2012)) e -i 20 (comprimento mínimo do íntron definido de acordo com 

Broad Institute (2014)).  

 

4.7.4 Contagem das reads mapeadas 

 

Os arquivos de saída do programa TopHat (versão 2.0.11) para cada amostra 

foram classificados e indexados com a utilização dos comandos samtools sort e 

samtools index da ferramenta SAMtools (versão 0.1.19), obtendo-se arquivos com 

extensão *.bai. 

Posteriormente, foi realizada a contagem das reads mapeadas, ao nível de 

gene, através da utilização da função featureCounts no pacote Rsubread para R 

http://www.phytozome.net/
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(versão 1.4.5-p1) (http://www.r-project.org/), obtendo-se um arquivo de saída com a 

extensão *.txt.  

 

4.7.5 Análise da expressão diferencial 

 

Para a análise da expressão diferencial foi utilizado o pacote DESeq2 do 

programa R (versão 3.1.0).  

Inicialmente, utilizando como entrada o arquivo de contagem das reads (*.txt) 

e uma tabela de metadados contendo as informações sobre as amostras, realizou-

se o Teste de razão de verossimilhança (LRT, do inglês Likelihood ratio test) com o 

objetivo de comparar os modelos completo (Fertilização + Água + (Fertilização x 

Água)) e reduzido (Fertilização + Água) e, assim, identificar transcritos para os quais 

o efeito da interação entre ambos os fatores foi significativo. Foram considerados 

apenas os transcritos que apresentaram um valor de p ajustado igual ou inferior a 

0,01 (padj ≤ 0,01) (ANEXO A), sendo que o valor de p ajustado representa o valor de 

p corrigido para testes múltiplos com o procedimento de Benjamini-Hochberg, que 

controla a taxa de falsas descobertas (FDR) (Figura 9).  

Ressalta-se que o fator fertilização apresenta três níveis (C, +K e +Na) e o 

fator água apresenta dois níveis (+H2O e –H2O).  

Posteriormente, foram realizadas comparações de interesse entre os 

diferentes tratamentos através do Teste de Wald, a fim de identificar transcritos 

diferencialmente expressos. As comparações realizadas foram: (I) +K+H2O vs 

C+H2O; (II) +Na+H2O vs C+H2O; (III) +K+H2O vs +Na+H2O; (IV) +K-H2O vs C-H2O; 

(V) +Na-H2O vs C-H2O e (VI) +K-H2O vs +Na-H2O. Para cada comparação, foram 

considerados como transcritos diferencialmente expressos apenas àqueles que 

apresentaram um valor de p ajustado igual ou inferior a 0,01 (padj ≤ 0,01) (Figura 9).  

Em seguida, realizou-se filtragem de dados, na qual, para cada comparação, 

selecionou-se apenas os transcritos que estavam presentes em ambos os testes 

(padj ≤ 0,01) para prosseguir para a próxima etapa da análise (ANEXOS B até G) 

(Figura 9).  

http://www.r-project.org/
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Figura 9 – Esquema demonstrando os critérios de seleção de transcritos que prosseguiram para a 
próxima etapa de análise. Em azul estão as etapas realizadas pelo Teste LRT; em rosa 
etapas realizadas pelo Teste de Wald 
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4.7.6 Anotação e Categorização funcional 

 

Para a etapa de anotação e categorização funcional foi utilizada a ferramenta 

Blast2GO (versão 2.8.0).  

Nesta etapa foram selecionadas, a partir do arquivo 

Egrandis_201_v1.1.transcript.fa disponibilizado pelo Phytozome 

(http://www.phytozome.net/), as sequências FASTA dos mRNA transcritos (spliced 

mRNA transcripts) provenientes da filtragem de dados realizada na etapa anterior 

para cada comparação de interesse.  

Para cada comparação, foi criado um projeto no Blast2GO. Para tais arquivos, 

foram realizadas as etapas de Blast (blastx), Mapping, Annotation, InterProScan, 

Enzyme code and KEGG e ANNEX, todas executadas com os parâmetros default. O 

GO-slim realizado foi o genérico.   

Como a contagem das reads foi baseada em genes, após todas as etapas de 

análise do Blast2GO, excluiu-se dos projetos as variantes de splice alternativo. 

Assim, cada gene foi representado pelo seu transcrito primário, exceto em raras 

exceções (Eucgr.B03914 e Eucgr.F03119). Nestas exceções, os critérios utilizados 

para a exclusão das variantes de splice foram: 1) quando em uma comparação o 

transcrito primário ou todas as variantes de splice alternativo foram anotadas, tais 

genes foram representados pelo seu transcrito primário; 2) quando em uma 

comparação não foram anotados o transcrito primário e nenhuma outra variante de 

splice, tais genes foram representados pelo seu transcrito primário e 3) quando em 

uma comparação o transcrito primário não foi anotado, mas alguma das variantes de 

splice foi, manteve-se tal variante (ANEXOS B até G).  

Ressalta-se que, de acordo com o arquivo de transcritos primários do E. 

grandis disponibilizado pelo Phytozome, o transcrito primário é representado pela 

sequência anotada seguida pelo caractere .1 (exemplo: Eucgr.K02996.1). Também, 

é interessante salientar que, de um modo geral, o transcrito primário apresentou um 

comprimento ligeiramente maior e uma maior similaridade média para os resultados 

do Blast do que as outras variantes de splice alternativo. Ainda, a descrição da 

sequência (apresentada no campo “seq description” da ferramenta Blast2GO), na 

maioria dos casos, foi idêntica para o transcrito primário e para as suas variantes.  

Após esta etapa, para cada comparação, foram criados dois projetos 

independes no Blast2GO a partir do projeto já anotado: um contendo os transcritos 

http://www.phytozome.net/
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que apresentaram um aumento na abundância (transcritos com log2 da razão de 

expressão positivo pelo Teste de Wald) e um para os transcritos que apresentaram 

diminuição na abundância (transcritos com log2 da razão de expressão negativo pelo 

Teste de Wald).  

Tais arquivos, foram então, categorizados em função dos processos 

biológicos (multi-level pie chart com term filter value igual a 1).  

A Figura 10 demonstra esquematicamente o processo de anotação e 

categorização funcional dos transcritos. 

 

Figura 10 – Esquema demonstrando o processo de anotação e categorização funcional  
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Para o estudo mais detalhado visando identificar transcritos relacionados às 

funções: osmótica, fotossíntese e metabolismo do carbono, foram selecionados os 

GO-termos (“Transporte”, “Transporte transmembrana” “Resposta ao estresse”, 

“Processo metabólico secundário”, “Processo metabólico de carboidratos”, 

“Processo homeostático”, “Processo catabólico”, “Geração de metabólitos 

precursores e energia” e “Crescimento”) referentes às funções mencionadas. 

Transcritos - para os quais o efeito da interação foi significativo e diferencialmente 

expressos - relacionados à tais processos foram selecionados e tiveram sua 

anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014) nas diferentes comparações. 

Os mesmos transcritos também foram identificados nas suas respectivas vias 

utilizando o KEGG.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Qualidade do RNA total extraído 

  

O valor médio observado para a razão A260nm/A280nm foi de 2,141 e para a 

razão A260nm/A230nm foi de 2,280. De acordo com a Thermo Scientific (2015), valores 

de razão normalmente maiores ou iguais a 2,0 determinam a pureza do RNA.  

Nenhuma amostra apresentou rastros de degradação do RNA total, indicando 

que todas possuiam boa qualidade (Figura 11). 

 

 
Figura 11 – Géis de RNA. Gel das amostras referentes as 4 repetições biológicas do tratamento: A) 

+K+H2O; B) +Na+H2O; C) C+H2O; D) +K-H2O; E) +Na-H2O e F) +C-H2O  

 

Ainda, pela análise da integridade do RNA total verificada pelo Agilent 2100 

Bioanalyzer, as amostras apresentaram um RIN ≥ 8, indicando que o RNA 

apresentava-se íntegro (IMBEAUD et al., 2005). O número de integridade do RNA 

(RIN, do inglês RNA integrity number) considera todo o traço eletroforético. O 

algoritmo do programa RIN permite a classificação do RNA total eucariótico baseado 

em um sistema de numeração que varia de 1 a 10, sendo 1 o perfil mais degradado 

e 10 o perfil mais intacto (MUELLER; LIGHTFOOT; SCHROEDER, 2004).  

 

5.2 Sumário dos dados de sequenciamento e mapeamento  

 

Um sumário dos dados provenientes do sequenciamento e mapeamento 

contra o genoma de referência do E. grandis é apresentado na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Sumário do sequenciamento e mapeamento das amostras 

(continua) 

Tratamento Amostra Paired-end 
Nº reads 
brutas(1) 

Tamanho da read 
(pb) 

Nº reads 
após CQ(2) 

Tamanho da read 
após CQ(3)  

(pb) 

Reads 
Trimadas(4)  

(%) 

Mapeamento 
 (%) 

Alinhamento  
(%) 

+K+H2O 1A 
1 22.478.158 101 22.033.177 35-101 1,98 

82,9 72,4 
2 22.478.158 101 22.033.177 35-101 1,98 

+K+H2O 3A 
1 17.914.946 101 17.408.663 35-101 2,83 

82,3 71,1 
2 17.914.946 101 17.408.663 35-101 2,83 

+K+H2O 5A 
1 16.773.872 101 16.225.550 35-101 3,27 

80,5 68,5 
2 16.773.872 101 16.225.550 35-101 3,27 

+K+H2O 7A 
1 33.438.148 101 32.893.782 35-101 1,63 

83,4 72,5 
2 33.438.148 101 32.893.782 35-101 1,63 

+Na+H2O 9A 
1 24.638.484 101 24.199.937 35-101 1,78 

82,7 72,2 
2 24.638.484 101 24.199.937 35-101 1,78 

+Na+H2O 11A 
1 27.441.837 101 26.986.636 35-101 1,66 

84,1 73,8 
2 27.441.837 101 26.986.636 35-101 1,66 

+Na+H2O 13A 
1 48.210.390 101 46.505.654 35-101 3,54 

80,9 68,7 
2 48.210.390 101 46.505.654 35-101 3,54 

+Na+H2O 15A 
1 23.424.937 101 22.804.095 35-101 2,65 

81,6 70,4 
2 23.424.937 101 22.804.095 35-101 2,65 

+C+H2O 17A 
1 25.658.090 101 25.216.140 35-101 1,72 

82,9 72,5 
2 25.658.090 101 25.216.140 35-101 1,72 

+C+H2O 19A 
1 23.227.635 101 22.496.292 35-101 3,15 

82,0 70,2 
2 23.227.635 101 22.496.292 35-101 3,15 

+C+H2O 21A 
1 78.081.222 101 75.532.815 35-101 3,26 

81,2 69,4 
2 78.081.222 101 65.746.635 35-101 15,80 

+C+H2O 23A 
1 28.084.942 101 27.194.036 35-101 3,17 

85,1 74,1 
2 28.084.942 101 27.194.036 35-101 3,17 

+K-H2O 1C 
1 30.004.073 101 29.489.361 35-101 1,72 

83,3 72,9 
2 30.004.073 101 29.489.361 35-101 1,72 

+K-H2O 3C 
1 18.425.225 101 17.856.127 35-101 3,09 

82,7 71,2 
2 18.425.225 101 17.856.127 35-101 3,09 

 
 

7
2
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Tabela 1 – Sumário do sequenciamento e mapeamento das amostras 

 (conclusão) 

Tratamento Amostra Paired-end 
Nº reads  
brutas(1) 

Tamanho da read 
(pb) 

Nº reads  
após CQ(2) 

Tamanho da read 
após CQ(3)  

(pb) 

Reads 
trimadas(4)  

(%) 

Mapeamento 
 (%) 

Alinhamento  
(%) 

+K-H2O 5C 
1 23.351.671 101 22.597.964 35-101 3,23 

81,6 69,7 
2 23.351.671 101 22.597.964 35-101 3,23 

+K-H2O 7C 
1 31.467.081 101 30.696.375 35-101 2,45 

81,4 70,2 
2 31.467.081 101 30.696.375 35-101 2,45 

+Na-H2O 9C 
1 30.300.592 101 29.805.742 35-101 1,63 

83,4 73,0 
2 30.300.592 101 29.805.742 35-101 1,63 

+Na-H2O 11C 
1 71.955.083 101 69.983.335 35-101 2,74 

82,6 71,5 
2 71.955.083 101 69.983.335 35-101 2,74 

+Na-H2O 13C 
1 23.120.731 101 19.302.044 35-101 16,52 

82,0 70,9 
2 23.120.731 101 19.302.044 35-101 16,52 

+Na-H2O 15C 
1 20.878.388 101 20.281.191 35-101 2,86 

81,4 69,6 
2 20.878.388 101 20.281.191 35-101 2,86 

+C-H2O 17C 
1 27.343.965 101 26.863.757 35-101 1,76 

83,3 72,7 
2 27.343.965 101 26.863.757 35-101 1,76 

+C-H2O 19C 
1 40.442.572 101 39.294.866 35-101 2,84 

82,2 71,1 
2 40.442.572 101 39.294.866 35-101 2,84 

+C-H2O 21C 
1 15.193.750 101 14.659.948 35-101 3,51 

83,4 71,5 
2 15.193.750 101 14.659.948 35-101 3,51 

+C-H2O 23C 
1 26.483.664 101 25.466.696 35-101 3,84 

81,6 68,8 
2 26.483.664 101 25.466.696 35-101 3,84 

(1) Número total de reads provenientes do sequenciamento. 
(2) Número de reads após o controle de qualidade (trimagem de adaptadores e qualidade das bases). 
(3) CQ corresponde a etapa de controle de qualidade. 
(4) Obtida com base na relação entre Nº reads após CQ e Nº reads brutas.

7
3
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Um total de 728,34 milhões de reads paired-end com 101 pb foram obtidos a 

partir de três lanes do equipamento Illumina HiSeq 2000. O número médio de reads 

paired-end por amostra foi de 30,35 milhões.  

Em média 82,44% das reads pareadas foram mapeadas e a porcentagem de 

alinhamento média foi de 71,20%. 

 

5.3 Análise de transcritos diferencialmente expressos   

 

A Tabela 2 apresenta uma visão geral do número de transcritos considerados 

na análise.  

Dos 301 transcritos para os quais o efeito da interação entre os fatores 

fertilização e água foi significativo (identificados pelo Teste LRT com padj ≤ 0,01), 

foram diferencialmente expressos pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 83 transcritos na 

comparação (I), 108 em (II), 19 em (III), 137 em (IV), 9 em (V) e 181 em (VI) (Tabela 

2).  
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Tabela 2 – Visão geral do número de transcritos considerados na análise 

 

Comparações 
Número total de 

Transcritos 
identificados  

Nº de DET(1) 
(padj ≤ 0,01) 

Nº de DET 
 com interação 
significativa(2) 

(I) +K+H2O vs C+H2O 31.583 733 83 

(II) +Na+H2O vs C+H2O 31.583 381 108 

(III) +K+H2O vs +Na+H2O 31.583 159 19 

(IV) +K-H2O vs C-H2O 31.583 723 137 

(V) +Na-H2O vs C-H2O 31.583 77 9 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O 31.583 1719 181 
 

Comparações 
Nº de Transcritos(3) 

Nº de transcritos 
anotados(4) 

(+) (-) (+) (-) 

(I) +K+H2O vs C+H2O 57 26 34 19 

(II) +Na+H2O vs C+H2O 62 46 36 31 

(III) +K+H2O vs +Na+H2O 18 1 10 1 

(IV) +K-H2O vs C-H2O 98 39 82 30 

(V) +Na-H2O vs C-H2O 2 7 1 4 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O 123 58 88 27 
(1) Número de transcritos com expressão diferencial (DET, do inglês differentially expressed 
transcripts) identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01).  
(2) Número de transcritos para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi 
significativo (identificados pelo Teste LRT com padj ≤ 0,01) e que foram diferencialmente expressos 
pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) nas várias comparações (ANEXOS B até G). Heatmaps foram 
elaborados evidenciando os 5 transcritos mais e os 5 menos abundantes em cada comparação 
(ANEXOS H e I).  
(3) Referente à coluna intitulada “Nº de DET com interação significativa”. O sinal (+) ou (-) faz 
referência, respectivamente, a maior ou menor abundância de um determinado transcrito em relação 
ao primeiro termo (tratamento) da referida comparação (ANEXOS B até G). 
(4) Referente à coluna intitulada “Nº de Transcritos” e considera apenas o número de transcritos com 
GO-slim annotation pela ferramenta Blast2GO (ANEXOS B até G). 

 

 O número de transcritos - com efeito de interação significativo e 

diferencialmente expressos - anotados, exclusivos e compartilhados entre os 

tratamentos nas diferentes comparações pode ser observado nos Diagramas de 

Venn abaixo (Figuras 12, 13 e 14). 
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Figura 12 - Número de transcritos - com efeito de interação significativo e diferencialmente expressos 
- anotados, exclusivos e compartilhados, que apresentaram maior abundância em relação 
ao primeiro termo (tratamento) de cada comparação  

 
 

 
 
Figura 13 - Número de transcritos - com efeito de interação significativo e diferencialmente expressos 

- anotados, exclusivos e compartilhados, que apresentaram menor abundância em 
relação ao primeiro termo (tratamento) de cada comparação  

 

 De um modo geral, é possível observar que existe a predominância de 

transcritos exclusivos em relação àqueles compartilhados entre os diferentes 

tratamentos (Figuras 12 e 13). 

 Ainda nas Figuras 12 e 13, é possível observar que o maior número de 

transcritos compartilhados ocorreu entre as comparações (I) e (II), ou seja entre os 

tratamentos +K+H2O e +Na+H2O. Tal fato pode sugerir que em condições não 

limitantes de água, a planta apresente respostas em comum mediante a fertilização 

com potássio ou sódio.   

(I) +K+H2O vs C+H2O

(+K+H2O)

(IV) +K-H2O vs C-H2O

(+K-H2O)

(II) +Na+H2O vs C+H2O

(+Na+H2O)
(V) +Na-H2O vs C-H2O

(+Na-H2O)

(I) +K+H2O vs C+H2O

(+K+H2O)

(IV) +K-H2O vs C-H2O

(+K-H2O)

(II) +Na+H2O vs C+H2O

(+Na+H2O)
(V) +Na-H2O vs C-H2O

(+Na-H2O)
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 Já na Figura 14, enfatizando as comparações entre as fertilizações potássica 

e sódica com diferentes regimes hídricos, é possível observar que apenas 9 

transcritos que apresentaram maior abundância em relação aos tratamentos 

+K+H2O (comparação (III)) e +K-H2O (comparação (VI)) são compartilhados.  

 

 

Figura 14 - Número de transcritos - com efeito de interação significativo e diferencialmente expressos 
- anotados, exclusivos e compartilhados, que apresentaram maior (azul e amarelo) ou 
menor (verde e vermelho) abundância em relação ao primeiro termo (tratamento) de cada 
comparação  

 

5.4 Processos biológicos representativos dos transcritos  

 

Transcritos para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e 

água foi significativo (identificados pelo Teste LRT com padj ≤ 0,01) e 

diferencialmente expressos pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) em cada comparação 

foram anotados e categorizados pela ferramenta Blast2GO e a partir de tais análises 

as Figuras 15 e 16 foram elaboradas. 

  

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O

(+K-H2O)

(III) +K+H2O vs +Na+H2O

(+K+H2O)
(VI) +K-H2O vs +Na-H2O

(+K-H2O)

(III) +K+H2O vs +Na+H2O

(+K+H2O)
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Figura 15 – GO-termos dos processos biológicos representativos dos transcritos com interação e 
diferencialmente expressos nas comparações entre os tratamentos +H2O. Os sinais (+) 
e (-) referem-se, respectivamente, aos transcritos que apresentaram maior ou menor 
abundância em relação ao primeiro termo (tratamento) nas diferentes comparações 

 

(III)+K+H2O vs +Na+H2O (-)

(II) +Na+H2O vs C+H2O (-)
(I)  +K+H2O vs C+H2O (-)

(III)+K+H2O vs +Na+H2O (+)

(II) +Na+H2O vs C+H2O (+)
(I)  +K+H2O vs C+H2O (+)
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Figura 16 – GO-termos dos processos biológicos representativos dos transcritos com interação e 
diferencialmente expressos nas comparações entre os tratamentos -H2O. Os sinais (+) e 
(-) referem-se, respectivamente, aos transcritos que apresentaram maior ou menor 
abundância em relação ao primeiro termo (tratamento) nas diferentes comparações 

(VI)+K-H2O vs +Na-H2O (-)

(V) +Na-H2O vs C-H2O (-)
(IV)+K-H2O vs C-H2O (-)

(VI)+K-H2O vs +Na-H2O (+)

(V) +Na-H2O vs C-H2O (+)
(IV)+K-H2O vs C-H2O (+)
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Dentre tais processos biológicos foi de grande interesse identificar aqueles 

que apresentavam transcritos diferencialmente expressos associados às funções 

osmótica, fotossíntese e metabolismo do carbono nas diferentes comparações de 

estudo. Tais funções foram selecionadas pois sabe-se que o déficit hídrico impacta 

diretamente a fotossíntese (SHAO et al., 2008; ANJUM et al., 2011; XOCONOSTLE-

CÁZARES et al., 2011) e para lidar com este estresse, a planta utiliza como uma de 

suas principais estratégias o ajuste osmótico (FERNANDES, 2012; WARREN; 

ARANDA; CANO, 2012), no qual o K+ desempenha um papel fundamental, 

influenciando o movimento estomático (WAKEEL et al., 2011; WANG et al., 2013), 

podendo, contudo, ser substituído parcialmente pelo Na+ nessa função não-

específica (WAKEEL et al., 2011). 

Processos biológicos relacionados ao transporte também são de interesse, 

pois, segundo Mäser, Gierth e Schroeder (2002), tais processos são fundamentais 

para a nutrição da planta uma vez que o acúmulo de K+ e Na+ captado do solo e sua 

distribuição ao longo dos diversos tecidos vegetais são mediados por proteínas 

transportadoras.  

Com base em tais observações e na definição de cada processo (BINNS et 

al., 2009), merecem destaque os processos biológicos: a) “Transporte 

Transmembrana” (GO:0055085), relacionado ao processo em que um soluto é 

transportado de um lado à outro da membrana; b) “Transporte” (GO:0006810), 

referente ao movimento dirigido de substâncias (tais como macromoléculas, 

pequenas moléculas ou íons) para dentro ou fora de uma célula, entre células ou no 

interior de um organismo multicelular, por meio de um transportador ou poro; c) 

“Processo metabólico secundário” (GO:0019748), que envolve reações químicas e 

vias resultantes de muitas modificações de compostos, sendo que em organismos 

multicelulares, o metabolismo secundário geralmente ocorre em tipos de célula 

específicos e pode ser útil para o organismo como um todo, enquanto que em 

organismos unicelulares, tal processo é geralmente utilizado para a produção de 

antibióticos e para a utilização e aquisição de nutrientes não usuais; d) “Processo 

metabólico de carboidratos” (GO:0005975), relacionado à reações químicas e vias 

que envolvem carboidratos ou qualquer composto orgânico baseado na fórmula 

Cx(H2O)y; e) “Processo catabólico” (GO:0009056), que envolve reações químicas e 

vias resultantes da quebra de substâncias, incluindo a quebra de compostos de 
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carbono com a liberação de energia para utilização da célula ou organismo; f) 

“Geração de metabólitos precursores e energia” (GO:0006091), relacionado a 

reações químicas e vias que resultam na formação de metabólitos precursores, 

substâncias das quais a energia é derivada, e a qualquer processo envolvido na 

liberação da energia a partir dessas substâncias; g) “Crescimento” (GO:0040007) 

relacionado ao aumento, em tamanho ou massa, de um organismo ou célula; h) 

“Resposta ao estresse” (GO:0006950), referente à qualquer processo que resulta 

em uma mudança no estado ou atividade de uma célula ou organismo (tais como 

movimento, secreção, produção de enzima, e expressão gênica) em resposta a um 

distúrbio, em geral exógeno como temperatura e umidade, por exemplo e i) 

“Processo homeostático” (GO:0042592), relacionado a qualquer processo biológico 

envolvido na manutenção de um estado de equilíbrio interno (Figura 17).   

Ademais, diversos estudos demonstram que, em plantas, a expressão de 

genes relacionados a tais processos biológicos pode ser afetada por diversos tipos 

de estresses abióticos (SONG et al., 2014), incluindo o déficit hídrico (BOWMAN et 

al., 2013; KOPECKY et al., 2013; ZHANG et al., 2015) e suprimento não adequado 

de potássio (SHANKAR et al., 2013; ZENG et al., 2014). 
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Figura 17 – GO-termos referentes aos processos biológicos de interesse nas diferentes comparações em estudo. Os sinais (+) e (-) referem-se, 
respectivamente, aos transcritos (para os quais o efeito de interação foi significativo e diferencialmente expressos) que apresentaram maior ou 
menor abundância em relação ao primeiro termo (tratamento) das diferentes comparações 
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A partir da observação da Figura 17, considerando especialmente os 

processos biológicos: “Transporte”, “Processo metabólico de carboidratos”, 

“Processo homeostático”, “Geração de metabólitos precursores e energia” e 

“Crescimento” nas comparações +H2O, é possível verificar a predominância de 

transcritos que apresentaram maior abundância em relação ao tratamento com 

potássio (comparações (I) e/ou (III)) e ao sódio (comparação (II)) em detrimento 

daqueles que demonstraram menor abundância, demonstrando, assim, que a 

fertilização acarreta em alterações no metabolismo das plantas.  

Ainda para as comparações +H2O, pode-se observar nos processos 

biológicos “Geração de metabólitos precursores e energia” e “Processo metabólico 

de carboidratos” a maior porcentagem, proporcional a cada comparação, de 

transcritos que apresentaram maior abundância em relação ao tratamento +K+H2O 

em detrimento do tratamento +Na+H2O (Figura 17). De modo similar, Shankar et al. 

(2013), trabalhando com plântulas de arroz, também constataram que metabolismo 

de carboidratos foi afetado pelo suprimento de potássio.  

Já para as comparações –H2O, o “Processo metabólico de carboidratos” 

demonstrou uma maior porcentagem, proporcional a cada comparação, de 

transcritos que apresentaram maior abundância em relação ao tratamento +K-H2O 

(comparações (IV) e (VI)). Para este mesmo processo biológico, também foi possível 

verificar que a proporção de transcritos que apresentaram maior abundância em 

relação ao potássio foi superior nas comparações -H2O em detrimento das +H2O 

(Figura 17).  

Ainda quanto às comparações -H2O, os processos biológicos “Resposta ao 

estresse” e “Processo metabólico secundário” estavam relacionados apenas a 

transcritos que apresentaram maior abundância em relação ao tratamento +K-H2O 

(comparações (IV) e (VI)) (Figura 17).   

As observações realizadas para as comparações –H2O podem sugerir a 

existência de uma relação entre um suprimento adequado de potássio e a habilidade 

das plantas em tolerarem o déficit hídrico, visto que, segundo Cakmak (2005), um 

aumento na severidade do estresse hídrico resulta em um correspondente aumento 

na demanda de K+ visando manter a fotossíntese e proteger os cloroplastos dos 

danos oxidativos.  

Em contrapartida, nas comparações –H2O, o processo biológico 

“Crescimento”, demonstrou maior representação, proporcional a cada comparação 



 84 

((IV) ou (VI)), de transcritos com menor abundância em relação ao potássio do que 

aqueles com uma maior abundância em relação a este (Figura 17). Battie-Laclau et 

al. (2014b) realizando estudos fisiológicos na mesma área experimental deste 

trabalho, observaram que o tratamento +K-H2O apresentou o maior déficit hídrico, o 

que pode ter influenciado o crescimento da planta. 

 

5.5 Transcritos relacionados aos processos biológicos de interesse 

5.5.1 Comparações entre os tratamentos +H2O 

 

Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e 

água foi significativo (identificados pelo Teste LRT com padj ≤ 0,01) e 

diferencialmente expressos pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) - associados aos 

processos biológicos de interesse (Transporte, Transporte Transmembrana, 

Resposta ao estresse, Processo metabólico secundário, Processo metabólico de 

carboidratos, Processo homeostático, Processo catabólico, Geração de metabólitos 

precursores e energia e Crescimento) nas comparações entre os tratamentos +H2O 

são demonstrados na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 
expressos (padj ≤ 0,01) - relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações +H2O 

(continua) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processos Biológicos Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.C00760.1 Plant invertase/pectin 
methylesterase inhibitor 
superfamily 

(III) +K+H2O vs +Na+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 

1,0362 + 

Eucgr.C01118.1 Protein kinase superfamily protein (I) +K+H2O vs C+H2O Transporte (GO:0006810) 0,7017 + 

Eucgr.C01177.1 SPX  domain gene 1 (III) +K+H2O vs +Na+H2O Transporte (GO:0006810) 1,2218 + 

Eucgr.C03183.1 lysine-ketoglutarate 
reductase/saccharopine 
dehydrogenase  
bifunctional enzyme 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Processo catabólico 
(GO:0009056) 

-0,7670 - 

(III) +K+H2O vs +Na+H2O Processo catabólico 
(GO:0009056) 

0,9817 + 

Eucgr.E00785.1 respiratory burst oxidase protein 
F 

(I) +K+H2O vs C+H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

-0,5152 - 

Eucgr.E01168.1 RHO guanyl-nucleotide exchange 
factor 14 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Crescimento 
(GO:0040007) 

0,2476 + 

Eucgr.F00493.1 Phosphoglycerate mutase family 
protein 

(I) +K+H2O vs C+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 
Processo catabólico 
(GO:0009056)  
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

0,5607 + 

Eucgr.F03707.1 chloroplastic drought-induced 
stress protein of 32 kD 

(I) +K+H2O vs C+H2O Processo homeostático 
(GO:0042592) 

0,4559 + 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Processo homeostático 
(GO:0042592) 

0,4259 + 

Eucgr.F03876.1 post-illumination chlorophyll 
fluorescence increase 

(I) +K+H2O vs C+H2O Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

0,6143 + 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

0,5695 + 

 
8
5
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Tabela 3 - Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e 
diferencialmente expressos (padj ≤ 0,01) - relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações +H2O 

(continuação) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processos Biológicos Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.H01414.1 sulfate transporter 3;1 (II) +Na+H2O vs C+H2O Transporte 
transmembrana 
(GO:0055085) 

0,6079 + 

Eucgr.I01102.1 lipase 1 (II) +Na+H2O vs C+H2O Processo catabólico 
(GO:0009056) 

-0,3903 - 

Eucgr.I01374.1 triosephosphate isomerase (I) +K+H2O vs C+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 
Processo catabólico 
(GO:0009056)  
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

0,3157 + 

Eucgr.I02501.1 Pyruvate kinase family protein (I) +K+H2O vs C+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 
Processo catabólico 
(GO:0009056)  
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

0,6217 + 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

0,4841 + 

Eucgr.J00768.1 MATE efflux family protein (I) +K+H2O vs C+H2O Transporte 
transmembrana 
(GO:0055085) 

-0,5645 - 

      

      

 

 

8
6
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Tabela 3 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e 
diferencialmente expressos (padj ≤ 0,01) - relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações +H2O 

       
(conclusão) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processos Biológicos Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.J00851.1 cell elongation protein / DWARF1 / 
DIMINUTO (DIM) 

(I) +K+H2O vs C+H2O Crescimento 
(GO:0040007) 

0,5425 + 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Crescimento 
(GO:0040007) 

0,5088 + 

Eucgr.K00618.1 glucose-6-phosphate 
dehydrogenase 1 

(I) +K+H2O vs C+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 
Processo catabólico 
(GO:0009056)  

0,8313 + 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 

1,0663 + 

Eucgr.K02318.1 YELLOW STRIPE like 7 (I) +K+H2O vs C+H2O Transporte 
transmembrana 
(GO:0055085) 

-1,2203 - 

Eucgr.K02319.1 YELLOW STRIPE like 7 (I) +K+H2O vs C+H2O Transporte 
transmembrana 
(GO:0055085) 

-0,9189 - 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Transporte 
transmembrana 
(GO:0055085) 

-0,6361 - 

Eucgr.K02475.1 malate dehydrogenase (I) +K+H2O vs C+H2O Processo metabólico de 
carboidratos 
(GO:0005975) 
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

0,4409 + 

Eucgr.K03130.1 myb-like HTH transcriptional 
regulator family protein 

(II) +Na+H2O vs C+H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

0,4640 + 

(1) Anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014)  
 (2) Representado pelo log2 da razão de expressão (log2 fold change)  
(3) Sempre relativa ao primeiro termo (tratamento) da comparação 8

7
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Pela Tabela 3, é possível observar que os transcritos relacionados ao 

“Processo metabólico de carboidratos” apresentaram uma maior abundância em 

relação aos tratamentos +K+H2O (comparações (I) e (III)) e +Na+H2O (comparação 

(II)). Tais transcritos referem-se as proteínas: superfamília inibidora de invertase / 

pectina metil-esterase da planta (Eucgr.C00760.1), proteína da família fosfoglicerato 

mutase (Eucgr.F00493.1), triosefosfato isomerase (Eucgr.I01374.1), proteína da 

família piruvato quinase (Eucgr.I02501.1), glicose-6-fosfato desidrogenase 1 

(Eucgr.K00618.1) e malato desidrogenase (Eucgr.K02475.1). 

Os transcritos associados ao processo “Geração de metabólitos precursores e 

energia”, também apresentaram uma maior abundância em relação aos tratamentos 

+K+H2O (comparação (I)) e +Na+H2O (comparação (II)). Tais transcritos, por sua 

vez, referem-se as proteínas: proteína da família fosfoglicerato mutase 

(Eucgr.F00493.1), post-illumination chlorophyll fluorescence increase 

(Eucgr.F03876.1), triosefosfato isomerase (Eucgr.I01374.1), proteína da família 

piruvato quinase (Eucgr.I02501.1) e malato desidrogenase (Eucgr.K02475.1) 

(Tabela 3).   

As invertases são capazes de converter a sacarose em seus blocos 

construtores, a glicose e a frutose. Tais monômeros são, então, importados para as 

células dreno através de transportadores de monossacarídeos, permitindo, de 

acordo com as variações na demanda, um mecanismo de ajuste flexível e rápido de 

fornecimento de carboidrato. Assim sendo, a oferta de sacarose é um passo 

limitante para o crescimento dos tecidos dreno (ROITSCH et al., 2003; HOTHORN et 

al., 2004).  

Segundo Zhao e Assman (2011), a fosfoglicerato mutase é uma importante 

enzima da via glicolítica que cataliza a interconversão de grupos fosfatos. Acredita-

se que a glicólise possa contribuir significativamente no fornecimento de energia 

para o movimento estomático, uma vez que durante tal movimento ocorrem 

mudanças nos requerimentos bioenergéticos que tem como fonte de energia a 

fotofosforilação e a oxidação fosforilativa. Em Arabidopsis a eliminação transgênica 

da atividade da iPGAM (fosfoglicerato mutase independente de 2,3-bifosfoglicerato) 

tem efeitos dramáticos sobre o movimento estomático e produção de biomassa 

vegetal. Tais efeitos são acarretados pela diminuição da produção de ATP como 

consequência do poder diminuído da glicólise e das reações subsequentes, ou seja, 

o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. 
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Já a triosefosfato isomerase desempenha um papel importante em muitas 

vias metabólicas, tais como a biossíntese de ácidos graxos, via das pentoses-

fosfato, gluconeogênese, glicólise e ciclo de Calvin (CHEN; THELEN, 2010; 

SHARMA et al., 2012; TAKAGI et al., 2014).  

A piruvato quinase é uma enzima regulatória chave da via glicolítica que 

requer para a sua atividade cátions monovalentes (K+) e divalentes (Mg2+ ou Mn2+). 

Tal enzima cataliza o passo final da glicólise, convertendo o ADP e o 

fosfoenolpiruvato (PEP) em ATP e piruvato (ZHANG; FENG; HE, 2012). Knowles et 

al. (1998) observaram que o tabaco transgênico com ausência de piruvato quinase 

citosólica nas folhas apresentou crescimento e partição do carbono alterados, além 

de respiração no escuro.  

Por outro lado, a glicose-6-fosfato desidrogenase é uma importante enzima 

regulatória da via oxidativa das pentoses-fosfato que cataliza a conversão da 

glicose-6-fosfato em 6-fosfo-gluconolactona, fornecendo NADPH para biossíntese e 

pentose para a síntese de ácidos nucléicos. Presume-se que em condições de 

geração suficiente de NADPH pela fotossíntese, ocorra a inativação da glicose-6-

fosfato desidrogenase a fim de prevenir a oxidação desnecessária de carbono 

(WAKAO; ANDRE; BENNING, 2008; YANG et al., 2014). 

Por sua vez, a enzima malato desidrogenase cataliza a conversão do 

oxaloacetato e malato utilizando o sistema de coenzima NAD/NADH.  Em células 

eucarióticas, uma das isoformas da malato desidrogenase atua na mitocôndria e é a 

principal enzima do ciclo do ácido cítrico (MINÁRIK et al., 2002; DING; MA, 2004).  

A proteína post-illumination chlorophyll fluorescence increase é um 

componente da via transportadora de elétron clororespiratória e pode auxiliar na 

proteção da planta a condições ambientais estressantes, como alta luminosidade e 

estresse moderado causado pelo calor. A clororespiração é um fluxo de elétron 

respiratório da NAD(P)H para a plastoquinona e O2, que envolve redução não-

fotoquímica e reoxidação do pool de plastoquinona (WANG; PORTIS, 2007).  

A mesma tendência observada no “Processo metabólico de carboidratos” e 

“Geração de metabólitos precursores e energia” foi verificada nos transcritos 

associados ao processo biológico de “Crescimento”, os quais também demonstraram 

a maior abundância em relação aos tratamentos +K+H2O e +Na+H2O (nas 

comparações (I) e (II), respectivamente). Dentre tais transcritos encontram-se 

aqueles que codificam a proteína RHO guanyl-nucleotide exchange factor 14 
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(Eucgr.01168.1) (Tabela 3). Tal proteína pertence à família RopGEF e está 

relacionada ao controle do crescimento celular polar, desempenhando um papel 

crucial em muitos processos de desenvolvimento, tais como o crescimento do tubo 

polínico e pêlos radiculares, além das respostas da planta às auxinas e ABA 

(CHANG et al., 2013).  

O transcrito para a proteína cloroplástica de 32 kD induzida pelo estresse à 

seca (Eucgr.F03707.1) relacionado ao “Processo homeostático” também 

demonstrou uma maior abundância em relação aos tratamentos +K+H2O e 

+Na+H2O (nas comparações (I) e (II), respectivamente) (Tabela 3). Segundo Santos 

et al. (2007), essa proteína participa da proteção contra o dano oxidativo e interage 

com os parceiros envolvidos na detoxificação de peróxidos orgânicos ou de 

reparação das proteínas oxidadas.  

Transcritos associados ao processo biológico de “Transporte”, apresentaram 

uma maior abundância em relação ao tratamento +K+H2O (nas comparações (I) e 

(III)). Dentre tais transcritos é possível observar àquele para a proteína da 

superfamília proteína quinase (Eucgr.C01118.1) (Tabela 3). De acordo com Lehti-

Shiu e Shiu (2012), as proteínas quinases eucarióticas são definidas como enzimas 

que utilizam o γ-fosfato da adenosina trifosfato (ATP) para fosforilar resíduos de 

serina treonina ou tirosina na proteína. Tais proteínas atuam na percepção de 

agentes bióticos, qualidade e quantidade de luz, hormônios vegetais e várias 

condições ambientais adversas. Deste modo, atuam na regulação diurna e 

circadiana, regulação do ciclo celular, processos de desenvolvimento, modulação 

das atividades de transporte de vesícula e canais e na regulação do metabolismo 

celular.  

Já no processo biológico de “Transporte transmembrana”, o transcrito para o 

transportador de sulfato 3,1 (Eucgr.H01414.1) demonstrou maior abundância em 

relação ao tratamento +Na+H2O (comparação (II)). Por outro lado, transcritos para a 

proteína da família MATE efflux (Eucgr.J00768.1) e YELLOW STRIPE like 7 

(Eucgr.K02318.1 e Eucgr.2319.1), apresentaram menor abundância em relação aos 

tratamentos +K+H2O e +Na+H2O (nas comparações (I) e (II), respectivamente) 

(Tabela 3).  

Em Arabidopsis, o transportador de sulfato 3,1 é um transportador 

responsável pela absorção de sulfato no cloroplasto. O sulfato é a principal forma de 

enxofre inorgânico utilizada pelas plantas, participando de vários processos 
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biológicos tais como a biossíntese de aminoácidos, resistência contra doenças e 

detoxificação de espécies reativas de oxigênio (ERO), xenobióticos e metais 

pesados (CAO et al., 2013; CAO et al., 2014). Já as proteínas MATE estão 

envolvidas na resistência ao alumínio, excreção de xenobióticos e compostos 

tóxicos, além do acúmulo de flavonóides e alcalóides nos vacúolos das plantas 

(SCHLUNK et al., 2015). Por outro lado, proteínas da família Yellow Stripe são 

transportadoras de metais como o ferro (CHU et al., 2010).  

O transcrito para respiratory burst oxidase protein F associado ao processo 

biológico de “Resposta ao estresse” demonstrou uma menor abundância em relação 

ao tratamento +K+H2O (comparação (I)), enquanto o transcrito para myb-like HTH 

transcriptional regulator family protein apresentou maior abundância em relação ao 

tratamento +Na+H2O (comparação (II)) (Tabela 3). A proteína respiratory burst 

oxidase protein F está relacionada ao fechamento estomático induzido pelo ácido 

abscísico e à sinalização de UV-B e ácido abscísico ERO-dependente (KWAK et al., 

2003). Já as proteínas MYB são fatores chave em redes regulatórias e controlam o 

desenvolvimento, o metabolismo e as respostas aos estresses abióticos e bióticos 

(DUBOS et al., 2010).  

Quanto ao “Processo catabólico”, os transcritos para a enzima bifuncional 

lisina-cetoglutarato redutase/ sacaropina desidrogenase (Eucgr.C03183.1) e lipase 1 

(Eucgr.I01102.1) demonstraram menor abundância em relação ao tratamento 

+Na+H2O (comparação (II)). Outros transcritos associados a tal processo 

apresentaram uma maior abundância em relação ao tratamento +K+H2O 

(comparações (I) ou (III)) (Tabela 3). Segundo Stepansky e Galili (2003), nas plantas 

a lisina é um aminoácido essencial catabolizado através da via do ácido α-amino-

adípico. A primeira enzima desta via Lys-cetoglutarato redutase (LKR) combina a 

lisina e a α-cetoglutarato para formar a sacaropina. A via de catabolismo da lisina é 

uma importante rota para o balanço dos níveis desta, uma vez que o seu alto nível é 

tóxico para a planta. Ainda, o estresse osmótico estimula o nível de mRNA LKR/SDH 

e sua atividade codifica peptídios LKR e SDH.  

De um modo geral, pela Tabela 3, é possível observar para os processos 

biológicos “Processo homeostático”, “Processo metabólico de carboidratos”, 

“Geração de metabólitos precursores e energia”, “Transporte” e “Crescimento” 

transcritos que apresentaram maior abundância em relação aos tratamentos 

+K+H2O e +Na+H2O. Dentre tais transcritos, estão aqueles associados à proteínas 
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que participam na glicólise e no ciclo do ácido cítrico, processos fundamentais para 

produção de energia e crescimento.  

Tais observações à nível molecular são condizentes com as respostas 

fisiológicas da planta.  

A influência positiva da disponibilidade de potássio no solo sobre o 

crescimento das árvores tem sido demonstrada em diversos estudos para florestas 

tropicais estabelecidos em solos altamente intemperizados (LACLAU et al., 2009; 

EPRON et al., 2011; BATTIE-LACLAU et al., 2013). 

Battie-Laclau et al. (2014b), realizando previamente estudos fisiológicos na 

mesma área experimental deste trabalho, observaram que o potássio e o sódio 

aumentaram o crescimento e o índice de área foliar das árvores de E. grandis ao 

longo dos três primeiros anos após o plantio. Os autores ainda observaram que 

plantas fertilizadas com sódio (+Na) apresentaram um comportamento intermediário 

entre as plantas +K e C. De acordo com Subbarao et al. (2003) e Wakeel et al. 

(2011), o sódio pode substituir parcialmente o K+ nos vacúolos, contribuido assim 

para o turgor e expansão celular.  

Quanto à condutância estomática (gs) e a taxa de assimilação líquida de CO2 

médias, Battie-Laclau et al. (2014b), demonstraram que estas foram maiores nas 

árvores +K e intermediárias em árvores +Na quando em comparação com árvores C. 

O baixo valor de gs, observado em árvores +Na quando em comparação com 

árvores +K são consistentes com o fato de que o sódio é geralmente considerado 

menos efetivo do que o potássio no ajuste osmótico das células estomáticas 

(BATTIE-LACLAU et al., 2014a). Tal constatação pode ser corroborada pela 

observação de que o transcrito para a respiratory burst oxidase protein F 

(Eucgr.E00785.1), associado ao fechamento estomático, mostrou uma menor 

abundância em relação ao tratamento +K+H2O (Tabela 3). 

Vários dos transcritos que demonstraram maior abundância em relação aos 

tratamentos +K+H2O e +Na+H2O (como por exemplo, post-illumination chlorophyll 

fluorescence increase (Eucgr.F03876.1) e myb-like HTH transcriptional regulator 

family protein (Eucgr.K03130.1)) podem também atuar durante estresses abióticos. 

Nesse contexto, é possível supor que a fertilização pode afetar o metabolismo e a 

homeostase da planta, que consequentemente altera sua expressão gênica. O fato 

observado na mesma área experimental por Battie-Laclau et al. (2014b), no qual as 
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árvores fertilizadas apresentaram um maior requerimento hídrico, pode fornecer 

suporte a tal suposição.   

 

5.5.2 Comparações entre os tratamentos -H2O 

 

Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e 

água foi significativo (identificados pelo Teste LRT com padj ≤ 0,01) e 

diferencialmente expressos pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) - associados aos 

processos biológicos de interesse (Transporte, Transporte Transmembrana, 

Resposta ao estresse, Processo metabólico secundário, Processo metabólico de 

carboidratos, Processo homeostático, Processo catabólico, Geração de metabólitos 

precursores e energia e Crescimento) nas comparações entre os tratamentos -H2O 

são demonstrados na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 
expressos (padj ≤ 0,01) -  relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações -H2O 

(continua) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processo Biológico Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.A00530.1 Plant protein of unknown function 
(DUF828) 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,2973 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,6630 + 

Eucgr.A01324.1 cellulose synthase A4 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

0,8589 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,1437 + 

Eucgr.A01734.1 beta-amylase 6 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

-0,3447 - 

Eucgr.B02795.1 Laccase/Diphenol oxidase family 
protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo catabólico 
(GO:0009056) 
Processo metabólico 
secundário (GO:0019748) 

1,4302 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico 
secundário (GO:0019748) 

1,8776 + 

Eucgr.B03112.1 DNA glycosylase superfamily 
protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

1,5011 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

1,9042 + 

Eucgr.C00246.1 Cellulose synthase family protein (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,0688 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,4484 + 

Eucgr.C00648.1 zinc transporter 4 precursor (IV) +K-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

-0,7547 - 

Eucgr.C00760.1 Plant invertase/pectin 
methylesterase inhibitor 
superfamily 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,4164 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,7943 + 

Eucgr.C00773.1 Riboflavin synthase-like 
superfamily protein 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

1,7099 + 
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Tabela 4 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 
expressos (padj ≤ 0,01) -  relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações -H2O 

(continuação) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processo Biológico Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.C01177.1 SPX  domain gene 1 (IV) +K-H2O vs C-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

0,9150 + 

Eucgr.C01329.1 Nucleoside transporter family 
protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

1,4962 + 

Eucgr.C01518.1 Nucleoside transporter family 
protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

1,9564 + 

Eucgr.D00009.1 cationic amino acid transporter 5 (IV) +K-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

0,7322 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

1,1170 + 

Eucgr.D00476.1 cellulose synthase family protein (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,0637 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,5038 + 

Eucgr.D00943.1 oligopeptide transporter 1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

0,8755 + 

Eucgr.D01733.1 glycosyl hydrolase 9C2 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

-0,7655 - 

Eucgr.E00460.1 Haloacid dehalogenase-like 
hydrolase (HAD) superfamily 
protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,5205 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

2,4063 + 

Eucgr.E00785.1 respiratory burst oxidase protein F (VI) +K-H2O vs +Na-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

0,4585 + 

Eucgr.E01068.1 UDP-Glycosyltransferase 
superfamily protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

0,8479 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,0290 + 

Eucgr.E01168.1 RHO guanyl-nucleotide exchange 
factor 14 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Crescimento (GO:0040007) -0,2846 - 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Crescimento (GO:0040007) -0,3919 - 

Eucgr.E03319.1 allantoinase (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo catabólico 
(GO:0009056) 

0,4989 + 
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Tabela 4 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 
expressos (padj ≤ 0,01) -  relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações -H2O 

(continuação) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processo Biológico Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.E03849.1 cellulose synthase like E1 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

0,9237 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

0,5908 + 

Eucgr.F00033.1 Xanthine/uracil permease family 
protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

0,3713 + 

Eucgr.F00493.1 Phosphoglycerate mutase family 
protein 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

-0,6387 - 

Eucgr.F01590.1 ADPGLC-PPase large subunit (VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

-0,4038 - 

Eucgr.F01775.1 catalase 2 (IV) +K-H2O vs C-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

1,4639 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

1,5699 + 

Eucgr.F02835.1 pfkB-like carbohydrate kinase 
family protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

-0,3460 - 

Eucgr.F03707.1 chloroplastic drought-induced 
stress protein of 32 kD 

(V) +Na-H2O vs C-H2O Processo homeostático 
(GO:0042592) 

-0,3843 - 

Eucgr.G01417.1 S-adenosyl-L-methionine-
dependent methyltransferases 
superfamily protein 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico 
secundário (GO:0019748) 

0,7676 + 

Eucgr.G01880.1 tonoplast monosaccharide 
transporter2 

(V) +Na-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

-0,4494 - 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

0,5189 + 

Eucgr.G01977.1 Exostosin family protein (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,0121 + 
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Tabela 4 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 
expressos (padj ≤ 0,01) -  relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações -H2O 

(continuação) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processo Biológico Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.H00189.1 cellulose synthase like G2 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

0,7541 + 

Eucgr.H01094.1 sucrose synthase 3 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

0,4227 + 

Eucgr.H01095.1 glycosyl hydrolase 9B13 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

-0,5428 - 

Eucgr.H01414.1 sulfate transporter 3;1 (IV) +K-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

-0,8544 - 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

-0,7202 - 

Eucgr.H04034.1 chitinase-like protein 2 (VI) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 
Processo catabólico 
(GO:0009056) 

1,2729 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 
Processo metabólico 
secundário (GO:0019748) 

1,5640 + 

Eucgr.J00682.1 pyrimidine 2 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo catabólico 
(GO:0009056) 

0,5241 + 

Eucgr.J02265.1 NAD-dependent glycerol-3-
phosphate dehydrogenase family 
protein 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

-0,6410 - 

Eucgr.J02393.1 ferulic acid 5-hydroxylase 1 (IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico 
secundário (GO:0019748) 

1,4898 + 

Eucgr.J02562.1 NADPH-dependent thioredoxin 
reductase A 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Resposta ao estresse 
(GO:0006950) 

0,8371 + 

Eucgr.K00179.1 Major facilitator superfamily protein (IV) +K-H2O vs C-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

1,0837 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

0,9437 + 

Eucgr.K02318.1 YELLOW STRIPE like 7 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O Transporte transmembrana 
(GO:0055085) 

0,9789 + 
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Tabela 4 – Transcritos - para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo (padj ≤ 0,01) e diferencialmente 

expressos (padj ≤ 0,01) -  relacionados aos processos biológicos de interesse nas comparações -H2O 

(conclusão) 

Acesso Descrição(1) Comparação Processo Biológico Nível de expressão(2) Regulação(3) 

Eucgr.K02475.1 malate dehydrogenase (VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 
Geração de metabólitos 
precursores e energia 
(GO:0006091) 

-0,3573 - 

Eucgr.K02541.1 COBRA-like extracellular glycosyl-
phosphatidyl inositol-anchored 
protein family 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Crescimento (GO:0040007) 1,5345 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Crescimento (GO:0040007) 2,2988 + 

Eucgr.K02898.1 Protein-tyrosine phosphatase-like, 
PTPLA 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 
Crescimento (GO:0040007) 

-0,4694 - 

Eucgr.K02974.1 Plant protein of unknown function 
(DUF828) 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,6285 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico de 
carboidratos (GO:0005975) 

1,8013 + 

Eucgr.K02996.1 Laccase/Diphenol oxidase family 
protein 

(IV) +K-H2O vs C-H2O Processo catabólico 
(GO:0009056) 
Processo metabólico 
secundário (GO:0019748) 

1,0484 + 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O Processo metabólico 
secundário (GO:0019748) 

1,6227 + 

(1) Anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014)  
(2) Representado pelo log2 da razão de expressão (log2 fold change) 
(3) Sempre relativa ao primeiro termo (tratamento) da comparação.  
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Transcritos relacionados ao processo biológico “Resposta ao estresse” 

apresentaram uma maior abundância em relação ao tratamento +K-H2O 

(comparações (IV) e/ou (VI)). Tais transcritos foram associados às proteinas: 

proteína da superfamília DNA glicosilase (Eucgr.B03112.1), proteína da superfamília 

riboflavina sintase-like (Eucgr.C00773.1), SPX domínio gene 1 (Eucgr.C01177.1), 

respiratory burst oxidase protein F (Eucgr.E00785.1), catalase 2 (Eucgr.F01775.1) e 

tiorredoxina redutase A dependente de NADPH (Eucgr.J02562.1). Dentre tais 

transcritos, aqueles associados a proteína da superfamília DNA glicosilase 

(Eucgr.B03112.1) e catalase 2 (Eucgr.F01775.1) demonstraram uma maior 

abundância (Tabela 4). 

DNA glicosilases desempenham um papel chave na eliminação de lesões no 

DNA; ela reconhece e excisa bases danificadas, iniciando um processo de reparo 

que restaura a estrutura regular do DNA com elevada acurácia (JACOBS; SCHÄR, 

2012). Já a catalase é uma enzima antioxidante cuja reação química típica é a 

dismutação de duas moléculas de H2O2 para a água e O2. O peróxido de hidrogênio 

(H2O2) é uma ERO e uma importante molécula sinal envolvida no desenvolvimento e 

respostas ambientais da planta (MHAMDI et al., 2010).  

Pela Tabela 4 também é possível observar, de um modo geral, que dos 

transcritos associados ao processo biológico “Transporte Transmembrana”, a 

maioria apresentou maior abundância em relação ao tratamento +K-H2O 

(comparações (IV) e/ou (VI)). A mesma tendência foi verificada por Bray (2004) 

trabalhando com Arabidopsis sob déficit hídrico, o qual observou a indução de genes 

pertencentes à categoria funcional relacionada a transporte. Shankar et al. (2013), 

trabalhando com plântulas de arroz, também observaram que alguns 

transportadores demonstraram-se reprimidos sob privação de potássio, sendo 

porém, regulados positivamente sob ressuprimento deste. Tais dados são 

condizentes com o fato de o genoma das plantas conterem um grande número de 

genes que codificam transportadores de K+ (RODRÍGUEZ-NAVARRO; RUBIO, 

2006). 

Ainda quanto ao processo biológico “Transporte Transmembrana”, é 

interessante observar que o transcrito para tonoplast monosaccharide transporter2 

(Eucgr.G01880.1) apresentou expressão antagônica em relação aos tratamentos 

+K-H2O (na comparação (VI)) e +Na-H2O (na comparação (V)), sendo mais 

abundante em relação ao primeiro e menos abundante em relação ao segundo 



 100 

(Tabela 4). Em A. thaliana, a família tonoplast monosaccharide transporter (TMT) 

compreende três isoformas. A expressão da TMT1 e TMT2 é induzida pela seca, frio 

salinidade e por açúcares. A mutação em TMTs resulta em diminuição no acúmulo 

de glicose e frutose (WORMIT et al., 2006; JARZYNIAK; JASIŃSKI, 2014).  

Por outro lado, transcritos relacionados ao processo biológico “Geração de 

metabólitos precursores e energia” demonstraram uma menor abundância em 

relação ao tratamento +K-H2O (comparação (VI)) (Tabela 4). Tais transcritos foram 

associados às proteínas: proteína da família fosfoglicerato mutase (Eucgr.F00493.1), 

a qual é uma importante enzima na via glicolítica que pode influenciar no movimento 

estomático (ZHAO; ASSMANN, 2011), subunidade maior da ADPGLC-PPase 

(Eucgr.F01590.1), que catalisa o primeiro passo na biossíntese de amido 

(VENTRIGLIA et al., 2008) e malato desidrogenase (Eucgr.K02475.1) que participa 

do ciclo do ácido cítrico (MINÁRIK et al., 2002; DING; MA, 2004). A repressão do 

gene codante para a malato desidrogenase sob condições de déficit hídrico também 

foi observada por Meyer et al. (2014), trabalhando com switchgrass. 

Quanto ao “Processo metabólico de carboidratos”, alguns transcritos 

associados a este processo demonstraram maior abundância, enquanto outros 

demonstraram menor abundância em relação ao tratamento +K-H2O (nas 

comparações (IV) e/ou (VI)) (Tabela 4). 

Dentre os que mostraram menor abundância é possível observar os 

transcritos para subunidade maior da ADPGLC-PPase (Eucgr.F01590.1), 

relacionado à catálise do primeiro passo da biossíntese de amido (VENTRIGLIA et 

al., 2008), glicosil hidrolase  9C2 (Eucgr.D01733.1) que participa da degradação e 

reorganização dos polissacarídeos da parede celular em plantas (MINIC; JOUANIN, 

2006), proteína da família fosfoglicerato mutase (Eucgr.F00493.1) que é uma 

importante enzima da via glicolítica que pode influenciar o movimento estomático 

(ZHAO; ASSMANN, 2011), malato desidrogenase (Eucgr.K02475.1) que é uma 

importante enzima do ciclo do ácido cítrico (MINÁRIK et al., 2002; DING; MA, 2004) 

e Protein-tyrosine phosphatase-like, PTPLA (Eucgr.K02898.1) que pode estar 

relacionada a via de sinalização de ABA que conduz ao fechamento estomático 

(GHELIS et al., 2008).  

Em contrapartida, dentre os que apresentaram uma maior abundância em 

relação ao tratamento +K-H2O estão os transcritos para a superfamília inibidora de 

invertase/ pectina metil-esterase da planta (Eucgr.C00760.1) capaz de converter a 
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sacarose em  glicose e frutose (HOTHORN et al., 2004; ROITSCH et al., 2003), 

proteína quitinase-like 2 (Eucgr.H04034.1) capaz de hidrolisar a quitina, 

peptidoglicanos e glicoproteínas que contem n-acetilglicosamina (GROVER, 2012) e 

sacarose sintase 3 (Eucgr.H01094.1) que catalisa a conversão de sacarose e um 

nucleosídeo difosfasto no correspondente nucleosídeo difosfato glicose e frutose, 

controlando a entrada da sacarose para a biossíntese de amido e polissacarídeos da 

parede celular (LI et al., 2013) (Tabela 4).  

Ainda quanto ao “Processo metabólico de carboidratos” é interessante 

observar que muitos transcritos (Eucgr.A01324.1, Eucgr.C00246.1, Eucgr.D00476.1, 

Eucgr.E03849.1, Eucgr.H00189.1) foram relacionados à celulose sintase e celulose 

sintase like. Tais transcritos demonstraram maior abundância em relação ao 

tratamento +K-H2O (nas comparações (IV) e /ou (VI)) (Tabela 4). A celulose sintase 

é responsável pela biossíntese de celulose nas plantas. As plantas também 

possuem muito genes que codificam a celulose sintase like, a qual deve participar da 

biossíntese de polissacarídeos não-celulósicos como xilanas, xiloglucanas, 

galactanas e mananas. Em Arabidopsis a proteína celulose sintase like é requerida 

para a tolerância ao estresse osmótico (ZHU et al., 2010).  

No processo biológico “Crescimento”, o transcrito para COBRA-like 

extracellular glycosyl-phosphatidyl inositol-anchored protein family (Eucgr.K02541.1) 

apresentou uma maior abundância, enquanto os transcritos para RHO guanyl-

nucleotide exchange factor 14 (Eucgr.E01168.1) e Protein-tyrosine phosphatase-like, 

PTPLA (Eucgr.K02898.1) demonstraram menor abundância em relação ao 

tratamento +K-H2O (comparações (IV) e/ou (VI)) (Tabela 4). Genes COBRA e COB-

like, que codificam proteínas ancoradas glicosilfosfatidilinositol (GPI), podem atuar 

na biossíntese da celulose na parede celular primária e secundária. Ensaios de 

difração de raio-x revelaram que mutações no Brittle Culm1, uma proteína COBRA-

like em arroz, e seu knockdown diminuíram a espessura dos cristálitos de celulose, 

enquanto sua superexpressão acarretou em variação na cristalinidade da celulose 

(LIU et al., 2013).  

Dentre os transcritos pertencentes aos processos biológicos “Processo 

catabólico” e “Processo Metabólico secundário”, os transcritos para a proteína da 

família lacase/difenol oxidase (Eucgr.B02795.1 e Eucgr.K02996.1) demonstraram 

uma maior abundância em relação ao tratamento +K-H2O (nas comparações (VI) e 

(VI)) (Tabela 4). A lacase é uma glicoproteína que direciona várias funções 
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fisiológicas, incluindo a deposição de lignina e a despolimerização em plantas 

superiores (HA et al., 2015). Em Arabidopsis transgênico, a superexpressão do gene 

OsChI1, o qual codifica um precursor lacase putativo, aumenta a tolerância ao déficit 

hídrico e salinidade (CHO et al., 2014).  

De um modo geral, é possível observar que os transcritos relacionados ao 

processo biológico “Resposta ao estresse” apresentaram maior abundância em 

relação ao tratamento +K-H2O, enquanto os transcritos relacionados aos processos 

“Geração de metabólitos precursores e energia” e “Crescimento” mostraram menor 

abundância em relação a este mesmo tratamento (nas comparações (IV) e/ou (VI)) 

(Tabela 4).   

Tais observações à nível molecular mais uma vez corroboram com os dados 

fisiológicos da área experimental previamente estudados por Battie-Laclau et al. 

(2014b).  

Estes autores verificaram que, assim como para as árvores +H2O, nas 

árvores –H2O, o potássio e o sódio aumentaram o crescimento e o índice de área 

foliar ao longo dos três primeiros anos após o plantio e que as árvores +Na 

apresentaram um comportamento intermediário entre as +K e C. Ainda, os autores 

observaram que a exclusão de 37% da precipitação interna reduziu o acúmulo de 

biomassa aérea em 14% no tratamento +K dos 23 aos 35 meses após o plantio. 

Todavia, o crescimento das árvores não foi influenciado pelo regime hídrico nos 

tratamentos +Na e C. Tais observações fisiológicas são condizentes com a menor 

abundância de transcritos associados ao tratamento +K-H2O no processo biológico 

de “Crescimento” demonstrada na Tabela 4. 

Ainda, transcritos que podem estar relacionados à via de sinalização de ABA 

que conduz ao fechamento estomático também demonstraram uma menor 

abundância em relação ao tratamento +K-H2O. Tal fato fornece suporte a 

observação fisiológica realizada por Battie-Laclau et al. (2014b), na qual os valores 

médios de condutância estomática (gs) foram maiores em árvores fertilizadas com K, 

intermediários em árvores +Na e menores nas árvores C. O fechamento estomático 

é precedido por uma rápida liberação de K+ das células-guarda, supondo assim que 

seja difícil os estômatos permanecerem abertos sob condições de deficiência de 

potássio, influenciando a fotossíntese (WAKEEL et al., 2011; WANG et al., 2013). 

Battie-Laclau et al. (2014b) também concluíram que as árvores fertilizadas 

apresentaram um maior requerimento hídrico e que a exclusão de 37% da 
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precipitação interna (tratamento –H2O) desengatilhou um déficit hídrico nas árvores 

+K e +Na, mas não em árvores C. Tais constatações fisiológicas corroboram com a 

observação do aumento da abundância de transcritos para proteínas relacionadas à 

eliminação de lesões no DNA e enzimas antioxidantes no tratamento +K-H2O, 

tratamento que, de acordo Battie-Laclau et al. (2014b), demonstrou o maior déficit 

hídrico. Contudo, de acordo com os autores, tal tratamento apresentou o melhor 

ajuste osmótico, o que poderia justificar a maior abundância de transcritos 

relacionados à tolerância ao estresse osmótico como a celulose sintase e a 

transcritos relacionados à conversão de sacarose em glicose e frutose. Cabe 

salientar que os mono e dissacarídeos são os compostos mais consistentemente 

associados com o ajuste osmótico em espécies de eucalipto (WARREN; ARANDA; 

CANO, 2012). 

 

5.6 Vias bioquímicas impactadas  

 

Os estresses abióticos tais como o frio, a seca e a alta salinidade são 

condições comuns que impactam negativamente o crescimento e a produtividade da 

planta, uma vez que o metabolismo e a homeostase destas são afetados 

(SHANKAR et al., 2013).  

Neste sentido, foi possível observar que diversas vias bioquímicas associadas 

aos transcritos (para os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e 

água foram significativos pelo Teste LRT com padj ≤ 0,01, e que também foram 

diferencialmente expressos pelo Teste de Wald com padj ≤ 0,01) relacionados aos 

nove processos biológicos de interesse foram afetadas (ANEXOS J e K).  

Para a comparação (I) +K+H2O vs C+H2O, foram identificadas 15 vias 

bioquímicas (2 relacionadas aos transcritos que apresentaram menor abundância e 

13 relacionadas aos transcritos que mostraram maior abundância em relação ao 

tratamento +K+H2O). Dentre as vias relacionadas aos transcritos que apresentaram 

maior abundância em tal tratamento encontram-se a Metabolismo do Piruvato, 

Fixação de carbono em organismos fotossintéticos, Glicólise/Gliconeogênese, Ciclo 

do citrato (ciclo TCA).  

Em contrapartida, na comparação (III) +K+H2O vs +Na+H2O, foram 

identificadas 4 vias, todas relacionadas aos transcritos que demonstraram maior 

abundância para o tratamento +K+H2O. Tais vias identificadas foram a Biossíntese 
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de lisina, Degradação de lisina, Metabolismo de amido e sacarose e Interconversões 

da pentose e glucoronato.  

Na comparação (II) +Na+H2O vs C+H2O, foram impactadas 5 vias, sendo elas 

Biossíntese de lisina, Degradação de lisina e Metabolismo do glicerolipídeo, 

relacionadas aos transcritos que apresentaram uma menor abundância, e 

Metabolismo da glutationa e Via da pentose fosfato, associadas aos transcritos que 

mostraram maior abundância em relação ao tratamento +Na+H2O.  

Já para a comparação (IV) +K-H2O vs C-H2O, foi identificada 1 via, sendo ela 

o Metabolismo de amido e sacarose, associada tanto aos transcritos que 

apresentaram menor abundância, quanto aos que apresentaram maior abundância 

em relação ao tratamento +K-H2O.  

Por outro lado, para este mesmo tratamento na comparação (VI) +K-H2O vs 

+Na-H2O, foram identificadas 32 vias (21 relacionadas apenas aos transcritos que 

demonstraram menor abundância, 6 associadas apenas aos que apresentaram 

maior abundância e 5 relacionadas a ambos). Dentre as vias associadas aos 

transcritos com menor abundância em relação ao tratamento +K-H2O é possível 

observar o Ciclo do citrato (ciclo TCA), Degradação de lisina, Metabolismo do 

piruvato e Fixação do carbono em organismos fotossintéticos. Dentre as vias 

relacionadas aos transcritos com maior abundância estavam a Biossíntese de 

flavonóides e Interconversões da pentose e glucoronato. As vias Metabolismo do 

amido e sacarose e Metabolismo de amino açúcares e nucleotídeo açúcares foram 

associadas tanto aos transcritos com menor abundância como aos com maior 

abundância em relação ao tratamento +K-H2O.  

De um modo geral, é possível observar que houve expressão diferencial de 

transcritos relacionados ao metabolismo de carboidratos (Figura 18).  

Bowman et al. (2013) trabalhando com tecidos radiculares de Gossypium 

hirsutum L. observou que as principais vias impactadas durante o déficit hídrico 

foram o Metabolismo de amido e sacarose, Glicólise/Gliconeogênese e Metabolismo 

de amino açúcares e nucleotídeo açúcares. Dong et al. (2014), verificou que a via 

Metabolismo de amido e sacarose foi afetada em resposta à seca em Paulownia 

australis. Shankar et al. (2013), trabalhando com plântulas de arroz sob privação de 

potássio, constatou que vias relacionadas ao metabolismo de carboidratos foram 

impactadas. Dang et al. (2013), estudando o perfil transcriptômico da resposta ao 

estresse salino em Reaumuria trigyna observou a existência de genes 
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diferencialmente expressos relacionados às vias Metabolismo do amido e sacarose, 

Metabolismo da fenilalanina, Metabolismo do triptofano e Metabolismo de amino 

açúcares e nucleotídeo açúcares, dentre outras.  

De acordo com Bowman et al. (2013), o aumento no metabolismo de 

carboidratos e em outras concentrações de osmólitos podem alterar o potencial 

osmótico da célula. O ajuste osmótico é considerado um importante mecanismo que 

permite a manutenção da captação de água e do turgor celular sob condições 

estressantes (CHAVES; FLEXAS; PINHEIRO, 2009).  

Ademais, foi possível observar neste trabalho (Figura 19) que outras vias 

relacionadas ao metabolismo de carbono também foram afetadas (Anexos J e K). 

Segundo Chaves, Flexas e Pinheiro (2009), os efeitos da seca e da salinidade vão 

desde a restrição na difusão de CO2 para o cloroplasto (através de limitações na 

abertura estomática, mediadas por hormônios gerados pela parte aérea e radicular, 

e no transporte de CO2 no mesófilo) até alterações fotoquímicas da folha e no 

metabolismo de carbono.   

A adaptação da planta aos estresses ambientais é dependente da ativação de 

várias cascatas de redes moleculares envolvidas na percepção, transdução de sinal 

e expressão de genes e metabólitos específicos relacionados ao estresse. Desta 

forma, a fim de atingir um ajuste da vias metabólicas, diferentes redes de sinalização 

passam a trabalhar conjuntamente (SHANKAR et al., 2013).  
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Figura 18 – Visualização da via KEGG Metabolismo de amido e sacarose associada aos transcritos dos processos biológicos de interesse. Os sinais (+) e (-) 

referem-se, respectivamente, aos transcritos com maior e com menor abundância em relação ao primeiro termo das diferentes comparações 
estudadas. EC 3.1.1.11 (pectin demethoxylase), EC 3.2.1.4 (endo-1,4-beta-D-glucanase), EC 2.4.1.29 (synthase (GDP-forming)), EC 2.4.1.12 
(synthase (UDP-forming)), EC 2.7.7.27 (adenylyltransferase), EC 2.4.1.21 (synthase (glycosyl-transferring)), EC 3.2.1.2 (saccharogen amylase)  

(III) +K+H2O vs +Na+H2O (+)

(IV) +K-H2O vs C-H2O (-)

(IV) +K-H2O vs C-H2O (+)

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O (-)

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O (+)
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Figura 19 – Visualização da via KEGG Fixação de carbono em organismos fotossintéticos associada aos transcritos dos processos biológicos de interesse. 

Os sinais (+) e (-) referem-se, respectivamente, aos transcritos com maior e com menor abundância em relação ao primeiro termo das 
diferentes comparações. EC 5.3.1.1 (isomerase) e EC 1.1.1.37 (dehydrogenase) 

(I) +K+H2O vs C+H2O (+)

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O (-)
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A utilização de abordagens “ômicas”, visando à compreensão dos processos 

fisiológicos e moleculares, envolvidos nas respostas às diferentes condições 

ambientais as quais a árvore está submetida, é de suma importância para a 

sustentabilidade das florestas plantadas bem como para os programas de 

melhoramento genético florestal. Estes aspectos são fundamentais uma vez que os 

plantios de eucalipto apresentam um relevante valor econômico e ambiental. 

O presente trabalho permitiu, através do RNA-Seq de folhas de E. grandis, 

identificar e categorizar funcionalmente transcritos diferencialmente expressos para 

os quais o efeito da interação entre os fatores fertilização e água foi significativo, 

considerando três regimes de fertilização associados a dois regimes hídricos. 

Também foi possível realizar um estudo mais detalhado de transcritos relacionados 

às funções: osmótica, fotossíntese e metabolismo do carbono.   

De modo geral, foi possível observar a predominância de transcritos 

exclusivos em relação às diferentes comparações, indicando que os efeitos da 

interação entre fertilização e água podem desencadear respostas específicas para 

cada tratamento.  

Em contrapartida, o maior número de transcritos compartilhados ocorreu entre 

as comparações (I) e (II), ou seja, entre os tratamentos +K+H2O e +Na+H2O. Nestes 

tratamentos, foram observados vários transcritos relacionados ao metabolismo 

energético e crescimento, sugerindo que em condições não limitantes de água, a 

planta pode apresentar respostas em comum mediante a fertilização com potássio 

ou sódio. Tais observações são importantes quando se considera a possibilidade de 

substituição parcial do potássio pelo sódio na fertilização de plantas.  

  Para as comparações –H2O, foi possível observar que os transcritos 

associados as proteínas que participam da eliminação de lesões no DNA, da 

conversão da sacarose em glicose e frutose, da tolerância ao estresse osmótico e à 

enzimas antioxidantes demonstraram uma maior abundância em relação ao 

tratamento +K-H2O. Já os transcritos relacionados a via glicolítica e ao ciclo do ácido 

cítrico demonstraram uma menor abundância em relação a este mesmo tratamento. 

Estes dados demonstram a existência de uma relação entre um suprimento 

adequado de potássio e a habilidade das plantas em tolerarem o déficit hídrico. 



 
 

110 

Ainda para as comparações –H2O, o tratamento +K-H2O apresentou a maior 

abundância de transcritos associados à biossíntese da parede celular. Tal 

observação pode fornecer novas perspectivas à pesquisas relacionadas à formação 

da parede celular influenciada por diferentes condições ambientais. 

Outro ponto importante foi verificar que transcritos que podem estar 

associados ao fechamento estomático apresentaram uma menor abundância em 

relação aos tratamentos +K+H2O e +K-H2O, justificando o fato de árvores que 

receberam fertilização potássica apresentarem maior condutância estomática e, 

consequentemente, maior taxa de assimilação líquida de CO2. Os dados observados 

sustentam o fato das vias bioquímicas associadas ao metabolismo de carbono terem 

sido impactadas, uma vez que a fertilização e a restrição hídrica afetam o 

metabolismo da planta, a qual para se adaptar à nova condição altera sua expressão 

gênica. Estes dados abrem caminho para estudos futuros mais detalhados de 

genes/ isoformas relacionadas ao metabolismo de carbono a fim de se obter maior 

compreensão sob a regulação de tal metabolismo, bem como a melhor 

compreensão do controle estomático à nível molecular, tendo em vista o 

melhoramento florestal.  

Dado que a mesma área experimental está sendo utilizada para outros 

estudos abordando diferentes técnicas “ômicas” e tecidos, a integração de tais 

dados poderá resultar em novas informações sobre o comportamento da planta 

mediante diferentes condições hídricas e regimes de fertilização, fornecendo 

subsídio para o melhoramento florestal e estudos de substituição parcial do potássio 

pelo sódio na fertilização da planta.  
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Anexo A  

 
Tabela 5 – Transcritos identificados pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) 

(continua) 

Linha Acesso baseMean log2FoldChange lfcSE stat pvalue padj 

1 Eucgr.B02510.v1.1 118,2351 -0,05454181 0,22424714 65,5278 5,90E-15 1,22E-10 

2 Eucgr.B03152.v1.1 689,5052 0,68945754 0,19235812 57,6695 3,00E-13 3,09E-09 

3 Eucgr.H01247.v1.1 46,0275 0,38442552 0,53815575 54,8190 1,25E-12 8,57E-09 

4 Eucgr.F01378.v1.1 1800,7549 -0,28083353 0,11565609 50,8179 9,23E-12 4,75E-08 

5 Eucgr.B03643.v1.1 42,1616 0,78119100 0,33367266 45,9874 1,03E-10 3,55E-07 

6 Eucgr.C01518.v1.1 68,4072 0,85400144 0,37911591 46,3399 8,66E-11 3,55E-07 

7 Eucgr.K00893.v1.1 709,2421 0,82661546 0,14626372 45,0607 1,64E-10 4,59E-07 

8 Eucgr.L00264.v1.1 104,6021 0,25816874 0,31955167 44,4499 2,23E-10 4,59E-07 

9 Eucgr.B02229.v1.1 167,3765 0,10677519 0,22875490 44,7602 1,91E-10 4,59E-07 

10 Eucgr.E01486.v1.1 182,6378 0,69096539 0,26044709 44,6534 2,01E-10 4,59E-07 

11 Eucgr.K02996.v1.1 292,0754 -0,21692567 0,25550791 44,2582 2,45E-10 4,59E-07 

12 Eucgr.E00785.v1.1 587,6338 0,18248411 0,13869314 41,7660 8,52E-10 1,46E-06 

13 Eucgr.F03707.v1.1 3260,9529 -0,83622919 0,13366232 41,4046 1,02E-09 1,62E-06 

14 Eucgr.E01068.v1.1 5150,6074 0,39218431 0,25725034 40,6337 1,50E-09 2,21E-06 

15 Eucgr.A02357.v1.1 134,8042 1,02516248 0,22817205 40,1149 1,95E-09 2,37E-06 

16 Eucgr.J02261.v1.1 1107,7886 0,67965593 0,21980838 40,1078 1,95E-09 2,37E-06 

17 Eucgr.E01168.v1.1 1349,2030 -0,14187071 0,07737006 40,2671 1,80E-09 2,37E-06 

18 Eucgr.C00246.v1.1 295,0763 -0,23039011 0,24696103 39,6331 2,48E-09 2,84E-06 

19 Eucgr.H01414.v1.1 512,0572 -0,81362960 0,23034659 37,6179 6,78E-09 7,36E-06 

20 Eucgr.C02125.v1.1 298,2908 0,04706438 0,19402207 37,3411 7,79E-09 7,92E-06 

21 Eucgr.I02785.v1.1 146,5673 -0,16995383 0,30377521 37,2702 8,07E-09 7,92E-06 

22 Eucgr.K02806.v1.1 43,0271 1,04944189 0,43427977 36,9717 9,37E-09 8,78E-06 

23 Eucgr.C04231.v1.1 884,2447 0,06573054 0,26882486 36,6661 1,09E-08 9,78E-06 

24 Eucgr.H03652.v1.1 401,9899 -1,12782468 0,23434128 36,3870 1,26E-08 1,08E-05 

25 Eucgr.L02715.v1.1 93,1359 -1,21037374 0,20637169 36,1119 1,44E-08 1,14E-05 

26 Eucgr.L03244.v1.1 64,4792 0,80057257 0,46330862 36,1889 1,39E-08 1,14E-05 

27 Eucgr.G02486.v1.1 69,2639 0,91667734 0,38404347 35,9685 1,55E-08 1,18E-05 

28 Eucgr.L00251.v1.1 80,6900 1,09435521 0,56138474 35,8413 1,65E-08 1,21E-05 

29 Eucgr.A01324.v1.1 340,1514 0,00524886 0,22883895 35,5060 1,95E-08 1,39E-05 

30 Eucgr.J03133.v1.1 356,2450 -0,15323947 0,18785566 35,2523 2,21E-08 1,52E-05 

31 Eucgr.F03090.v1.1 2788,0430 -0,18532752 0,24815544 34,1931 3,76E-08 2,50E-05 

32 Eucgr.I02128.v1.1 327,3000 1,04142801 0,40321704 34,0809 3,98E-08 2,56E-05 

33 Eucgr.A00530.v1.1 51,6147 0,14632778 0,32361177 33,5294 5,24E-08 3,08E-05 

34 Eucgr.J00851.v1.1 807,2139 -0,94778720 0,17573579 33,5856 5,09E-08 3,08E-05 

35 Eucgr.B02486.v1.1 140,1280 0,19087723 0,48114570 33,5540 5,17E-08 3,08E-05 

36 Eucgr.D01733.v1.1 3126,2901 -0,67047873 0,17029447 33,4451 5,46E-08 3,13E-05 

37 Eucgr.J00920.v1.1 889,3973 0,74618811 0,13934232 33,1735 6,26E-08 3,48E-05 

38 Eucgr.B03914.v1.1 3021,1136 0,73883879 0,15631310 33,1254 6,41E-08 3,48E-05 

39 Eucgr.D00476.v1.1 369,5144 -0,26883693 0,23278669 32,9511 6,99E-08 3,70E-05 

40 Eucgr.J03115.v1.1 690,7667 0,40232935 0,26694323 32,8828 7,24E-08 3,73E-05 

41 Eucgr.F00493.v1.1 1922,0002 -0,34045437 0,19770028 32,6737 8,04E-08 4,04E-05 
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Tabela 5 – Transcritos identificados pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) 

(continuação) 

Linha Acesso baseMean log2FoldChange lfcSE stat pvalue padj 

42 Eucgr.C02337.v1.1 475,4113 -0,37605782 0,16155922 32,4528 8,97E-08 4,37E-05 

43 Eucgr.H01352.v1.1 5950,7584 -0,61608509 0,11984541 32,4223 9,11E-08 4,37E-05 

44 Eucgr.J00188.v1.1 64,7702 -1,80438834 0,33808711 32,3695 9,36E-08 4,38E-05 

45 Eucgr.A02355.v1.1 629,9051 0,69036907 0,16271630 32,2614 9,87E-08 4,42E-05 

46 Eucgr.K00370.v1.1 402,1134 0,96196939 0,28068827 32,2755 9,81E-08 4,42E-05 

47 Eucgr.K02319.v1.1 1186,5981 0,46661549 0,24124693 31,9519 1,15E-07 5,06E-05 

48 Eucgr.K02541.v1.1 51,2299 0,01310037 0,42527049 31,8165 1,23E-07 5,30E-05 

49 Eucgr.A02194.v1.1 542,1481 -0,74413946 0,13430271 31,4707 1,47E-07 6,17E-05 

50 Eucgr.A00104.v1.1 81,2986 0,17082651 0,20797629 31,0422 1,82E-07 7,42E-05 

51 Eucgr.K00655.v1.1 427,7544 -0,57765412 0,12422751 30,9680 1,89E-07 7,42E-05 

52 Eucgr.D00406.v1.1 10,9163 0,50422568 0,73678225 30,9467 1,91E-07 7,42E-05 

53 Eucgr.I00227.v1.1 330,7333 -0,65867866 0,13064191 30,9435 1,91E-07 7,42E-05 

54 Eucgr.F02958.v1.1 456,3372 -0,28556228 0,26184315 30,5739 2,30E-07 8,76E-05 

55 Eucgr.C04321.v1.1 1391,9045 -0,41603006 0,14776267 30,4775 2,41E-07 9,03E-05 

56 Eucgr.B01130.v1.1 396,3715 -0,10919774 0,29238805 30,4318 2,47E-07 9,07E-05 

57 Eucgr.G02343.v1.1 762,1305 1,20844433 0,22530658 30,3329 2,59E-07 9,20E-05 

58 Eucgr.H01867.v1.1 507,2051 0,18414682 0,16208874 30,3492 2,57E-07 9,20E-05 

59 Eucgr.F04434.v1.1 772,1009 0,64195870 0,24894151 30,2752 2,67E-07 9,31E-05 

60 Eucgr.E02450.v1.1 147,5639 0,81589492 0,20578465 30,0854 2,93E-07 0,00010070 

61 Eucgr.A01247.v1.1 1371,8571 -0,07514128 0,15856994 29,7526 3,46E-07 0,00011510 

62 Eucgr.J02955.v1.1 3498,9444 -0,06826249 0,14654901 29,7540 3,46E-07 0,00011510 

63 Eucgr.A02448.v1.1 1188,6373 -0,37783810 0,16120415 29,5078 3,91E-07 0,00012649 

64 Eucgr.C00878.v1.1 30,7025 0,19963803 0,35196518 29,4960 3,94E-07 0,00012649 

65 Eucgr.I01620.v1.1 5603,8637 1,57937584 0,30152312 29,4692 3,99E-07 0,00012649 

66 Eucgr.H04232.v1.1 17411,9379 -0,05421042 0,15035622 28,9379 5,20E-07 0,00016248 

67 Eucgr.H04666.v1.1 826,0848 -0,36205583 0,17921373 28,8558 5,42E-07 0,00016676 

68 Eucgr.G02091.v1.1 293,0566 0,74030788 0,21024061 28,7874 5,61E-07 0,00016976 

69 Eucgr.I01579.v1.1 2464,3737 -1,01807496 0,20180815 28,7614 5,68E-07 0,00016976 

70 Eucgr.K00179.v1.1 430,2954 0,71536288 0,23514025 28,4777 6,55E-07 0,00019284 

71 Eucgr.C00760.v1.1 1961,7854 0,58369732 0,27145330 28,4422 6,67E-07 0,00019352 

72 Eucgr.B00508.v1.1 217,5234 -0,72728256 0,16872187 28,3711 6,91E-07 0,00019600 

73 Eucgr.C01329.v1.1 40,3763 0,47687717 0,35640111 28,3612 6,94E-07 0,00019600 

74 Eucgr.K01762.v1.1 429,2631 0,71698579 0,17960008 28,3289 7,05E-07 0,00019650 

75 Eucgr.A01790.v1.1 79,2550 -1,06834272 0,31365153 28,2783 7,24E-07 0,00019885 

76 Eucgr.J00682.v1.1 2234,0471 0,29864666 0,17034696 27,9960 8,33E-07 0,00022357 

77 Eucgr.C01752.v1.1 310,4666 -1,07349029 0,20940919 27,9913 8,35E-07 0,00022357 

78 Eucgr.F01775.v1.1 1243,8213 0,18667649 0,25916770 27,8497 8,96E-07 0,00023689 

79 Eucgr.G02319.v1.1 132,2794 -1,38873136 0,39538356 27,6625 9,84E-07 0,00025685 

80 Eucgr.J00449.v1.1 208,9089 -1,23759133 0,24797966 27,5966 1,02E-06 0,00026213 

81 Eucgr.J02873.v1.1 377,5240 -1,00188542 0,20920061 27,4708 1,08E-06 0,00027234 

82 Eucgr.E00276.v1.1 778,1985 0,12591929 0,14491757 27,4737 1,08E-06 0,00027234 

83 Eucgr.K02318.v1.1 481,4804 0,34063923 0,41689285 27,3619 1,14E-06 0,00028412 

84 Eucgr.K03004.v1.1 231,5301 -0,99570646 0,23786422 27,3339 1,16E-06 0,00028470 



 
 

129 

Tabela 5 – Transcritos identificados pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) 

(continuação) 

Linha Acesso baseMean log2FoldChange lfcSE stat pvalue padj 

85 Eucgr.B03132.v1.1 124,3407 0,81253092 0,39430637 27,2671 1,20E-06 0,00029090 

86 Eucgr.H04124.v1.1 355,9246 -0,92734720 0,18496766 27,1427 1,28E-06 0,00030597 

87 Eucgr.H01095.v1.1 1101,0305 -0,35843156 0,22193517 27,0921 1,31E-06 0,00031020 

88 Eucgr.H03360.v1.1 284,9574 -0,02235721 0,35810547 27,0619 1,33E-06 0,00031134 

89 Eucgr.D01863.v1.1 60,1835 -0,97650791 0,27556877 26,9595 1,40E-06 0,00032402 

90 Eucgr.F03479.v1.1 185,9859 -1,41736699 0,27754502 26,8661 1,47E-06 0,00033573 

91 Eucgr.F01449.v1.1 19,9522 0,58807045 0,45481188 26,6861 1,60E-06 0,00036333 

92 Eucgr.K00287.v1.1 357,5363 -0,67164966 0,15353015 26,5796 1,69E-06 0,00037096 

93 Eucgr.B00047.v1.1 32,6716 -0,26624439 0,35872283 26,5940 1,68E-06 0,00037096 

94 Eucgr.H00072.v1.1 988,7803 -0,63657587 0,12874286 26,5813 1,69E-06 0,00037096 

95 Eucgr.A01783.v1.1 3479,0560 -0,08515800 0,12889371 26,5468 1,72E-06 0,00037312 

96 Eucgr.J00896.v1.1 120,6297 -0,67008419 0,30555807 26,4547 1,80E-06 0,00038266 

97 Eucgr.F01453.v1.1 397,3912 0,37812724 0,28026690 26,4593 1,80E-06 0,00038266 

98 Eucgr.K02974.v1.1 160,1830 0,10224323 0,30344350 26,3573 1,89E-06 0,00039765 

99 Eucgr.L00008.v1.1 6580,1173 -0,32927341 0,15278680 25,9664 2,30E-06 0,00047357 

100 Eucgr.C02885.v1.1 227,0020 -0,09226769 0,23357030 25,9722 2,29E-06 0,00047357 

101 Eucgr.I02350.v1.1 125,1961 -0,83888371 0,39245351 25,9476 2,32E-06 0,00047357 

102 Eucgr.E03849.v1.1 213,5305 0,50502307 0,19285617 25,8646 2,42E-06 0,00048877 

103 Eucgr.A01691.v1.1 72,7254 0,04630311 0,41932636 25,7930 2,51E-06 0,00050169 

104 Eucgr.A01357.v1.1 57,4290 -0,67020663 0,32708717 25,5065 2,89E-06 0,00056255 

105 Eucgr.K02421.v1.1 394,0129 -0,79005839 0,17963199 25,5236 2,87E-06 0,00056255 

106 Eucgr.B02081.v1.1 1243,5206 -1,11301108 0,23142241 25,5255 2,87E-06 0,00056255 

107 Eucgr.B00946.v1.1 259,3687 -0,56942041 0,19298068 25,2877 3,23E-06 0,00061598 

108 Eucgr.F03119.v1.1 5133,5948 1,20601191 0,31422645 25,2912 3,22E-06 0,00061598 

109 Eucgr.H04372.v1.1 194,3189 -0,33790461 0,37612951 25,2448 3,30E-06 0,00062356 

110 Eucgr.E01363.v1.1 35,7198 0,55555461 0,43014910 25,2004 3,37E-06 0,00063177 

111 Eucgr.I01374.v1.1 4144,2522 -0,34607655 0,09133650 25,1574 3,44E-06 0,00063969 

112 Eucgr.K02652.v1.1 326,2321 -0,10281833 0,29886631 25,0332 3,67E-06 0,00067458 

113 Eucgr.C03183.v1.1 265,2470 0,25718130 0,24226956 24,9857 3,75E-06 0,00068467 

114 Eucgr.I00201.v1.1 320,0649 -0,49730375 0,14723613 24,9574 3,81E-06 0,00068836 

115 Eucgr.C00142.v1.1 798,6185 -0,45377910 0,11628351 24,9137 3,89E-06 0,00069744 

116 Eucgr.E00644.v1.1 1593,0868 0,98374330 0,28044679 24,8413 4,03E-06 0,00071691 

117 Eucgr.L00991.v1.1 171,1152 0,27378374 0,25156273 24,7848 4,15E-06 0,00073115 

118 Eucgr.J02006.v1.1 39,8269 0,68252390 0,44646446 24,6539 4,43E-06 0,00076746 

119 Eucgr.I01944.v1.1 84,4704 1,53704809 0,44959830 24,6601 4,42E-06 0,00076746 

120 Eucgr.J01849.v1.1 269,0969 -0,44074781 0,18896880 24,5647 4,63E-06 0,00079579 

121 Eucgr.C01177.v1.1 2463,9090 1,36902602 0,28512198 24,5302 4,71E-06 0,00080008 

122 Eucgr.F01950.v1.1 157,0090 0,20531098 0,21857686 24,5209 4,74E-06 0,00080008 

123 Eucgr.E02448.v1.1 686,8345 0,71128470 0,24460223 24,4786 4,84E-06 0,00080400 

124 Eucgr.F02835.v1.1 1442,3677 -0,40732174 0,10989373 24,4911 4,81E-06 0,00080400 

125 Eucgr.J02097.v1.1 92,3558 -0,93734709 0,37180785 24,4617 4,88E-06 0,00080434 

126 Eucgr.B03205.v1.1 584,2129 -0,96160252 0,20491564 24,4026 5,02E-06 0,00082187 

127 Eucgr.J01629.v1.1 83,1292 -0,05937661 0,36117339 24,3596 5,13E-06 0,00083314 
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128 Eucgr.E02763.v1.1 55,6082 -0,16532935 0,30948133 24,2816 5,34E-06 0,00085949 

129 Eucgr.H00499.v1.1 94,2913 0,14583122 0,34478598 24,1333 5,75E-06 0,00091847 

130 Eucgr.K00799.v1.1 525,9320 0,27728165 0,18209465 23,8602 6,59E-06 0,00101359 

131 Eucgr.C03310.v1.1 256,1446 1,07305066 0,29866522 23,8637 6,58E-06 0,00101359 

132 Eucgr.E03319.v1.1 216,3537 0,15128445 0,19714598 23,9169 6,41E-06 0,00101359 

133 Eucgr.H04608.v1.1 2121,2089 0,74822525 0,22638449 23,8884 6,50E-06 0,00101359 

134 Eucgr.I01830.v1.1 199,9846 -0,07868170 0,15916365 23,8893 6,49E-06 0,00101359 

135 Eucgr.E00306.v1.1 216,1018 0,31817589 0,19541747 23,7476 6,97E-06 0,00106434 

136 Eucgr.G02923.v1.1 963,7457 -0,59470602 0,14507722 23,7244 7,05E-06 0,00106883 

137 Eucgr.J02604.v1.1 1540,3574 0,40048407 0,12946947 23,6143 7,45E-06 0,00112109 

138 Eucgr.A01085.v1.1 13250,5983 -0,38790326 0,15192302 23,5497 7,70E-06 0,00114121 

139 Eucgr.E01909.v1.1 2356,7339 -0,14710434 0,13102133 23,5522 7,69E-06 0,00114121 

140 Eucgr.D01509.v1.1 20,0409 2,86487625 1,14894857 23,4790 7,97E-06 0,00117386 

141 Eucgr.F02864.v1.1 227,4936 0,11141001 0,27059524 23,4322 8,16E-06 0,00119314 

142 Eucgr.B03621.v1.1 2942,7079 -0,46499888 0,09888393 23,4171 8,22E-06 0,00119369 

143 Eucgr.A01421.v1.1 219,0047 0,32594848 0,27586362 23,3550 8,48E-06 0,00122275 

144 Eucgr.C04244.v1.1 11,4197 1,44195208 0,70442391 23,3216 8,63E-06 0,00122618 

145 Eucgr.H00279.v1.1 52,0691 0,83014743 0,38128846 23,3321 8,58E-06 0,00122618 

146 Eucgr.J03159.v1.1 3792,6224 -0,41551430 0,13152948 23,1387 9,45E-06 0,00133441 

147 Eucgr.H03155.v1.1 36,2711 1,10818435 1,01249663 23,1218 9,53E-06 0,00133655 

148 Eucgr.F03916.v1.1 928,6072 0,20405370 0,16473742 23,1061 9,61E-06 0,00133802 

149 Eucgr.H02303.v1.1 241,7049 0,16287952 0,24186629 23,0741 9,76E-06 0,00135047 

150 Eucgr.H02217.v1.1 88,7440 -0,22612099 0,30922913 23,0487 9,89E-06 0,00135858 

151 Eucgr.B02259.v1.1 2107,0076 0,28608010 0,18856505 23,0093 1,01E-05 0,00136740 

152 Eucgr.C00203.v1.1 372,9778 -0,67718681 0,14346748 23,0223 1,00E-05 0,00136740 

153 Eucgr.H02966.v1.1 69,9620 -0,36314470 0,29937309 22,9882 1,02E-05 0,00137287 

154 Eucgr.A02541.v1.1 132,5407 -0,95941240 0,22470300 22,8041 1,12E-05 0,00148695 

155 Eucgr.K00965.v1.1 467,8486 -0,63512556 0,22865801 22,8026 1,12E-05 0,00148695 

156 Eucgr.B01499.v1.1 5223,3959 -0,30665059 0,20426422 22,7677 1,14E-05 0,00150338 

157 Eucgr.K01239.v1.1 583,9265 -0,75791657 0,18192146 22,7113 1,17E-05 0,00153518 

158 Eucgr.H03757.v1.1 585,3971 0,05440162 0,20145884 22,7004 1,18E-05 0,00153518 

159 Eucgr.J03029.v1.1 104,2791 -0,57873610 0,34204019 22,6559 1,20E-05 0,00155009 

160 Eucgr.H03470.v1.1 111,9136 -1,16514708 0,25450904 22,6628 1,20E-05 0,00155009 

161 Eucgr.C03664.v1.1 151,6072 -0,73099958 0,17860590 22,5949 1,24E-05 0,00158815 

162 Eucgr.J00768.v1.1 3284,2443 0,59823511 0,19882341 22,4733 1,32E-05 0,00167730 

163 Eucgr.I01150.v1.1 239,7734 -0,59527281 0,19408939 22,4192 1,35E-05 0,00171271 

164 Eucgr.J00979.v1.1 259,0723 0,11668306 0,26911432 22,3182 1,42E-05 0,00177432 

165 Eucgr.E02891.v1.1 326,7471 -0,84374813 0,21460689 22,3279 1,42E-05 0,00177432 

166 Eucgr.F02483.v1.1 1754,4368 -0,32840975 0,09670060 22,3121 1,43E-05 0,00177432 

167 Eucgr.D00009.v1.1 159,5950 0,01107170 0,27277987 22,2767 1,45E-05 0,00179512 

168 Eucgr.E04318.v1.1 595,1213 0,27344179 0,16955972 22,2323 1,49E-05 0,00182449 

169 Eucgr.H00849.v1.1 1517,8920 -0,49763598 0,15884504 22,1844 1,52E-05 0,00185771 

170 Eucgr.B03112.v1.1 39,3025 0,03967033 0,41899734 22,1423 1,56E-05 0,00188609 
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171 Eucgr.H00189.v1.1 772,1948 0,51455181 0,26615575 22,0063 1,66E-05 0,00200696 

172 Eucgr.B03489.v1.1 588,2525 0,58692374 0,20057192 21,9341 1,73E-05 0,00206866 

173 Eucgr.K02065.v1.1 2230,3214 -0,76217956 0,16484485 21,9072 1,75E-05 0,00208454 

 174 Eucgr.B03356.v1.1 1935,7894 0,09470980 0,26849411 21,8200 1,83E-05 0,00216487 

175 Eucgr.K03130.v1.1 814,5244 -0,56279938 0,14837932 21,8069 1,84E-05 0,00216666 

176 Eucgr.I01432.v1.1 1999,8251 0,35217726 0,11889657 21,7777 1,87E-05 0,00218604 

177 Eucgr.G01417.v1.1 1084,0483 -0,36718024 0,19691100 21,7359 1,91E-05 0,00220714 

178 Eucgr.H03471.v1.1 1647,1177 -0,84021548 0,22651695 21,7393 1,90E-05 0,00220714 

179 Eucgr.E01587.v1.1 776,8355 0,50532090 0,10926526 21,7173 1,92E-05 0,00221535 

180 Eucgr.H04034.v1.1 742,2383 -0,08378748 0,32236286 21,6566 1,98E-05 0,00227084 

181 Eucgr.G01977.v1.1 79,5066 -0,10448613 0,33648565 21,5991 2,04E-05 0,00232428 

182 Eucgr.K02898.v1.1 1198,3180 -0,05981697 0,11996466 21,5653 2,08E-05 0,00235084 

183 Eucgr.D00077.v1.1 467,9269 -0,91879161 0,21700915 21,5467 2,10E-05 0,00235980 

184 Eucgr.K00618.v1.1 399,3028 -1,05701435 0,25550084 21,4759 2,17E-05 0,00242441 

185 Eucgr.K00948.v1.1 972,2377 -0,34568019 0,15469688 21,4710 2,18E-05 0,00242441 

186 Eucgr.A01734.v1.1 601,0509 -0,39347400 0,13483815 21,3971 2,26E-05 0,00250207 

187 Eucgr.J00821.v1.1 13,7645 0,81128086 0,82902916 21,3412 2,32E-05 0,00254074 

188 Eucgr.C04230.v1.1 387,8165 0,21479033 0,22751724 21,3394 2,32E-05 0,00254074 

189 Eucgr.I02501.v1.1 1519,1393 -0,27164549 0,18057820 21,3345 2,33E-05 0,00254074 

190 Eucgr.H00777.v1.1 957,5256 -0,23950735 0,12170143 21,3029 2,37E-05 0,00256754 

191 Eucgr.F03876.v1.1 1531,3938 -0,75640484 0,16456534 21,2545 2,42E-05 0,00261665 

192 Eucgr.K03589.v1.1 9172,9196 -0,91370741 0,27566713 21,2385 2,44E-05 0,00262401 

193 Eucgr.A00990.v1.1 264,1227 0,12740154 0,33277260 21,1736 2,52E-05 0,00269641 

194 Eucgr.H01013.v1.1 1288,8052 -0,55319475 0,17412664 21,1516 2,55E-05 0,00271221 

195 Eucgr.C00426.v1.1 1356,7300 -0,58157972 0,20592202 21,0638 2,67E-05 0,00281941 

196 Eucgr.I00510.v1.1 56,8115 -0,83776750 0,38072560 21,0428 2,70E-05 0,00283468 

197 Eucgr.G01880.v1.1 715,9115 -0,57264950 0,13421519 20,8711 2,94E-05 0,00307310 

198 Eucgr.K02796.v1.1 836,3868 -0,55283915 0,25024857 20,8484 2,97E-05 0,00309241 

199 Eucgr.J02265.v1.1 247,2777 -0,20677747 0,24182381 20,7012 3,20E-05 0,00331185 

200 Eucgr.C01788.v1.1 121,8396 -0,93331549 0,21414578 20,6327 3,31E-05 0,00338443 

201 Eucgr.E03410.v1.1 8401,8093 -0,20701637 0,14884671 20,6345 3,31E-05 0,00338443 

202 Eucgr.F02996.v1.1 221,1426 -1,15266123 0,32091724 20,6183 3,33E-05 0,00338443 

203 Eucgr.I00544.v1.1 98,4409 -1,07166396 0,26184302 20,6181 3,33E-05 0,00338443 

204 Eucgr.B02030.v1.1 1131,4744 0,24096469 0,14262551 20,5989 3,37E-05 0,00340037 

205 Eucgr.J01121.v1.1 2850,9882 -0,58354951 0,16597376 20,5649 3,42E-05 0,00342807 

206 Eucgr.B01996.v1.1 442,4255 0,03235271 0,21963321 20,5631 3,43E-05 0,00342807 

207 Eucgr.F02269.v1.1 2164,6243 -0,27047080 0,32757549 20,5468 3,45E-05 0,00343954 

208 Eucgr.A00949.v1.1 60,8894 -0,63057695 0,39403950 20,4490 3,63E-05 0,00356029 

209 Eucgr.A01503.v1.1 819,7166 -0,50505231 0,15512967 20,4623 3,60E-05 0,00356029 

210 Eucgr.J01942.v1.1 180,1777 0,56455518 0,19160209 20,4495 3,63E-05 0,00356029 

211 Eucgr.K01668.v1.1 151,2301 -0,67783671 0,34772134 20,4107 3,70E-05 0,00361193 

212 Eucgr.B00032.v1.1 540,0405 -0,52348058 0,12751137 20,3377 3,83E-05 0,00372222 

213 Eucgr.C00648.v1.1 667,1696 -0,59303457 0,18217544 20,3316 3,85E-05 0,00372222 
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214 Eucgr.B03636.v1.1 186,7369 -0,26076168 0,17480255 20,3097 3,89E-05 0,00374568 

215 Eucgr.K02475.v1.1 2104,6733 -0,01614308 0,15031799 20,2899 3,93E-05 0,00374784 

216 Eucgr.F00392.v1.1 258,2461 0,16250204 0,22823247 20,2913 3,92E-05 0,00374784 

217 Eucgr.J02393.v1.1 125,5009 0,23945341 0,34922259 20,2220 4,06E-05 0,00385958 

 218 Eucgr.G02309.v1.1 383,5898 -0,38548962 0,13618205 20,1933 4,12E-05 0,00389739 

219 Eucgr.A02867.v1.1 182,4822 0,38121925 0,20803002 20,1078 4,30E-05 0,00404896 

220 Eucgr.C01001.v1.1 336,8782 -0,94314781 0,24956805 20,0874 4,35E-05 0,00407130 

221 Eucgr.D00943.v1.1 114,4847 0,03207124 0,26170554 20,0786 4,37E-05 0,00407130 

222 Eucgr.E00460.v1.1 46,2131 -0,41900114 0,60778350 19,9890 4,56E-05 0,00421964 

223 Eucgr.E00814.v1.1 445,5875 0,66542132 0,41639783 19,9901 4,56E-05 0,00421964 

224 Eucgr.J00930.v1.1 5251,4362 0,04878506 0,17445094 19,9778 4,59E-05 0,00422440 

225 Eucgr.A02048.v1.1 295,3774 -0,02724553 0,24188211 19,8321 4,94E-05 0,00452351 

226 Eucgr.C03313.v1.1 412,2340 0,61459259 0,26310239 19,8128 4,99E-05 0,00454710 

227 Eucgr.H04233.v1.1 1739,1081 -0,09398928 0,17868712 19,7148 5,24E-05 0,00475438 

228 Eucgr.G02807.v1.1 9742,1905 -0,56298401 0,14997585 19,6637 5,37E-05 0,00485608 

229 Eucgr.B02677.v1.1 469,8843 0,65465842 0,16817284 19,6311 5,46E-05 0,00491431 

230 Eucgr.D02315.v1.1 905,4141 0,46453127 0,18483220 19,5774 5,61E-05 0,00502621 

231 Eucgr.D02323.v1.1 50,1812 -1,18665816 0,30577802 19,5554 5,67E-05 0,00505974 

232 Eucgr.H01094.v1.1 2386,4276 0,50228227 0,16237135 19,5351 5,73E-05 0,00508942 

233 Eucgr.C01118.v1.1 109,2568 -0,54370752 0,23133326 19,5148 5,79E-05 0,00509720 

234 Eucgr.G03039.v1.1 192,0946 -0,20435811 0,19395042 19,5199 5,77E-05 0,00509720 

235 Eucgr.D00335.v1.1 682,1823 0,02478615 0,09469342 19,4495 5,98E-05 0,00524407 

236 Eucgr.B02195.v1.1 343,1672 -0,48416658 0,20784937 19,4129 6,09E-05 0,00531829 

237 Eucgr.H04604.v1.1 56,2340 -0,48699120 0,30769128 19,3850 6,17E-05 0,00537028 

238 Eucgr.I01237.v1.1 88,3882 -0,35419120 0,31054953 19,3435 6,30E-05 0,00545983 

239 Eucgr.B03201.v1.1 22,9423 -1,72483651 0,41278362 19,2454 6,62E-05 0,00571015 

240 Eucgr.K00929.v1.1 218,6468 0,31684685 0,16370965 19,1872 6,82E-05 0,00585429 

241 Eucgr.J00903.v1.1 447,1870 0,10710377 0,14439331 19,0453 7,32E-05 0,00625881 

242 Eucgr.L03568.v1.1 79,1951 -0,00232535 0,34640369 19,0112 7,44E-05 0,00634018 

243 Eucgr.J02562.v1.1 39,8314 -0,72556082 0,35434840 18,9601 7,64E-05 0,00642468 

244 Eucgr.K00946.v1.1 1366,4008 -0,12213240 0,09144723 18,9629 7,63E-05 0,00642468 

245 Eucgr.I01083.v1.1 184,9874 -0,93001800 0,23377972 18,9610 7,63E-05 0,00642468 

246 Eucgr.H04224.v1.1 30,5101 -0,65811786 0,40352472 18,9506 7,67E-05 0,00642891 

247 Eucgr.J03065.v1.1 1075,9189 -0,55741502 0,15287395 18,9387 7,72E-05 0,00644106 

248 Eucgr.F00033.v1.1 2333,5121 0,30059056 0,13038353 18,8831 7,94E-05 0,00659586 

249 Eucgr.B03194.v1.1 117,8093 -1,47603203 0,33984680 18,8325 8,14E-05 0,00673767 

250 Eucgr.H03262.v1.1 294,9588 1,11562255 0,26077755 18,8210 8,19E-05 0,00674944 

251 Eucgr.B02795.v1.1 11,6820 -0,21119975 0,69872897 18,7820 8,35E-05 0,00677413 

252 Eucgr.D01872.v1.1 30,6578 -0,21343482 0,49363866 18,8022 8,26E-05 0,00677413 

253 Eucgr.E03115.v1.1 1128,2149 0,48484978 0,18189777 18,7884 8,32E-05 0,00677413 

254 Eucgr.H03405.v1.1 30,9271 0,81996027 0,48204410 18,7921 8,31E-05 0,00677413 

255 Eucgr.J02605.v1.1 1692,8017 -0,52649865 0,13315537 18,7111 8,65E-05 0,00686056 

256 Eucgr.E04171.v1.1 240,5755 -0,77990913 0,18069544 18,7125 8,64E-05 0,00686056 
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257 Eucgr.F01590.v1.1 635,3845 -0,04308225 0,14181354 18,7121 8,64E-05 0,00686056 

258 Eucgr.F03705.v1.1 485,9206 0,26499731 0,15852569 18,7099 8,65E-05 0,00686056 

259 Eucgr.G02543.v1.1 1236,3969 -0,45927449 0,11093968 18,7279 8,58E-05 0,00686056 

 260 Eucgr.I01102.v1.1 1378,5636 0,55535066 0,15170547 18,7421 8,52E-05 0,00686056 

261 Eucgr.C02115.v1.1 1560,3073 -0,26712970 0,11157183 18,6993 8,70E-05 0,00687073 

262 Eucgr.K02246.v1.1 252,5939 0,91368675 0,25006525 18,6543 8,90E-05 0,00700029 

263 Eucgr.C03840.v1.1 411,8934 -0,21000640 0,16838567 18,6352 8,98E-05 0,00704062 

264 Eucgr.J01371.v1.1 621,0574 -0,33885046 0,16055074 18,5928 9,18E-05 0,00716422 

265 Eucgr.F04402.v1.1 1976,4321 0,44878307 0,14296728 18,5660 9,30E-05 0,00720631 

266 Eucgr.I01279.v1.1 637,9753 -0,52185380 0,13447430 18,5667 9,30E-05 0,00720631 

267 Eucgr.C00773.v1.1 25,1879 0,19041459 0,61922430 18,5441 9,40E-05 0,00723120 

268 Eucgr.H03483.v1.1 56,6468 -0,03761530 0,25303372 18,5468 9,39E-05 0,00723120 

269 Eucgr.F02435.v1.1 1559,5234 -0,14721484 0,10835877 18,4317 9,94E-05 0,00762064 

270 Eucgr.C03813.v1.1 50,5077 -0,39009208 0,40013183 18,3753 0,000102295 0,00780963 

271 Eucgr.I00320.v1.1 878,8242 0,55163876 0,20267832 18,3484 0,000103682 0,00788634 

272 Eucgr.E01101.v1.1 241,5958 -0,90581478 0,23721435 18,3387 0,000104182 0,00789522 

273 Eucgr.K00456.v1.1 456,9804 -0,40657028 0,11843877 18,3307 0,0001046 0,00789789 

274 Eucgr.B00026.v1.1 268,9156 0,30441229 0,17997386 18,3018 0,000106126 0,00798387 

275 Eucgr.K01125.v1.1 172,1148 -0,02036604 0,24730818 18,2629 0,000108206 0,00811073 

276 Eucgr.A02597.v1.1 197,5054 0,23288161 0,36659059 18,2555 0,000108607 0,00811131 

277 Eucgr.K03192.v1.1 21,3465 1,39602585 0,47879620 18,2413 0,000109385 0,00813992 

278 Eucgr.J01707.v1.1 63,7863 -1,00096081 0,27954801 18,1810 0,000112732 0,00834678 

279 Eucgr.B00131.v1.1 1801,6357 -0,24716534 0,11462423 18,1767 0,000112975 0,00834678 

280 Eucgr.C02987.v1.1 107,7554 -0,56852484 0,30201193 18,1608 0,000113877 0,00837974 

281 Eucgr.H00559.v1.1 1809,9675 0,92163835 0,22374944 18,1545 0,000114234 0,00837974 

282 Eucgr.C04369.v1.1 201,8839 -0,93128563 0,28983500 18,1450 0,000114778 0,00838979 

283 Eucgr.I02640.v1.1 1539,4194 -0,17619312 0,35013704 18,1119 0,000116695 0,00849977 

284 Eucgr.B03813.v1.1 453,2368 -0,69654784 0,21226145 18,0404 0,000120942 0,00877810 

285 Eucgr.D01347.v1.1 285,5616 -0,69124307 0,18195901 17,9988 0,000123483 0,00883804 

286 Eucgr.H00010.v1.1 1458,7804 -0,48449875 0,16733032 17,9990 0,000123469 0,00883804 

287 Eucgr.I01369.v1.1 11783,8990 -0,19526215 0,20295386 18,0179 0,000122312 0,00883804 

288 Eucgr.I01546.v1.1 503,0587 -0,45968733 0,11650045 18,0043 0,000123146 0,00883804 

289 Eucgr.E04321.v1.1 961,2833 0,47538461 0,24197426 17,9718 0,000125163 0,00892731 

290 Eucgr.C00651.v1.1 923,2764 -0,63108908 0,15799376 17,9593 0,000125944 0,00895201 

291 Eucgr.E00458.v1.1 1150,4491 -0,22172694 0,09851263 17,9426 0,000127002 0,00899618 

292 Eucgr.A01576.v1.1 772,1926 -0,28170532 0,08681378 17,9186 0,000128537 0,00901202 

293 Eucgr.F01641.v1.1 173,6174 -0,82191458 0,20581838 17,9307 0,000127763 0,00901202 

294 Eucgr.I00268.v1.1 13,0575 1,22956964 1,05941843 17,9240 0,000128191 0,00901202 

295 Eucgr.B00402.v1.1 1045,0220 0,59661380 0,19566536 17,8160 0,000135304 0,00942239 

296 Eucgr.F00491.v1.1 46,1188 0,09229234 0,32477574 17,8185 0,000135131 0,00942239 

297 Eucgr.J00164.v1.1 2816,4128 -0,09263885 0,09065918 17,8087 0,000135799 0,00942499 

298 Eucgr.B03344.v1.1 88,1847 -0,44338575 0,38191980 17,7496 0,000139868 0,00967485 

299 Eucgr.G01151.v1.1 118,0418 1,59033180 0,37857741 17,7427 0,00014035 0,00967569 
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Tabela 5 – Transcritos identificados pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) 

(conclusão) 

Linha Acesso baseMean log2FoldChange lfcSE stat pvalue padj 

300 Eucgr.D01673.v1.1 66,5220 -0,68267739 0,32589201 17,7196 0,000141985 0,00975582 

301 Eucgr.K00306.v1.1 324,5748 -0,47412947 0,24202169 17,6966 0,000143629 0,00983593 
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Anexo B 

 

Tabela 6– Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 
0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo 
Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (I) +K+H2O vs C+H2O 

(continua) 
Linha Acesso Descrição  log2FoldChange(1) padj(1) 

1 Eucgr.I01944.1 hypothetical protein EUGRSUZ_I01944 -1,52287046 1,2400E-05 

2 Eucgr.J02006.1 tropinone reductase homolog at1g07440-like -1,38330130 1,2137E-04 

3 Eucgr.G02486.1 nac domain-containing -1,27389519 6,5800E-05 

4 Eucgr.K02318.1 YELLOW STRIPE like 7 -1,22032238 3,4334E-04 

5 Eucgr.L00264.1 nicotianamine synthase-like -1,05990640 1,7366E-04 

6 Eucgr.E01486.1 upf0481 protein at3g47200-like -0,98734608 3,4600E-06 

7 Eucgr.H00279.1 udp-glycosyltransferase 74f2-like -0,98179532 3,4915E-03 

8 Eucgr.A02357.1 zinc- peroxisomal-like -0,94220572 7,2300E-07 

9 Eucgr.B03643.1 protein nrt1 ptr family -like -0,93391065 2,7306E-04 

10 Eucgr.K02319.1 YELLOW STRIPE like 7 -0,91890298 5,2000E-06 

11 Eucgr.F01453.1 beta-amyrin 28-oxidase-like -0,83541717 6,1910E-04 

12 Eucgr.B00026.1 probable protein phosphatase 2c 10 -0,77125291 4,0700E-07 

13 Eucgr.E04321.1 vacuolar-sorting receptor 6 -0,76498925 2,9824E-04 

14 Eucgr.A02355.1 zinc- peroxisomal-like isoform x2 -0,72565058 8,7100E-08 

15 Eucgr.H01867.1 low quality protein: serine threonine-protein kinase 
tnni3k-like 

-0,69212572 5,8400E-07 

16 Eucgr.B03152.1 ureide permease 1-like isoform x1 -0,66146692 6,5600E-05 

17 Eucgr.J01942.1 protein nrt1 ptr family -like -0,65356682 1,1532E-04 

18 Eucgr.J02261.1 e3 ubiquitin-protein ligase rglg2-like isoform x1 -0,62825753 1,4267E-03 

19 Eucgr.J00768.1 MATE efflux family protein -0,56445450 1,8399E-03 

20 Eucgr.E02450.1 cysteine-rich receptor-like protein kinase 10 -0,54906433 3,0967E-03 

21 Eucgr.K00799.1  -0,53026332 1,5088E-03 

22 Eucgr.E00785.1 respiratory burst oxidase protein F -0,51523998 2,0400E-05 

23 Eucgr.B03914.2 serine carboxypeptidase-like 51 -0,51308394 2,2287E-04 

24 Eucgr.K01762.1 probable leucine-rich repeat receptor-like serine 

threonine-protein kinase at3g14840 isoform x1 

-0,46502587 5,6030E-03 

25 Eucgr.E00276.1 hypothetical protein EUGRSUZ_E00276 -0,44431617 8,3270E-04 

26 Eucgr.J02604.1 phosphoinositide phosphatase sac2 isoform x1 -0,35339576 3,6501E-03 

27 Eucgr.F02483.1 t-complex protein 1 subunit zeta-like 0,24798860 9,2981E-03 

28 Eucgr.A01576.1 protein kinase dsk1 0,26976599 1,0318E-03 

29 Eucgr.C02115.1 myosin heavy chain-related 0,30920918 3,9150E-03 

30 Eucgr.I01374.1 triosephosphate isomerase 0,31572676 1,2535E-04 

31 Eucgr.B00131.1 adenylate kinase b 0,32441651 2,8996E-03 

32 Eucgr.B00032.1 serine threonine-protein phosphatase 2a activator 0,33598287 7,8445E-03 

33 Eucgr.H01352.1 dead-box atp-dependent rna helicase chloroplastic 0,34605992 2,0627E-03 

34 Eucgr.A01783.1 isopentenyl-diphosphate delta-isomerase i 0,37169718 1,9989E-03 

35 Eucgr.K00655.1 zinc finger ccch domain-containing protein 18-like 
isoform x1 

0,38585259 1,2633E-03 

36 Eucgr.H04232.1 cytochrome p450 87a3-like 0,38942719 6,8028E-03 

37 Eucgr.F01378.1 chalcone-flavanone isomerase family protein 

isoform partial 

0,39561094 1,5811E-04 

38 Eucgr.G02923.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104454286 

0,41011552 2,7637E-03 

39 Eucgr.L00008.1 hypothetical protein EUGRSUZ_L00008 0,41861820 3,6131E-03 

40 Eucgr.K02475.1 malate dehydrogenase 0,44091165 1,4980E-03 

41 Eucgr.F03707.1 chloroplastic drought-induced stress protein of 

32 kD 

0,45594312 1,4575E-04 

42 Eucgr.E04171.1 receptor-like protein kinase at4g00960 isoform x1 0,46881314 8,6030E-03 

43 Eucgr.E03115.1 (-)-germacrene d synthase-like 0,48247454 4,4977E-03 

44 Eucgr.J03133.1 tubby-like protein 8 0,48249985 7,3298E-03 

45 Eucgr.J03159.1 o-fucosyltransferase family protein 0,49363469 1,6100E-05 

46 Eucgr.C00142.1 porphobilinogen chloroplastic 0,49471479 1,0500E-06 

47 Eucgr.I00201.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104418118 

0,51286860 1,8438E-04 

48 Eucgr.A01503.1 PREDICTED: uncharacterized protein 

LOC104438106 

0,51840815 2,1720E-04 
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Tabela 6 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 
0,01) com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo 
pelo Teste LRT (padj ≤ 0,01) para a a comparação (I) +K+H2O vs C+H2O 

(conclusão) 
Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

49 Eucgr.H04666.1 PREDICTED: 3-oxoacyl- 0,52813140 1,3707E-03 

50 Eucgr.H03757.1 acyl carrier protein chloroplastic- partial 0,53002138 4,9208E-03 

51 Eucgr.J00851.1 cell elongation protein / DWARF1 / DIMINUTO 
(DIM) 

0,54248203 8,2666E-04 

52 Eucgr.F00493.1 Phosphoglycerate mutase family protein 0,56065429 1,9446E-03 

53 Eucgr.C00651.1 glutamic acid-rich 0,56372314 5,9600E-05 

54 Eucgr.A02448.1 nad -binding rossmann-fold superfamily protein 

isoform 1 

0,56695451 6,6000E-05 

55 Eucgr.I01150.1 lag1 longevity assurance homolog 2-like 0,56821724 1,6285E-03 

56 Eucgr.J02873.1 inactive protein kinase selmodraft_444075 0,58124547 3,3774E-03 

57 Eucgr.F03876.1 post-illumination chlorophyll fluorescence 
increase 

0,61430175 1,7400E-05 

58 Eucgr.I02501.1 Pyruvate kinase family protein 0,62173515 8,9700E-05 

59 Eucgr.K03004.1 fructokinase-like protein 1 0,62668727 6,2551E-03 

60 Eucgr.B03636.1 protein trichome birefringence-like 0,69879412 5,2000E-06 

61 Eucgr.C01118.1 Protein kinase superfamily protein 0,70174694 9,1170E-04 

62 Eucgr.C00426.1 hypothetical protein EUGRSUZ_C00426 0,70745345 8,0000E-05 

63 Eucgr.H03652.1 receptor-like cytosolic serine threonine-protein 
kinase rbk2 isoform x1 

0,71242831 8,0186E-04 

64 Eucgr.J01849.1 coiled-coil domain-containing protein 109a isoform 

2 

0,74710653 7,1900E-06 

65 Eucgr.H00559.1 purple acid phosphatase 17-like 0,76053504 7,3100E-05 

66 Eucgr.F03479.1 glutathione transport system permease gsid 0,78385694 2,3795E-03 

67 Eucgr.E02891.1 protein srg1-like 0,80461869 1,6100E-05 

68 Eucgr.K00618.1 glucose-6-phosphate dehydrogenase 1 0,83133376 2,5747E-04 

69 Eucgr.B02081.1 dnaj homolog subfamily b member 6-like isoform x1 0,84892869 1,6200E-05 

70 Eucgr.B02195.1 protein notum homolog 0,85966472 1,0900E-06 

71 Eucgr.F02996.1 hypothetical protein EUGRSUZ_F02996 0,86725634 2,7155E-03 

72 Eucgr.F02269.1 gibberellin-regulated protein 0,89008242 1,8157E-03 

73 Eucgr.H03471.1 ankyrin repeat-containing protein at5g02620-like 
isoform x1 

0,92084109 1,0200E-06 

74 Eucgr.I02350.1 esf1 homolog isoform x1 0,92309569 8,7210E-03 

75 Eucgr.A01790.1 probable indole-3-acetic acid-amido synthetase 0,94961368 9,1170E-04 

76 Eucgr.J01707.1 upf0481 protein at3g47200-like 0,99025870 1,0178E-04 

77 Eucgr.I00544.1 e3 ubiquitin-protein ligase atl9-like 1,01968707 7,2800E-06 

78 Eucgr.J00896.1 hypothetical protein EUGRSUZ_J00896 1,03554176 7,5300E-05 

79 Eucgr.B03194.1 formin-like protein 20 1,07561788 4,5613E-04 

80 Eucgr.B03205.1 arabinanase levansucrase 1,11790076 4,9900E-12 

81 Eucgr.G02319.1 hypothetical protein EUGRSUZ_G02319 1,18129398 4,1366E-04 

82 Eucgr.J00188.1 ring-h2 finger protein atl66 1,33516477 2,6900E-06 

83 Eucgr.J02097.1 3-ketoacyl- synthase 12 1,39456421 3,4800E-06 

 
Nota: Linhas em itálico representam transcritos com GO-slim annotation pela ferramenta Blast2GO. 

Linhas em negrito, representam transcritos relacionados aos processos biológicos de interesse 
que tiveram sua anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014).  

 
(1) Proveniente do Teste de Wald 
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Anexo C 
 

Tabela 7 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) com 
efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 
0,01) para a comparação (II) +Na+H2O vs C+H2O 

(continua) 

Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

1 Eucgr.D01509.1 acetyl- -benzylalcohol acetyltransferase-like -3,91742235 1,5400E-07 

2 Eucgr.K03192.1 glutathione s-transferase l3-like -1,63735506 7,0700E-06 

3 Eucgr.H01247.1 anthocyanidin 3-o-glucosyltransferase 5-like -1,56332510 1,8177E-04 

4 Eucgr.L00251.1 galactinol synthase 2-like -1,54280800 6,9720E-04 

5 Eucgr.I01944.1 hypothetical protein EUGRSUZ_I01944 -1,37482719 1,6160E-04 

6 Eucgr.F03119.1 inorganic pyrophosphatase 2-like -1,30872596 3,8800E-07 

7 Eucgr.I01620.1 glycerophosphodiester phosphodiesterase gde1-like -1,30761044 1,5800E-07 

8 Eucgr.B03132.1 cytochrome p450 cyp749a22-like -1,26073016 1,3120E-04 

9 Eucgr.L03244.1 galactinol synthase 2-like -1,22010042 2,5016E-03 

10 Eucgr.C01177.1 xenotropic and polytropic murine leukemia virus 
receptor ids- 

-1,18445267 5,8100E-07 

11 Eucgr.I02128.1 hypothetical protein EUGRSUZ_I02128 -1,17634349 6,0940E-04 

12 Eucgr.E01486.1 upf0481 protein at3g47200-like -1,10499143 2,7900E-07 

13 Eucgr.J02006.1 tropinone reductase homolog at1g07440-like -1,02856001 8,8468E-03 

14 Eucgr.G02343.1 transcription factor lux -0,96762999 3,7600E-07 

15 Eucgr.B03643.1 protein nrt1 ptr family -like -0,96160508 1,4907E-04 

16 Eucgr.C00760.1 plant invertase pectin methylesterase inhibitor 

superfamily 

-0,89355979 1,8226E-04 

17 Eucgr.A02357.1 zinc- peroxisomal-like -0,87119266 5,9900E-06 

18 Eucgr.K00370.1 cct motif family protein -0,83508042 9,3032E-04 

19 Eucgr.E02450.1 cysteine-rich receptor-like protein kinase 10 -0,82190777 1,7900E-06 

20 Eucgr.A01421.1 homeobox-leucine zipper protein athb-7 -0,77938921 2,1625E-03 

21 Eucgr.C03183.1 lysine-ketoglutarate reductase/saccharopine 
dehydrogenase  

bifunctional enzyme 

-0,76697286 3,4522E-04 

22 Eucgr.J03115.1 metal transporter nramp6 isoform x1 -0,74927869 2,4823E-03 

23 Eucgr.E00644.1 phosphoglycerate mutase family protein -0,73371945 5,8359E-03 

24 Eucgr.C04231.1 e3 ubiquitin-protein ligase arih1-like -0,71857858 4,8069E-03 

25 Eucgr.A02355.1 zinc- peroxisomal-like isoform x2 -0,70283837 4,6700E-07 

26 Eucgr.H03262.1 phospholipase d p1 -0,68042083 5,9822E-03 

27 Eucgr.J02261.1 e3 ubiquitin-protein ligase rglg2-like isoform x1 -0,68002468 7,3029E-04 

28 Eucgr.J00920.1 cytokinin riboside 5 -monophosphate 

phosphoribohydrolase log1 

-0,67265061 1,2800E-08 

29 Eucgr.B03152.1 ureide permease 1-like isoform x1 -0,66345541 9,8800E-05 

30 Eucgr.H00559.1 purple acid phosphatase 17-like -0,64257982 2,4243E-03 

31 Eucgr.K02319.1 YELLOW STRIPE like 7 -0,63613009 6,4566E-03 

32 Eucgr.K01762.1 probable leucine-rich repeat receptor-like serine 

threonine-protein kinase at3g14840 isoform x1 

-0,62373197 9,4900E-05 

33 Eucgr.E02448.1 cysteine-rich receptor-like protein kinase 10 -0,61494994 9,5245E-03 

34 Eucgr.B00026.1 probable protein phosphatase 2c 10 -0,56717970 5,6328E-04 

35 Eucgr.J00930.1 aquaporin pip2-7-like -0,53737469 1,0600E-03 

36 Eucgr.B00402.1 protein nrt1 ptr family -like -0,50462986 8,3677E-03 

37 Eucgr.F03705.1 zim17-type zinc finger protein -0,50248339 4,4809E-04 

38 Eucgr.J01942.1 protein nrt1 ptr family -like -0,49550624 7,3135E-03 
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Tabela 7 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) com 
efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 
0,01) para a comparação (II) +Na+H2O vs C+H2O 

(continuação) 

Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

39 Eucgr.D02315.1 probable serine threonine-protein kinase at1g01540 -0,48864688 7,0337E-03 

40 Eucgr.K00893.1 hypothetical protein EUGRSUZ_K00893 -0,47693543 3,6514E-04 

41 Eucgr.H01867.1 low quality protein: serine threonine-protein kinase 

tnni3k-like 

-0,45388826 3,9807E-03 

42 Eucgr.B02030.1 alpha beta-hydrolases superfamily protein -0,42160818 1,9924E-03 

43 Eucgr.J02604.1 phosphoinositide phosphatase sac2 isoform x1 -0,40936519 7,3656E-04 

44 Eucgr.I01432.1 baculoviral iap repeat-containing 1b -0,40138388 2,5771E-04 

45 Eucgr.E00276.1 hypothetical protein EUGRSUZ_E00276 -0,39126976 6,4447E-03 

46 Eucgr.I01102.1 lipase 1 -0,39030910 9,7160E-03 

47 Eucgr.E01168.1 RHO guanyl-nucleotide exchange factor 14 0,24756370 8,8648E-04 

48 Eucgr.K00946.1 probable protein phosphatase 2c 52 0,24785201 7,3135E-03 

49 Eucgr.C02115.1 myosin heavy chain-related 0,30038243 7,7862E-03 

50 Eucgr.B03621.1 dead-box atp-dependent rna helicase 37-like 0,31475236 9,1314E-04 

51 Eucgr.B00131.1 adenylate kinase b 0,32243068 4,8013E-03 

52 Eucgr.C00142.1 porphobilinogen chloroplastic 0,33803046 3,7353E-03 

53 Eucgr.K00655.1 zinc finger ccch domain-containing protein 18-like 

isoform x1 

0,37687631 2,2423E-03 

54 Eucgr.I00227.1 amino acid kinase family protein 0,39908680 2,5643E-03 

55 Eucgr.C00203.1 ring-h2 finger protein atl56-like 0,41729211 3,2650E-03 

56 Eucgr.H01352.1 dead-box atp-dependent rna helicase chloroplastic 0,42041006 1,4523E-04 

57 Eucgr.B00032.1 serine threonine-protein phosphatase 2a activator 0,42466819 4,0757E-04 

58 Eucgr.F03707.1 chloroplastic drought-induced stress protein of 
32 kD 

0,42593212 7,9308E-04 

59 Eucgr.C04321.1 heptahelical transmembrane protein 1-like 0,43256157 2,7183E-03 

60 Eucgr.K00287.1 ribosomal protein 0,44443112 3,8165E-03 

61 Eucgr.G02923.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104454286 

0,44881522 1,2006E-03 

62 Eucgr.A01247.1 short-chain dehydrogenase tic chloroplastic-like 0,44900885 3,8445E-03 

63 Eucgr.H00849.1 acetyl- cytosolic 1 0,45322822 3,7353E-03 

64 Eucgr.K03130.1 myb-like HTH transcriptional regulator family 

protein 

0,46401950 1,0691E-03 

65 Eucgr.C03664.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104438175 

0,47890801 9,6095E-03 

66 Eucgr.F01378.1 chalcone-flavanone isomerase family protein isoform 
partial 

0,48366047 2,2500E-06 

67 Eucgr.I02501.1 Pyruvate kinase family protein 0,48404985 6,9334E-03 

68 Eucgr.H04124.1 50s ribosomal protein l3- chloroplastic 0,50097793 7,1624E-03 

69 Eucgr.J00851.1 cell elongation protein / DWARF1 / DIMINUTO 

(DIM) 

0,50875630 3,2253E-03 

70 Eucgr.K00948.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104424877 

0,51235355 3,8781E-04 

71 Eucgr.J03133.1 tubby-like protein 8 0,51464818 4,9984E-03 

72 Eucgr.E03410.1 zeaxanthin chloroplastic-like 0,55047970 4,0800E-05 

73 Eucgr.A01503.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104438106 

0,55210719 9,8800E-05 

74 Eucgr.C00651.1 glutamic acid-rich 0,56525586 9,1100E-05 

75 Eucgr.F03876.1 post-illumination chlorophyll fluorescence 
increase 

0,56952396 1,6160E-04 

76 Eucgr.C01752.1 probable l-type lectin-domain containing receptor 
kinase isoform x2 

0,57589658 5,3243E-03 

77 Eucgr.K02421.1 serine carboxypeptidase-like 51 isoform x2 0,60583616 3,1087E-04 
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Tabela 7 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) com 
efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 
0,01) para a comparação (II) +Na+H2O vs C+H2O 

(conclusão) 

Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

78 Eucgr.H01414.1 sulfate transporter 3;1 0,60794143 7,0374E-03 

79 Eucgr.B00946.1 phosphoethanolamine n-methyltransferase 1-like 0,61677592 7,3397E-04 

80 Eucgr.L02715.1 hypothetical protein EUGRSUZ_F03869 0,62460021 1,9683E-03 

81 Eucgr.J02873.1 inactive protein kinase selmodraft_444075 0,62649492 1,8678E-03 

82 Eucgr.H03652.1 receptor-like cytosolic serine threonine-protein kinase 

rbk2 isoform x1 

0,65714438 3,8445E-03 

83 Eucgr.C01118.1 probable receptor-like protein kinase at5g20050 0,67073282 2,3470E-03 

84 Eucgr.B03356.1 transcription factor ibh1-like 0,68097950 8,5814E-03 

85 Eucgr.K00965.1 probable polyol transporter 4 0,68198284 1,5712E-03 

86 Eucgr.H01095.1 glycosyl hydrolase 9b13 0,71672680 4,0664E-04 

87 Eucgr.F03090.1 gdsl esterase lipase apg 0,74928082 1,0313E-03 

88 Eucgr.B02195.1 protein notum homolog 0,75377473 5,5700E-05 

89 Eucgr.K03589.1 gdsl esterase lipase at4g28780-like 0,76341327 3,2214E-03 

90 Eucgr.C00426.1 hypothetical protein EUGRSUZ_C00426 0,77403037 1,7700E-05 

91 Eucgr.J01849.1 coiled-coil domain-containing protein 109a isoform 2 0,81908596 7,4400E-07 

92 Eucgr.C01001.1 e3 ubiquitin-protein ligase rnf181-like 0,86454845 9,8800E-05 

93 Eucgr.E02891.1 protein srg1-like 0,86807908 3,4000E-06 

94 Eucgr.F02269.1 gibberellin-regulated protein 0,89494483 2,9555E-03 

95 Eucgr.F03479.1 glutathione transport system permease gsid 0,91331139 3,1969E-04 

96 Eucgr.I00544.1 e3 ubiquitin-protein ligase atl9-like 0,93767231 7,7400E-05 

97 Eucgr.J01707.1 upf0481 protein at3g47200-like 0,94040145 3,2407E-04 

98 Eucgr.J00896.1 hypothetical protein EUGRSUZ_J00896 0,95923083 4,7141E-04 

99 Eucgr.H03471.1 ankyrin repeat-containing protein at5g02620-like 
isoform x1 

1,00738251 1,8100E-07 

100 Eucgr.B03201.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104433432 

1,01394639 9,2759E-03 

101 Eucgr.K00618.1 glucose-6-phosphate dehydrogenase 1 1,06629825 1,1600E-06 

102 Eucgr.B02081.1 dnaj homolog subfamily b member 6-like isoform x1 1,07920882 4,8500E-08 

103 Eucgr.A01790.1 probable indole-3-acetic acid-amido synthetase 1,20061050 8,2600E-06 

104 Eucgr.F02996.1 hypothetical protein EUGRSUZ_F02996 1,24027449 3,6400E-06 

105 Eucgr.G02319.1 hypothetical protein EUGRSUZ_G02319 1,30884843 9,3400E-05 

106 Eucgr.J00188.1 ring-h2 finger protein atl66 1,34053896 3,3800E-06 

107 Eucgr.J02097.1 3-ketoacyl- synthase 12 1,36901873 8,6300E-06 

108 Eucgr.B03194.1 formin-like protein 20 1,37585252 2,2400E-06 

 

Nota: Linhas em itálico representam transcritos com GO-slim annotation pela ferramenta Blast2GO. 
Linhas em negrito, representam transcritos relacionados aos processos biológicos de interesse 
que tiveram sua anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014). 

 
(1) Proveniente do Teste de Wald 
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Anexo D 
 

Tabela 8 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT 
(padj ≤ 0,01) para a comparação (III) +K+H2O vs Na+H2O 

 

Linha Acesso Descrição  log2FoldChange(1) padj(1) 

1 Eucgr.L00264.1 nicotianamine synthase-like -0,97748370 2,0635E-03 

2 Eucgr.J00920.1 cytokinin riboside 5 -monophosphate 
phosphoribohydrolase log1 

0,40962842 3,6590E-03 

3 Eucgr.B03205.1 arabinanase levansucrase 0,59432642 3,6590E-03 

4 Eucgr.J03115.1 metal transporter nramp6 isoform x1 0,73806691 5,3300E-03 

5 Eucgr.C03313.1 protein yls2-like 0,87246563 1,6491E-04 

6 Eucgr.C03310.1 protein yls2-like 0,90405073 7,6606E-04 

7 Eucgr.H03262.1 phospholipase d p1 0,96861159 1,2300E-05 

8 Eucgr.C03183.1 lysine-ketoglutarate reductase/saccharopine 
dehydrogenase bifunctional enzyme 

0,98168811 7,3300E-07 

9 Eucgr.F03119.2 inorganic pyrophosphatase 2-like 0,99876681 3,8632E-04 

10 Eucgr.J01629.1 protein tpx2 isoform x4 1,00432157 3,4660E-03 

11 Eucgr.C00760.1 Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor 
superfamily 

1,03617477 6,8000E-06 

12 Eucgr.G02343.1 transcription factor lux 1,15186194 7,7500E-11 

13 Eucgr.C01177.1 SPX  domain gene 1 1,22181588 1,1900E-07 

14 Eucgr.H00559.1 purple acid phosphatase 17-like 1,40311486 3,6700E-16 

15 Eucgr.L03244.1 galactinol synthase 2-like 1,45109447 1,7003E-04 

16 Eucgr.I01620.1 glycerophosphodiester phosphodiesterase gde1-like 1,48857694 1,2300E-10 

17 Eucgr.L00251.1 galactinol synthase 2-like 2,11219643 1,8800E-07 

18 Eucgr.H03155.1 hypothetical protein EUGRSUZ_H03155 2,35538787 2,0814E-03 

19 Eucgr.D01509.1 acetyl- -benzylalcohol acetyltransferase-like 3,13037698 6,2200E-05 

 

Nota: Linhas em itálico representam transcritos com GO-slim annotation pela ferramenta Blast2GO. 
Linhas em negrito, representam transcritos relacionados aos processos biológicos de interesse 
que tiveram sua anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014). 

 
(1) Proveniente do Teste de Wald 
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Anexo E  
 

Tabela 9 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT 
(padj ≤ 0,01) para a comparação (IV) +K-H2O vs C-H2O 

(continua) 

Linha Acesso Descrição  log2FoldChange(1) padj(1) 

1 Eucgr.H04372.1 probable aldo-keto reductase 1 -1,26394676 3,5600E-05 

2 Eucgr.A01357.1 suppressor protein srp40 -1,07025089 1,2534E-04 

3 Eucgr.F02958.1 gdsl esterase lipase at1g33811 -0,90910980 4,7000E-05 

4 Eucgr.H03360.1 -binding protein 3 isoform 1 -0,86836283 6,9387E-03 

5 Eucgr.H01414.1 sulfate transporter 3;1 -0,85440407 1,0500E-05 

6 Eucgr.C02885.1 golgin subfamily a member 4 -0,83815370 3,8400E-05 

7 Eucgr.D01733.1 glycosyl hydrolase 9C2 -0,76545503 3,7000E-08 

8 Eucgr.C00648.1 zinc transporter 4 precursor -0,75474179 7,0900E-07 

9 Eucgr.F03090.1 gdsl esterase lipase apg -0,71024555 1,2893E-03 

10 Eucgr.H00010.1 o-acyltransferase wsd1-like -0,63013602 1,0200E-05 

11 Eucgr.I01579.1 chalcone synthase -0,60012873 8,4744E-04 

12 Eucgr.C02337.1 cytosolic sulfotransferase 5-like -0,59520712 2,7100E-05 

13 Eucgr.B01499.1 aldo-keto reductase family 4 member c9-like -0,58893607 1,3946E-03 

14 Eucgr.B00946.1 phosphoethanolamine n-methyltransferase 1-like -0,55717386 1,6462E-03 

15 Eucgr.H01095.1 glycosyl hydrolase 9B13 -0,54282483 9,7336E-03 

16 Eucgr.J03133.1 tubby-like protein 8 -0,50456632 5,5499E-03 

17 Eucgr.B00508.1 zinc finger ccch domain-containing protein 4 -0,50402916 6,5726E-04 

18 Eucgr.G02309.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104453784 

-0,50282151 2,6700E-05 

19 Eucgr.F01641.1 probable diphthine synthase -0,50260761 9,2404E-03 

20 Eucgr.J01121.1 elongation factor 1- -0,49853312 8,5888E-04 

21 Eucgr.C04321.1 heptahelical transmembrane protein 1-like -0,47715368 3,1765E-04 

22 Eucgr.H04124.1 50s ribosomal protein l3- chloroplastic -0,45509173 8,8554E-03 

23 Eucgr.J02955.1 malonate-- ligase -0,45293086 6,5726E-04 

24 Eucgr.G02807.1 elongation factor 1-alpha-like -0,44512421 1,1372E-03 

25 Eucgr.H01013.1 calcium-dependent phosphotriesterase superfamily 
protein 

-0,43447049 9,1623E-03 

26 Eucgr.A01085.1 gdsl esterase lipase at2g04570-like -0,42997268 2,2335E-03 

27 Eucgr.K00287.1 ribosomal protein -0,41328630 3,9340E-03 

28 Eucgr.A01247.1 short-chain dehydrogenase tic chloroplastic-like -0,41209418 6,9327E-03 

29 Eucgr.H00777.1 oleoyl-acyl carrier protein thioesterase 
chloroplastic-like 

-0,40674078 2,0112E-04 

30 Eucgr.F01378.1 chalcone-flavanone isomerase family protein 
isoform partial 

-0,40416728 8,2500E-05 

31 Eucgr.J02605.1 40s ribosomal protein sa-2-like -0,39845872 1,0833E-03 

32 Eucgr.K00948.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104424877 

-0,38923803 9,2377E-03 

33 Eucgr.J00903.1 PREDICTED: uncharacterized protein 

LOC104421637 isoform X1 

-0,37651570 9,0164E-03 

34 Eucgr.I01279.1 cryptochrome-interacting basic-helix-loop-helix 
isoform 1 

-0,34816980 7,0229E-03 

35 Eucgr.F02835.1 pfkB-like carbohydrate kinase family protein -0,34598720 5,3815E-04 

36 Eucgr.A01734.1 beta-amylase 6 -0,34472874 8,4233E-03 

37 Eucgr.E01168.1 RHO guanyl-nucleotide exchange factor 14 -0,28457781 4,0000E-05 

38 Eucgr.F02435.1 hypothetical protein EUGRSUZ_F02435 -0,27488792 9,5804E-03 
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Tabela 9 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT 
(padj ≤ 0,01) para a comparação (IV) +K-H2O vs C-H2O 

(continuação) 

Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

39 Eucgr.K00946.1 probable protein phosphatase 2c 52 -0,23738768 8,7138E-03 

40 Eucgr.D00335.1 cas1 domain-containing protein 1-like 0,29324553 7,6933E-04 

41 Eucgr.F04402.1 aldehyde dehydrogenase family 7 member b4 0,36498078 8,3202E-03 

42 Eucgr.F00033.1 Xanthine/uracil permease family protein 0,37130893 2,2936E-03 

43 Eucgr.H01094.1 sucrose synthase 3 0,42270298 6,1795E-03 

44 Eucgr.B00402.1 protein nrt1 ptr family -like 0,48406468 9,8123E-03 

45 Eucgr.B02677.1 cral-trio domain-containing protein ykl091c isoform 

x1 

0,48657632 2,0648E-03 

46 Eucgr.E03319.1 allantoinase 0,49889594 7,9472E-03 

47 Eucgr.E00306.1 type i inositol -trisphosphate 5-phosphatase 2 

isoform x1 

0,49914353 7,0046E-03 

48 Eucgr.F03916.1 protein srg1-like 0,51091850 5,7261E-04 

49 Eucgr.J00682.1 pyrimidine 2 0,52414812 6,0487E-04 

50 Eucgr.K00893.1 hypothetical protein EUGRSUZ_K00893 0,52870601 3,9900E-05 

51 Eucgr.B01996.1 amidase 1-like isoform x1 0,53710045 9,5804E-03 

52 Eucgr.G02091.1 probable s-adenosylmethionine-dependent 
methyltransferase at5g38780 

0,58048169 3,4820E-03 

53 Eucgr.D02315.1 probable serine threonine-protein kinase 
at1g01540 

0,58171052 3,9829E-04 

54 Eucgr.J00930.1 aquaporin pip2-7-like 0,58710899 1,1185E-04 

55 Eucgr.A02867.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104449458 

0,60561809 1,3848E-03 

56 Eucgr.B03489.1 65-kda microtubule-associated protein 8 0,61486402 6,2085E-04 

57 Eucgr.C02125.1 cytosolic sulfotransferase 12-like 0,61647582 2,7797E-04 

58 Eucgr.B02259.1 non-specific phospholipase c1 0,62520033 1,3831E-04 

59 Eucgr.I00320.1 hypothetical protein EUGRSUZ_I003201, partial 0,64220513 3,3739E-04 

60 Eucgr.J02261.1 e3 ubiquitin-protein ligase rglg2-like isoform x1 0,65684199 7,8927E-04 

61 Eucgr.A00104.1 3beta-hydroxysteroid-dehydrogenase 
decarboxylase isoform 3 

0,67447572 8,9900E-05 

62 Eucgr.K01125.1 bifunctional riboflavin kinase fmn phosphatase-like 0,70091807 1,3096E-03 

63 Eucgr.B03152.1 ureide permease 1-like isoform x1 0,71132248 1,5900E-05 

64 Eucgr.E00644.1 phosphoglycerate mutase family protein 0,71476112 5,0908E-03 

65 Eucgr.C04369.1 g-type lectin s-receptor-like serine threonine-

protein kinase rlk1 

0,71818917 5,1650E-03 

66 Eucgr.E02448.1 cysteine-rich receptor-like protein kinase 10 0,73000992 6,9409E-04 

67 Eucgr.D00009.1 cationic amino acid transporter 5 0,73219011 2,2787E-03 

68 Eucgr.H00189.1 cellulose synthase like G2 0,75414231 1,3225E-03 

69 Eucgr.C00878.1 PREDICTED: uncharacterized protein 

LOC104430929 isoform X1 

0,79059081 9,5804E-03 

70 Eucgr.K00370.1 cct motif family protein 0,79950068 1,1372E-03 

71 Eucgr.F01950.1 platz transcription factor family protein isoform 
partial 

0,81418348 9,8000E-06 

72 Eucgr.B00047.1 ring-h2 finger protein atl54-like 0,83769945 5,1650E-03 

73 Eucgr.E01068.1 UDP-Glycosyltransferase superfamily protein 0,84787154 9,9600E-05 

74 Eucgr.C04230.1 e3 ubiquitin-protein ligase arih1-like 0,84913813 7,2300E-06 

75 Eucgr.H04608.1 PREDICTED: uncharacterized protein 
LOC104415658 

0,85605613 6,3000E-06 

76 Eucgr.F00491.1 cytochrome p450 87a3-like 0,85858017 2,2729E-03 

77 Eucgr.A01324.1 cellulose synthase A4 0,85885912 4,6500E-06 

78 Eucgr.B03643.1 protein nrt1 ptr family -like 0,87548221 3,2656E-03 
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Tabela 9 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT 
(padj ≤ 0,01) para a comparação (IV) +K-H2O vs C-H2O 

(continuação) 

Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

79 Eucgr.C01177.1 SPX  domain gene 1 0,91503705 1,3720E-04 

80 Eucgr.E03849.1 cellulose synthase like E1 0,92367210 3,1300E-09 

81 Eucgr.H03262.1 phospholipase d p1 0,93313046 1,7700E-05 

82 Eucgr.B01130.1 oxysterol-binding protein 4c-like 0,95011715 8,5900E-05 

83 Eucgr.F03119.1 inorganic pyrophosphatase 2-like 0,96367372 2,6441E-04 

84 Eucgr.G02343.1 transcription factor lux 0,97588778 8,1800E-08 

85 Eucgr.I01237.1 non-symbiotic hemoglobin 1-like isoform x1 0,98263629 1,0913E-04 

86 Eucgr.H00559.1 purple acid phosphatase 17-like 0,98516226 4,2800E-08 

87 Eucgr.L00991.1 7-deoxyloganetin glucosyltransferase-like 1,00615819 4,5500E-07 

88 Eucgr.G01977.1 Exostosin family protein 1,01212968 1,5888E-04 

89 Eucgr.E02763.1 o-fucosyltransferase family protein isoform 1 1,01364517 2,5100E-05 

90 Eucgr.F04434.1 probable lrr receptor-like serine threonine-protein 
kinase at1g56130 

1,01774693 4,5900E-07 

91 Eucgr.B03132.1 cytochrome p450 cyp749a22-like 1,02060318 1,6730E-03 

92 Eucgr.A00990.1 germin-like protein 10 1,03354741 1,6032E-04 

93 Eucgr.K02996.1 Laccase/Diphenol oxidase family protein 1,04839013 1,8000E-07 

94 Eucgr.D00476.1 cellulose synthase family protein 1,06368916 4,8100E-09 

95 Eucgr.C00246.1 Cellulose synthase family protein 1,06884178 3,2200E-08 

96 Eucgr.H02217.1 protein irx15-like 1,07496689 7,7600E-06 

97 Eucgr.C04231.1 e3 ubiquitin-protein ligase arih1-like 1,07559420 5,3600E-07 

98 Eucgr.K00179.1 Major facilitator superfamily protein 1,08366446 8,2300E-09 

99 Eucgr.I00510.1 membrane lipoprotein 1,09173068 2,6964E-04 

100 Eucgr.H02303.1 btb and taz domain protein 4 1,12494225 3,7000E-09 

101 Eucgr.H03405.1 calmodulin-like protein 11 1,14201310 3,4817E-03 

102 Eucgr.H00499.1 cytochrome b561 and domon domain-containing 
protein at3g25290-like 

1,15524531 1,7100E-05 

103 Eucgr.I01620.1 glycerophosphodiester phosphodiesterase gde1-
like 

1,20829263 4,3400E-07 

104 Eucgr.B02510.1 uncharacterized membrane protein at1g06890 1,21648047 1,2200E-13 

105 Eucgr.E03115.1 (-)-germacrene d synthase-like 1,22119341 4,0100E-18 

106 Eucgr.C03183.1 alpha-aminoadipic semialdehyde synthase isoform 

x1 

1,23522039 1,7300E-11 

107 Eucgr.B02229.1 leucine-rich repeat protein kinase family isoform 1 1,25620199 1,2300E-13 

108 Eucgr.H04034.1 chitinase-like protein 2 1,27292958 4,5500E-07 

109 Eucgr.A02597.1 protein yls9-like 1,28623882 8,2500E-06 

110 Eucgr.A00530.1 Plant protein of unknown function (DUF828) 1,29729995 2,8400E-08 

111 Eucgr.J03115.1 metal transporter nramp6 isoform x1 1,29811905 2,7600E-10 

112 Eucgr.I02785.1 glucuronoxylan 4-o-methyltransferase 1 1,31505505 9,5800E-09 

113 Eucgr.I02128.1 hypothetical protein EUGRSUZ_I02128 1,35418075 1,7100E-05 

114 Eucgr.A01691.1 udp-glycosyltransferase 86a1 1,38341965 1,0100E-05 

115 Eucgr.C00760.1 Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor 
superfamily 

1,41637347 7,0800E-12 

116 Eucgr.B02795.1 Laccase/Diphenol oxidase family protein 1,43021118 4,7407E-03 

117 Eucgr.F01775.1 catalase 2 1,46394287 1,2200E-13 

118 Eucgr.C03313.1 protein yls2-like 1,48937970 1,2200E-13 

119 Eucgr.J02393.1 ferulic acid 5-hydroxylase 1 1,48975528 1,1800E-08 
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Tabela 9 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT 
(padj ≤ 0,01) para a comparação (IV) +K-H2O vs C-H2O 

(conclusão) 

Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

120 Eucgr.C01329.1 Nucleoside transporter family protein 1,49621558 6,9000E-09 

121 Eucgr.J01629.1 protein tpx2 isoform x4 1,49960941 4,9500E-09 

122 Eucgr.B03112.1 DNA glycosylase superfamily protein 1,50107133 4,5500E-07 

123 Eucgr.E00460.1 Haloacid dehalogenase-like hydrolase (HAD) 
superfamily protein 

1,52047922 6,3515E-04 

124 Eucgr.K02541.1 COBRA-like extracellular glycosyl-

phosphatidyl inositol-anchored protein family 

1,53449976 2,2400E-07 

125 Eucgr.E01363.1 cytochrome p450 704c1-like 1,53740869 9,7200E-07 

126 Eucgr.I02640.1 abc transporter g family member 11-like 1,54849360 4,9500E-09 

127 Eucgr.C03310.1 protein yls2-like 1,58902634 1,6300E-12 

128 Eucgr.D01872.1 remorin-like isoform x1 1,59033543 2,7700E-06 

129 Eucgr.K02974.1 Plant protein of unknown function (DUF828) 1,62853840 1,6300E-13 

130 Eucgr.K02806.1 myb domain protein 86 1,76407213 6,9000E-09 

131 Eucgr.H01247.1 anthocyanidin 3-o-glucosyltransferase 5-like 1,83115132 4,0700E-07 

132 Eucgr.B02486.1 fasciclin-like arabinogalactan protein 1,89274381 3,2200E-08 

133 Eucgr.C01518.1 Nucleoside transporter family protein 1,95638811 3,5200E-13 

134 Eucgr.D00406.1 hypothetical protein EUGRSUZ_D00406, partial 1,98923962 1,0200E-05 

135 Eucgr.L03244.1 galactinol synthase 2-like 2,15129627 1,3200E-12 

136 Eucgr.H03155.1 hypothetical protein EUGRSUZ_H03155 2,19929623 9,1353E-04 

137 Eucgr.L00251.1 galactinol synthase 2-like 2,66774719 1,2200E-13 

 

Nota: Linhas em itálico representam transcritos com GO-slim annotation pela ferramenta Blast2GO. 
Linhas em negrito, representam transcritos relacionados aos processos biológicos de interesse 
que tiveram sua anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014). 

 
(1) Proveniente do Teste de Wald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

145 

Anexo F 

 

Tabela 10 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) com 
efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste LRT (padj ≤ 
0,01) para a comparação (V) +Na-H2O vs C-H2O 

 

Linha Acesso Descrição  log2FoldChange(1) padj(1) 

1 Eucgr.D01509.1 acetyl- -benzylalcohol acetyltransferase-like -2,931792774 0,0008977 

2 Eucgr.J00449.1 pleiotropic drug resistance protein 2-like -0,894422926 0,0002244 

3 Eucgr.D01863.1 probable copper-transporting atpase hma5 -0,875636341 0,0023545 

4 Eucgr.I01579.1 chalcone synthase -0,583627422 0,0077389 

5 Eucgr.G01880.1 tonoplast monosaccharide transporter2 -0,449442153 0,0016308 

6 Eucgr.A02194.1 cytochrome p450 94a2 -0,410547101 0,0052813 

7 Eucgr.F03707.1 chloroplastic drought-induced stress protein of 
32 kD 

-0,384310037 0,0096963 

8 Eucgr.E03115.1 (-)-germacrene d synthase-like 0,694167603 0,0001834 

9 Eucgr.B03356.1 transcription factor ibh1-like 0,765292584 0,0074902 

 
Nota: Linhas em itálico representam transcritos com GO-slim annotation pela ferramenta Blast2GO. 

Linhas em negrito, representam transcritos relacionados aos processos biológicos de interesse 
que tiveram sua anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014). 

 
(1) Proveniente do Teste de Wald 
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Anexo G 

 

Tabela 11 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste 
LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (VI) +K-H2O vs +Na-H2O 

(continua) 
Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

1 Eucgr.H03360.1 -binding protein 3 isoform 1 -1,66484388 2,5400E-10 

2 Eucgr.H04372.1 probable aldo-keto reductase 1 -1,61295582 8,3300E-09 

3 Eucgr.F03090.1 gdsl esterase lipase apg -1,29296714 6,6300E-12 

4 Eucgr.F02958.1 gdsl esterase lipase at1g33811 -1,26587317 3,3500E-10 

5 Eucgr.K02652.1 hypothetical protein EUGRSUZ_K02652 -1,24897636 5,9300E-08 

6 Eucgr.C02885.1 golgin subfamily a member 4 -1,22475654 1,2600E-11 

7 Eucgr.B03356.1 transcription factor ibh1-like -1,06334510 4,2200E-07 

8 Eucgr.A01357.1 suppressor protein srp40 -1,00372457 1,6168E-04 

9 Eucgr.J00979.1 7-deoxyloganetic acid glucosyltransferase-like -0,98554214 5,1200E-06 

10 Eucgr.L03568.1 gdsl esterase lipase at3g48460-like -0,97426383 4,1203E-04 

11 Eucgr.F02269.1 gibberellin-regulated protein -0,95834978 2,7058E-04 

12 Eucgr.H01095.1 glycosyl hydrolase 9b13 -0,93072843 1,1000E-07 

13 Eucgr.I02350.1 esf1 homolog isoform x1 -0,90169566 4,5219E-03 

14 Eucgr.J03133.1 tubby-like protein 8 -0,87664670 4,9600E-09 

15 Eucgr.A00949.1 PREDICTED: uncharacterized protein LOC104433905 -0,86942249 6,7642E-03 

16 Eucgr.B03344.1 leucine-rich repeat-containing protein 50 -0,85621202 6,3095E-03 

17 Eucgr.K01668.1 g2 mitotic-specific cyclin s13-7-like isoform x1 -0,81024290 4,9051E-03 

18 Eucgr.J03029.1 myosin heavy muscle -0,79749323 5,0162E-03 

19 Eucgr.A01790.1 probable indole-3-acetic acid-amido synthetase -0,79090017 1,7662E-03 

20 Eucgr.A01247.1 short-chain dehydrogenase tic chloroplastic-like -0,78954503 2,6400E-10 

21 Eucgr.B01499.1 aldo-keto reductase family 4 member c9-like -0,72925479 1,3700E-05 

22 Eucgr.J00903.1 PREDICTED: uncharacterized protein LOC104421637 
isoform X1 

-0,72077640 3,9300E-10 

23 Eucgr.H01414.1 sulfate transporter 3;1 -0,72017280 1,7053E-04 

24 Eucgr.J00896.1 hypothetical protein EUGRSUZ_J00896 -0,71458184 5,0387E-03 

25 Eucgr.J02955.1 malonate-- ligase -0,71067859 9,3500E-10 

26 Eucgr.H03483.1 hypothetical protein EUGRSUZ_H03483, partial -0,67869781 2,3533E-03 

27 Eucgr.E03410.1 zeaxanthin chloroplastic-like -0,65970798 3,3500E-08 

28 Eucgr.C00648.1 zinc transporter chloroplastic-like isoform x1 -0,64755887 1,8900E-05 

29 Eucgr.H03757.1 acyl carrier protein chloroplastic- partial -0,64739102 1,1705E-04 

30 Eucgr.B00946.1 phosphoethanolamine n-methyltransferase 1-like -0,64143034 5,8900E-05 

31 Eucgr.J02265.1 NAD-dependent glycerol-3-phosphate dehydrogenase 
family protein 

-0,64099114 2,1009E-03 

32 Eucgr.F00493.1 Phosphoglycerate mutase family protein -0,63874402 1,0802E-04 

33 Eucgr.H04233.1 cytochrome p450 87a3-like -0,62543690 2,4300E-05 

34 Eucgr.F01378.1 chalcone-flavanone isomerase family protein isoform 
partial 

-0,61377701 1,6500E-11 

35 Eucgr.K00965.1 probable polyol transporter 4 -0,60727680 1,7747E-03 

36 Eucgr.C01001.1 e3 ubiquitin-protein ligase rnf181-like -0,60268833 5,0382E-03 

37 Eucgr.H04232.1 cytochrome p450 87a3-like -0,59641827 1,2300E-06 

38 Eucgr.K00948.1 PREDICTED: uncharacterized protein LOC104424877 -0,57043905 8,0100E-06 

39 Eucgr.J01849.1 coiled-coil domain-containing protein 109a isoform 2 -0,55458658 4,0758E-04 

40 Eucgr.I01369.1 x intrinsic protein -0,53592044 2,2599E-03 

41 Eucgr.C04321.1 heptahelical transmembrane protein 1-like -0,50958868 3,9700E-05 

42 Eucgr.C02337.1 cytosolic sulfotransferase 5-like -0,49056808 4,5672E-04 

43 Eucgr.K02898.1 Protein-tyrosine phosphatase-like, PTPLA -0,46938695 2,2700E-06 

44 Eucgr.A01783.1 isopentenyl-diphosphate delta-isomerase i -0,45707459 2,3700E-05 

45 Eucgr.H00010.1 o-acyltransferase wsd1-like -0,45442442 1,7662E-03 

46 Eucgr.H04666.1 PREDICTED: 3-oxoacyl- -0,43612904 5,8999E-03 

47 Eucgr.F01590.1 ADPGLC-PPase large subunit -0,40383563 1,0461E-03 

48 Eucgr.F02435.1 hypothetical protein EUGRSUZ_F02435 -0,39638680 1,3300E-05 

49 Eucgr.L00008.1 hypothetical protein EUGRSUZ_L00008 -0,39296367 3,6330E-03 

50 Eucgr.E01168.1 RHO guanyl-nucleotide exchange factor 14 -0,39188738 2,3000E-10 

51 Eucgr.A01085.1 gdsl esterase lipase at2g04570-like -0,38259513 4,6240E-03 
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Tabela 11 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste 
LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (VI) +K-H2O vs +Na-H2O 

(continuação) 
Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

52 Eucgr.G02309.1 PREDICTED: uncharacterized protein LOC104453784 -0,38118724 1,3919E-03 

53 Eucgr.H00777.1 oleoyl-acyl carrier protein thioesterase chloroplastic-like -0,38022743 2,7845E-04 

54 Eucgr.K00946.1 probable protein phosphatase 2c 52 -0,36500615 1,4400E-06 

55 Eucgr.E01909.1 pyruvate dehydrogenase e1 component subunit beta- 
chloroplastic-like 

-0,36453269 1,4912E-03 

56 Eucgr.K02475.1 malate dehydrogenase -0,35726423 8,1035E-03 

57 Eucgr.J00164.1 biotin lipoyl attachment domain-containing family protein -0,27959899 3,7041E-04 

58 Eucgr.E00458.1 beta-ketoacyl-acyl carrier protein synthase iii -0,23581953 8,1651E-03 

59 Eucgr.I01432.1 baculoviral iap repeat-containing 1b 0,29868321 5,0688E-03 

60 Eucgr.D00335.1 cas1 domain-containing protein 1-like 0,30534679 1,2786E-04 

61 Eucgr.H01867.1 low quality protein: serine threonine-protein kinase tnni3k-
like 

0,40447397 4,7896E-03 

62 Eucgr.K00799.1 glutamate receptor 0,41930814 9,9712E-03 

63 Eucgr.E04171.1 receptor-like protein kinase at4g00960 isoform x1 0,42940618 5,6165E-03 

64 Eucgr.K00929.1 external alternative nad h-ubiquinone oxidoreductase 
mitochondrial 

0,45206803 1,2664E-03 

65 Eucgr.E00785.1 respiratory burst oxidase protein F 0,45844968 9,2000E-05 

66 Eucgr.E04318.1 mitochondrial amidoxime reducing component 2 isoform x1 0,46036581 1,7084E-03 

67 Eucgr.B02030.1 alpha beta-hydrolases superfamily protein 0,47723799 7,3500E-05 

68 Eucgr.K02065.1 pleiotropic drug resistance protein 2-like isoform x1 0,48997048 4,7820E-04 

69 Eucgr.I00320.1 hypothetical protein EUGRSUZ_I003201, partial 0,51262336 3,6616E-03 

70 Eucgr.E00276.1 hypothetical protein EUGRSUZ_E00276 0,51423712 2,0200E-05 

71 Eucgr.E02450.1 cysteine-rich receptor-like protein kinase 10 0,51457717 3,7654E-03 

72 Eucgr.B03489.1 65-kda microtubule-associated protein 8 0,51593963 2,9432E-03 

73 Eucgr.G01880.1 tonoplast monosaccharide transporter2 0,51893781 1,9200E-06 

74 Eucgr.E03115.1 (-)-germacrene d synthase-like 0,52702581 5,9084E-04 

75 Eucgr.L02715.1 hypothetical protein EUGRSUZ_F03869 0,56941439 6,2296E-04 

76 Eucgr.F03705.1 zim17-type zinc finger protein 0,58855586 8,3200E-06 

77 Eucgr.E03849.1 cellulose synthase like E1 0,59083612 1,5236E-04 

78 Eucgr.F03916.1 protein srg1-like 0,59343997 1,3200E-05 

79 Eucgr.A02867.1 PREDICTED: uncharacterized protein LOC104449458 0,60686522 4,8290E-04 

80 Eucgr.F04434.1 probable lrr receptor-like serine threonine-protein kinase 
at1g56130 

0,61314764 4,0262E-03 

81 Eucgr.H03262.1 phospholipase d p1 0,61899832 5,1035E-03 

82 Eucgr.D02315.1 probable serine threonine-protein kinase at1g01540 0,63276236 3,4500E-05 

83 Eucgr.J00682.1 pyrimidine 2 isoform 1 0,64098123 4,0600E-06 

84 Eucgr.F00392.1 purine permease 3-like isoform x1 0,67290308 4,0435E-04 

85 Eucgr.E00306.1 type i inositol -trisphosphate 5-phosphatase 2 isoform x1 0,68400516 1,8900E-05 

86 Eucgr.H04608.1 PREDICTED: uncharacterized protein LOC104415658 0,68534320 2,8750E-04 

87 Eucgr.C03840.1 polyol transporter 5-like 0,69676159 2,2700E-07 

88 Eucgr.E02448.1 cysteine-rich receptor-like protein kinase 10 0,70263237 5,6985E-04 

89 Eucgr.I01830.1 nodulin 21 -like transporter family protein isoform 1 0,70297202 3,0800E-08 

90 Eucgr.J02261.1 e3 ubiquitin-protein ligase rglg2-like isoform x1 0,71157012 9,1400E-05 

91 Eucgr.B03152.1 ureide permease 1-like isoform x1 0,72845974 2,9700E-06 

92 Eucgr.B01996.1 amidase 1-like isoform x1 0,72955045 5,1300E-05 

93 Eucgr.E03319.1 probable allantoinase 1 0,75334790 2,3500E-06 

94 Eucgr.G01417.1 S-adenosyl-L-methionine-dependent 
methyltransferases superfamily protein 

0,76760914 1,2800E-06 

95 Eucgr.B03205.1 arabinanase levansucrase 0,77515020 1,8800E-06 

96 Eucgr.H00559.1 purple acid phosphatase 17-like 0,78206678 1,7100E-05 

97 Eucgr.K00370.1 cct motif family protein 0,79172971 5,9495E-04 

98 Eucgr.F02864.1 myb domain protein 20 0,79281506 3,2852E-04 

99 Eucgr.B02259.1 non-specific phospholipase c1 0,80817843 7,0000E-08 

100 Eucgr.G02343.1 transcription factor lux 0,83612269 3,4100E-06 

101 Eucgr.J02562.1 NADPH-dependent thioredoxin reductase A 0,83707527 5,4719E-03 

102 Eucgr.K02796.1 hypothetical protein EUGRSUZ_K02796 0,85665197 2,3500E-05 

103 Eucgr.D00943.1 oligopeptide transporter 1 0,87554053 3,0300E-05 

104 Eucgr.F00491.1 cytochrome p450 87a3-like 0,90022353 3,7653E-04 
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Tabela 11 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste 
LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (VI) +K-H2O vs +Na-H2O 

(continuação) 
Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

105 Eucgr.C01177.1 xenotropic and polytropic murine leukemia virus receptor 
ids- 

0,90473196 8,2700E-05 

106 Eucgr.A00104.1 3beta-hydroxysteroid-dehydrogenase decarboxylase 
isoform 3 

0,92033851 2,0900E-09 

107 Eucgr.D01863.1 probable copper-transporting atpase hma5 0,92055659 3,0900E-05 

108 Eucgr.A02048.1 protein transparent testa 12-like 0,93238077 1,0600E-06 

109 Eucgr.C02125.1 cytosolic sulfotransferase 12-like 0,93526676 4,4200E-10 

110 Eucgr.K00179.1 Major facilitator superfamily protein 0,94368440 3,2600E-07 

111 Eucgr.F01950.1 platz transcription factor family protein isoform partial 0,94381257 2,4200E-08 

112 Eucgr.K02318.1 YELLOW STRIPE like 7 0,97890732 3,3687E-03 

113 Eucgr.F01449.1 nac domain-containing protein 21 22 0,99587588 6,1656E-03 

114 Eucgr.H02303.1 btb and taz domain protein 4 1,01928045 3,3800E-08 

115 Eucgr.E01068.1 UDP-Glycosyltransferase superfamily protein 1,02898384 3,3500E-07 

116 Eucgr.C04230.1 e3 ubiquitin-protein ligase arih1-like 1,03599717 3,4400E-09 

117 Eucgr.E01486.1 upf0481 protein at3g47200-like 1,03731214 3,3400E-07 

118 Eucgr.K01125.1 bifunctional riboflavin kinase fmn phosphatase-like 1,03908464 5,4900E-08 

119 Eucgr.L00991.1 7-deoxyloganetin glucosyltransferase-like 1,06584876 1,7500E-08 

120 Eucgr.J00930.1 aquaporin pip2-7-like 1,07821024 3,9900E-16 

121 Eucgr.A01421.1 homeobox-leucine zipper protein athb-7 1,08356531 3,8200E-07 

122 Eucgr.C00878.1 PREDICTED: uncharacterized protein LOC104430929 
isoform X1 

1,08392310 3,7900E-05 

123 Eucgr.A00990.1 germin-like protein 10 1,11521362 1,5300E-05 

124 Eucgr.D00009.1 cationic amino acid transporter 5 1,11697929 8,4100E-08 

125 Eucgr.I01237.1 non-symbiotic hemoglobin 1-like isoform x1 1,13320403 1,2300E-06 

126 Eucgr.K03192.1 glutathione s-transferase l3-like 1,13751982 1,6140E-03 

127 Eucgr.A01324.1 cellulose synthase A4 1,14371672 3,3000E-11 

128 Eucgr.H04604.1 amidohydrolase family expressed isoform 1 1,14845509 7,0600E-07 

129 Eucgr.I01620.1 glycerophosphodiester phosphodiesterase gde1-like 1,15810164 6,9800E-07 

130 Eucgr.C04369.1 g-type lectin s-receptor-like serine threonine-protein kinase 

rlk1 

1,16215083 1,1000E-07 

131 Eucgr.B03643.1 protein nrt1 ptr family -like 1,17975623 5,9400E-06 

132 Eucgr.C03310.1 protein yls2-like 1,18510391 1,5100E-07 

133 Eucgr.F03119.2 inorganic pyrophosphatase 2-like 1,24794417 2,1700E-07 

134 Eucgr.E02763.1 o-fucosyltransferase family protein isoform 1 1,28171824 5,8500E-09 

135 Eucgr.H03405.1 calmodulin-like protein 11 1,33712532 1,3492E-04 

136 Eucgr.C03313.1 protein yls2-like 1,36301036 3,3600E-12 

137 Eucgr.B00047.1 ring-h2 finger protein atl54-like 1,38050050 8,8500E-08 

138 Eucgr.G01977.1 probable beta- -xylosyltransferase irx10 1,38115636 1,2800E-08 

139 Eucgr.J02393.1 coniferaldehyde 5-hydroxylase 1,42932178 1,6000E-08 

140 Eucgr.C00246.1 Cellulose synthase family protein 1,44838473 9,0000E-16 

141 Eucgr.B02229.1 leucine-rich repeat protein kinase family isoform 1 1,49531118 1,9500E-20 

142 Eucgr.D00476.1 cellulose synthase family protein 1,50380058 6,3400E-19 

143 Eucgr.A02597.1 protein yls9-like 1,50743682 2,2100E-08 

144 Eucgr.B01130.1 oxysterol-binding protein 4c-like 1,55083725 5,9100E-13 

145 Eucgr.H04034.1 chitinase-like protein 2 1,56404513 4,6400E-11 

146 Eucgr.F01775.1 catalase 2 1,56989013 1,4900E-16 

147 Eucgr.H00499.1 cytochrome b561 and domon domain-containing protein 
at3g25290-like 

1,57999060 1,3100E-10 

148 Eucgr.H02217.1 protein irx15-like 1,62245814 1,4800E-13 

149 Eucgr.K02996.1 Laccase/Diphenol oxidase family protein 1,62266378 1,5000E-18 

150 Eucgr.B03132.1 cytochrome p450 cyp749a22-like 1,63958968 7,4000E-09 

151 Eucgr.I02640.1 abc transporter g family member 11-like 1,65564058 1,0500E-10 

152 Eucgr.B02510.1 uncharacterized membrane protein at1g06890 1,65947068 1,7100E-26 

153 Eucgr.A00530.1 Plant protein of unknown function (DUF828) 1,66300332 3,5500E-14 

154 Eucgr.E01363.1 cytochrome p450 704c1-like 1,66754866 1,5100E-08 

155 Eucgr.J03115.1 metal transporter nramp6 isoform x1 1,69029451 3,3400E-18 

156 Eucgr.I02785.1 glucuronoxylan 4-o-methyltransferase 1 1,70573825 2,6800E-15 

157 Eucgr.C00773.1 Riboflavin synthase-like superfamily protein 1,70987894 5,4600E-05 
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Tabela 11 – Transcritos diferencialmente expressos identificados pelo Teste de Wald (padj ≤ 0,01) 
com efeito de interação entre os fatores fertilização e água significativo pelo Teste 
LRT (padj ≤ 0,01) para a comparação (VI) +K-H2O vs +Na-H2O 

(conclusão) 
Linha Acesso Descrição log2FoldChange(1) padj(1) 

158 Eucgr.I02128.1 hypothetical protein EUGRSUZ_I02128 1,72319547 3,1900E-09 

159 Eucgr.C04231.1 e3 ubiquitin-protein ligase arih1-like 1,73547193 6,3400E-19 

160 Eucgr.C01329.1 equilibrative nucleotide transporter 8-like 1,75955566 4,8000E-13 

161 Eucgr.I00510.1 membrane lipoprotein 1,76563193 4,9100E-11 

162 Eucgr.C03183.1 alpha-aminoadipic semialdehyde synthase isoform x1 1,76848630 5,2300E-24 

163 Eucgr.C00760.1 Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor 

superfamily 

1,79433168 1,0100E-19 

164 Eucgr.K02974.1 Plant protein of unknown function (DUF828) 1,80129718 1,8700E-17 

165 Eucgr.B02795.1 Laccase/Diphenol oxidase family protein 1,87763933 3,1700E-05 

166 Eucgr.K02806.1 myb domain protein 86 1,88960667 7,1800E-11 

167 Eucgr.B03112.1 DNA glycosylase superfamily protein 1,90417587 9,8400E-12 

168 Eucgr.C01518.1 equilibrative nucleotide transporter 8-like 1,92815688 8,5200E-14 

169 Eucgr.A01691.1 udp-glycosyltransferase 86a1 2,21768692 9,6600E-15 

170 Eucgr.J01629.1 protein tpx2 isoform x4 2,24127961 2,1100E-20 

171 Eucgr.D01872.1 remorin-like isoform x1 2,27854777 7,8500E-13 

172 Eucgr.K02541.1 COBRA-like extracellular glycosyl-phosphatidyl 
inositol-anchored protein family 

2,29877398 1,5000E-16 

173 Eucgr.I00268.1 tyrosine n-monooxygenase-like 2,30742959 6,5580E-04 

174 Eucgr.B02486.1 fasciclin-like arabinogalactan protein 2,35204743 4,4000E-13 

175 Eucgr.E00460.1 Haloacid dehalogenase-like hydrolase (HAD) 
superfamily protein 

2,40630255 1,2300E-09 

176 Eucgr.D00406.1 hypothetical protein EUGRSUZ_D00406, partial 2,66517725 7,6300E-10 

177 Eucgr.L03244.1 galactinol synthase 2-like 2,77491412 4,8500E-21 

178 Eucgr.H01247.1 anthocyanidin 3-o-glucosyltransferase 5-like 3,08388181 2,7300E-19 

179 Eucgr.L00251.1 galactinol synthase 2-like 3,48462205 7,4000E-24 

180 Eucgr.H03155.1 hypothetical protein EUGRSUZ_H03155 3,60055198 2,0700E-09 

181 Eucgr.D01509.1 acetyl- -benzylalcohol acetyltransferase-like 3,87787643 8,8600E-09 

 
Nota: Linhas em itálico representam transcritos com GO-slim annotation pela ferramenta Blast2GO. 

Linhas em negrito, representam transcritos relacionados aos processos biológicos de interesse 
que tiveram sua anotação revisada de acordo com Myburg et al. (2014). 

 

(1) Proveniente do Teste de Wald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

150 

Anexo H 
 

 

 

 

 
Figura 20 - Heatmaps - elaborados a partir da contagem de reads mapeadas para as repetições 

biológicas de cada tratamento - representando os 5 transcritos mais abundantes e os 5 
menos abundantes (Teste de Wald, padj ≤ 0,01) com efeito de interação significativo 
(Teste LRT, padj ≤ 0,01) em relação ao primeiro termo das comparações (A) (I) +K+H2O 
vs C+H2O, (B) (II) +Na+H2O vs C+H2O e (C) (III) +K+H2O vs +Na+H2O 
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Anexo I 
 

 

 

 

 
Figura 21 – Heatmaps - elaborados a partir da contagem de reads mapeadas para as repetições 

biológicas de cada tratamento - representando os 5 transcritos mais abundantes e os 5 
menos abundantes (Teste de Wald, padj ≤ 0,01) com efeito de interação significativo 

(Teste LRT, padj ≤ 0,01) em relação ao primeiro termo das comparações (A) (IV) +K-H2O 
vs C-H2O, (B) (V) +Na-H2O vs C-H2O e (C) (VI) +K-H2O vs +Na-H2O 
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Anexo J 

 

Tabela 12 – Vias bioquímicas afetadas associadas às comparações +H2O 

Vias bioquímicas Enzima Acesso Comparação Regulação(1) 

Carbon fixation in photosynthetic 
organisms 

ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

ec:5.3.1.1 - isomerase Eucgr.I01374.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Carbon fixation pathways in 
prokaryotes 

ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Citrate cycle (TCA cycle) ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Cysteine and methionine 

metabolism 
ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Fructose and mannose metabolism ec:5.3.1.1 - isomerase Eucgr.I01374.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Glutathione metabolism ec:1.1.1.49 - dehydrogenase 

(NADP+) 

Eucgr.K00618.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

ec:1.1.1.49 - dehydrogenase 
(NADP+) 

Eucgr.K00618.1 (II) +Na+H2O vs C+H2O + 

Glycerolipid metabolism ec:3.1.1.3 - lipase Eucgr.I01102.1 (II) +Na+H2O vs C+H2O - 

Glycolysis / Gluconeogenesis ec:2.7.1.40 - kinase Eucgr.I02501.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

ec:5.3.1.1 - isomerase Eucgr.I01374.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Glyoxylate and dicarboxylate 
metabolism 

ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Inositol phosphate metabolism ec:5.3.1.1 - isomerase Eucgr.I01374.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Lysine biosynthesis ec:1.5.1.10 - dehydrogenase 

(NADP+, L-glutamate-forming) 

Eucgr.C03183.1 (II) +Na+H2O vs C+H2O - 

ec:1.5.1.10 - dehydrogenase 
(NADP+, L-glutamate-forming) 

Eucgr.C03183.1 (III) +K+H2O vs +Na+H2O + 

Lysine degradation ec:1.5.1.8 - dehydrogenase 
(NADP+, L-lysine-forming) 

Eucgr.C03183.1 (II) +Na+H2O vs C+H2O - 

ec:1.5.1.10 - dehydrogenase 
(NADP+, L-glutamate-forming) 

Eucgr.C03183.1 (II) +Na+H2O vs C+H2O - 

ec:1.5.1.8 - dehydrogenase 

(NADP+, L-lysine-forming) 

Eucgr.C03183.1 (III) +K+H2O vs +Na+H2O + 

ec:1.5.1.10 - dehydrogenase 
(NADP+, L-glutamate-forming) 

Eucgr.C03183.1 (III) +K+H2O vs +Na+H2O + 

Methane metabolism ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Pentose and glucoronate 

interconversions 
ec:3.1.1.11 - pectin 

demethoxylase 

Eucgr.C00760.1 (III) +K+H2O vs +Na+H2O + 

Pentose phosphate pathway ec:1.1.1.49 - dehydrogenase 
(NADP+) 

Eucgr.K00618.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

ec:1.1.1.49 - dehydrogenase 
(NADP+) 

Eucgr.K00618.1 (II) +Na+H2O vs C+H2O + 

Phenylalanine metabolism ec:1.11.1.7 - lactoperoxidase Eucgr.E00785.1 (I) +K+H2O vs C+H2O - 

Phenylpropanoid biosynthesis ec:1.11.1.7 - lactoperoxidase Eucgr.E00785.1 (I) +K+H2O vs C+H2O - 

Purine metabolism ec:2.7.1.40 - kinase Eucgr.I02501.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Pyruvate metabolism ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

ec:2.7.1.40 - kinase Eucgr.I02501.1 (I) +K+H2O vs C+H2O + 

Starch and sucrose metabolism ec:3.1.1.11 - pectin 
demethoxylase 

Eucgr.C00760.1 (III) +K+H2O vs +Na+H2O + 

(1) Sempre relativa ao primeiro termo (tratamento) da comparação 
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Anexo K 

 

Tabela 13 - Vias bioquímicas afetadas associadas às comparações -H2O 
(continua) 

Vias bioquímicas Enzima Acesso Comparação Regulação(1) 

alpha-Linolenic acid metabolism ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Amino sugar and nucleotide 
sugar metabolism 

ec:2.7.7.27 - adenylyltransferase Eucgr.F01590.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

ec:3.2.1.14 - chitodextrinase Eucgr.H04034.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Aminobenzoate degradation ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Benzoate degradation ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

beta-Alanine metabolism ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Biosynthesis of unsaturated 
fatty acids 

ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Butanoate metabolism ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Caprolactam degradation ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Carbon fixation in 

photosynthetic organisms 
ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Carbon fixation pathways in 

prokaryotes 
ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Citrate cycle (TCA cycle) ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Cysteine and methionine 
metabolism 

ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Fatty acid degradation ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Fatty acid elongation ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Flavonoid biosynthesis ec:2.1.1.104 - O-

methyltransferase 

Eucgr.G01417.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Geraniol degradation ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Glycerophospholipid 
metabolism 

ec:1.1.1.8 - dehydrogenase 
(NAD+) 

Eucgr.J02265.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Glyoxylate and dicarboxylate 

metabolism 
ec:1.11.1.6 - equilase Eucgr.F01775.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Limonene and pinene 

degradation 
ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Lysine degradation ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Methane metabolism ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Pentose and glucuronate 
interconversions 

ec:3.1.1.11 - pectin 
demethoxylase 

Eucgr.C00760.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Phenylalanine metabolism ec:1.11.1.7 - lactoperoxidase Eucgr.C00773.1, 

Eucgr.E00785.1 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:2.1.1.104 - O-
methyltransferase 

Eucgr.G01417.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Phenylpropanoid biosynthesis ec:1.11.1.7 - lactoperoxidase Eucgr.C00773.1, 
Eucgr.E00785.1 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:2.1.1.104 - O-

methyltransferase 

Eucgr.G01417.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Propanoate metabolism ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Pyrimidine metabolism ec:1.8.1.9 - reductase Eucgr.J02562.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Pyruvate metabolism ec:1.1.1.37 - dehydrogenase Eucgr.K02475.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Selenocompound metabolism ec:1.8.1.9 - reductase Eucgr.J02562.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Starch and sucrose metabolism ec:2.4.1.12 - synthase (UDP-

forming) 

Eucgr.D00476.1 (IV) +K-H2O vs C-H2O + 

ec:3.2.1.2 - saccharogen amylase Eucgr.A01734.1 (IV) +K-H2O vs C-H2O - 

ec:3.2.1.4 - endo-1,4-beta-D-
glucanase 

Eucgr.D01733.1 (IV) +K-H2O vs C-H2O - 

ec:2.4.1.12 - synthase (UDP-
forming) 

Eucgr.A01324.1, 
Eucgr.C00246.1, 
Eucgr.D00476.1, 

Eucgr.E03849.1 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:2.4.1.21 - synthase (glycosyl-
transferring) 

Eucgr.E01068.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:2.4.1.29 - synthase (GDP-
forming) 

Eucgr.A01324.1, 
Eucgr.C00246.1, 
Eucgr.D00476.1 

(VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:2.7.7.27 - adenylyltransferase Eucgr.F01590.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 
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Tabela 13 - Vias bioquímicas afetadas associadas às comparações -H2O 

(conclusão) 

Vias bioquímicas Enzima Acesso Comparação Regulação(1) 

 ec:3.1.1.11 - pectin 
demethoxylase 

Eucgr.C00760.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Stilbenoid, diarylheptanoid and 
gingerol biosynthesis 

ec:2.1.1.104 - O-
methyltransferase 

Eucgr.G01417.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

Tryptophan metabolism ec:1.11.1.6 - equilase Eucgr.F01775.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O + 

ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

Valine, leucine and isoleucine 

degradation 
ec:4.2.1.17 - hydratase Eucgr.K02898.1 (VI) +K-H2O vs +Na-H2O - 

(1) Sempre relativa ao primeiro termo (tratamento) da comparação 

 

 


