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RESUMO 

Identificação e caracterização de genes referentes a fatores de transcrição CBFs envolvidos 

na resposta ao frio em cana-de-açúcar 

As plantas evoluíram diversos mecanismos de sensoriamento para identificar mudanças no 
ambiente e de sinalização para melhor responder aos estresses que as afetam. Estresses abióticos 
em plantas são responsáveis por reduzir a produtividade, o crescimento e promover diversas 
alterações fisiológicas e bioquímicas. O estresse ao frio se destaca principalmente em regiões 
temperadas assim como regiões de elevada altitude, limitando geograficamente a distribuição de 
culturas. A cana-de-açúcar é uma espécie de grande importância econômica para a produção de 
açúcar e etanol, é cultivada nas regiões tropicais e subtropicais. Baixas temperaturas atuam sobre a 
maturidade e, consequentemente, sobre a produtividade da cana-de-açúcar, logo torna-se relevante 
estudar fatores responsivos a este estresse na cultura. Fatores de transcrição C-repeats/Dehydration 
responsive element binding factors 1 (CBFs/DREB1s), são considerados chaves para a resposta de 
estresse ao frio, atuam na regulação de diversos genes COR (cold regulated genes). Estes fatores ainda 
não estão identificados na cana-de-açúcar. Logo, objetiva-se neste trabalho identificar e caracterizar 
genes CBFs na cana-de-açúcar (SP80-3280) por meio do seu isolamento e sequenciamento; da 

análise de expressão frente ao frio (8⁰C) e ao congelamento (-2⁰C), como também à exposição ao 
tratamento de ABA (100 mM), solução salina (200 mM NaCl) e de manitol (200 mM); do 
alinhamento e comparação com homólogos de demais espécies; e do estudo de sua região 
promotora predita. Neste estudo, encontrou-se quatro genes do tipo CBF, são estes SoCBF1-4. As 
sequências de aminoácidos de SoCBF1-2 demonstram pouca similaridade com SoCBF3-4, e se 
encontram em polos distintos na árvore filogenética. Todos apresentaram expressão induzida tanto 
ao frio quanto ao congelamento, com padrões distintos frente ao tempo de exposição. Em 
contraste, todos apresentaram inibição em tratamentos com ABA e manitol. SoCBF2 e 4 tiveram 
expressões impulsionadas em tratamento salino. O padrão de expressão de SoCBFs foi analisado 
pela caracterização de sua região promotora, onde encontrou-se sítios de ligação CM2, MYB, 
ABRE, MYC, GCCC-box e CArG-box. Este trabalho é um passo importante para projetos futuros 
a respeito da maturação e produtividade frente a estresses por baixas temperaturas sobre a cana-
de-açúcar em uma perspectiva molecular. 

Palavras-chave: Maturação, Estresse abiótico, C-repeat binding factors, ABA 
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ABSTRACT 

Identification and characterization of genes in sugarcane referring to CBFs transcription 

factors involved in the cold response 

The plants have evolved mechanisms of sensing to identify environmental changes, and of 
signaling to better respond to stresses. Abiotic stresses are responsible to reduce their productivity 
and growth and promoting various physiological and biochemical alterations. The low-temperature 
stress stands out in temperate and/or high-altitude regions, limiting the geographical distribution 
of crops. Sugarcane is a crop of high economic relevance cultivated in tropical and subtropical 
areas for sugar and ethanol productions. The low temperature acts upon the sugarcane maturity 
and consequently upon its productivity, therefore, it becomes relevant to study the transcription 
factors responsive to the stress in this crop. The C-repeats/Dehydration responsive element binding factors 
1 (CBFs/DREB1s) are key transcription factors in response to low temperatures, regulating genes 
COR (cold regulated genes). These transcription factors are not yet identified on sugarcane. Therefore, 
this work had the objective to identify and characterize genes CBFs in sugarcane by their isolation 

and sequencing; by the analysis of their expression facing cold stress (8⁰C) and freezing stress (-

2⁰C), facing treatments of abscisic acid (100 mM ABA), salt (200 mM NaCl) and mannitol (200 
mM); by their alignment and comparison with homologs from other species; and last by the study 
of their predicted promoter region. Here, four CBFs genes were found, SoCBF1-4. The amino acid 
sequences of SoCBF1-2 present low similarity with SoCBF3-4, thus located in opposite poles of the 
phylogenetic tree. All of them presented promotion of expression facing both cold and chilling 
stress with different patterns according to the exposure time. In contrast, they all had repressed 
expression facing ABA and mannitol treatments. SoCBF2 e 4 expressions were promoted in salt 
treatments. The expression patterns of SoCBFs are explained by their predicted promoter region 
where were found CM2, GCCC-box, CArG-box MYB, MYC, and ABRE binding sites. This work 
is an important step for future projects about the influence of low temperatures upon sugarcane 
maturation and productivity under low-temperature stresses from a molecular perspective.  

Keywords: Maturation, Abiotic stress, C-repeat binding factors, ABA 
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1. INTRODUÇÃO 

Diferente dos animais, as plantas são organismos sésseis que não podem se afastar das condições ambientais 

adversas, procurar um local sombreado em dias quentes ou se expor ao Sol durantes os dias frios. Mas se engana quem 

as vê como meras vítimas indefesas destes fatores externos. As plantas evoluíram mecanismos de sensoriamento para 

identificar mudanças no ambiente e de sinalização para melhor responder aos estresses que as “atacam”, com o objetivo 

de sobrevivência e de se manter no ambiente. 

Estresse abiótico é definido como o impacto negativo de fatores “não-vivos” em seres vivos no ambiente, 

como exemplo temos a mudança de temperatura, secas e alagamentos, a salinidade dos solos assim como a deposição 

de compostos tóxicos. Aos estresses abióticos credita-se um grande risco à segurança alimentar mundialmente, 

considerado fator chave e determinante da produtividade (GONG et al., 2020), o que ainda se agrava no atual contexto 

de alterações climáticas, especialmente nos trópicos onde a tendência é que se agrave as secas, as chuvas intensas e 

com elas alagamentos, a salinização dos solos, as ondas de calor e quedas bruscas de temperatura (CAI et al., 2014; 

PORTER et al., 2015). 

Estresses abióticos causam mudanças fisiológicas, moleculares e bioquímicas que resultam em mudanças 

no crescimento e desenvolvimento vegetal. Para contorná-los são utilizados diferentes manejos culturais, estratégias 

de melhoramento e estratégias de engenharia genética. O último, permite a produção de transgênicos com expressões 

alteradas de um gene de interesse, acarretando alterações bioquímicas e fisiológicas, por exemplo. Reforça-se a 

importância ecológica do uso de transgênicos, ao passo que plantas mais resistentes e tolerantes demandam menor 

consumo de água e fertilizantes (ZHU, 2016), tornando-se ferramentas essenciais para uma agricultura sustentável.  

Entretanto, tolerância a um determinado estresse abiótico é um fenótipo consequente da ação de diversos genes. Logo, 

o estudo da expressão diferencial de fatores de transcrição se torna de suma importância sobre seus efeitos na geração 

de novos fenótipos como tolerantes a estresses abióticos. Fatores de transcrição são proteínas que atuam sob a 

transcrição - impulsionando ou reprimindo - de diversos genes, atuando, portanto, em um espectro maior de processos 

biológicos.  

Dentre os estresses abióticos, destaca-se o estresse térmico caracterizado por variações na temperatura, 

tanto por sua elevação (estresse ao calor) quanto para o seu caimento (estresse ao frio). Perceber estas variações é 

fundamental para a plantas mediarem corretamente seu crescimento e desenvolvimento frente as diferentes estações, 

como também para se aclimatar em flutuações térmicas de curto período. A temperatura do ambiente tem grande 

influência sobre a disponibilidade de água e sobre condições químicas no solo (LAMERS; VAN DER MEER; 

TESTERINK, 2020), e consequentemente afeta em uma variedade de fatores fisiológicos das plantas como o 

crescimento de raízes e brotos, florescimento, produtividade de frutos, grãos e sementes, além de afetar a sensibilidade 

das plantas frente a patógenos (QUINT et al., 2016). Além de também afetar fatores bioquímicos uma vez que a 

temperatura é capaz de alterar as propriedades físicas de todas moléculas, alterando por exemplo a atividade e 

propriedades de enzimas e demais proteínas, como também a composição e logo a fluidez de membranas (QUINT et 

al., 2016). Portanto, são necessários mecanismos vegetais para percepção de flutuações térmicas para que se antecipe 

maiores danos devido a este estresse (FINKA et al., 2012). E para isso, as plantas possuem elaborados sistemas 

moleculares de percepção e sinalização de modo que permita a melhor resposta frente a temperaturas distantes do 

ótimo para seu desenvolvimento (FINKA et al., 2012). 

Frente ao estresse por baixas temperaturas, as plantas superiores possuem diversos mecanismos de 

respostas que partem de genes regulados pelo frio (cold regulated genes ou COR) (Figura 1). Uma resposta comum dos 
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genes COR é a produção de enzimas para a biossíntese de osmólitos, proteínas crioprotetoras e açúcares solúveis 

(Figura 1), reparando o enrijecimento de membranas além de estabilizar o potencial osmótico celular (Figura 1) 

(JAGLO et al., 2001; LIU et al., 1998; STOCKINGER; GILMOUR; THOMASHOW, 1997). C-repeats Binding 

Factors/Dehydration responsive element binding factors 1 (CBFs/DREB1s) são fatores de transcrição chave para resposta de 

estresse ao frio, atuando na regulação de diversos genes COR (CHO et al., 2017). ZHAO et al. (2016) demonstraram 

que CBFs/DREB1s estão envolvidos na regulação de 414 COR, dos quais 346 são ativados por CBFs/DREB1s e 68 

são reprimidos. CBFs possuem domínios de vinculação de DNA característicos dos “ethylene-responsive element-binding 

factors” (ERF) e da “floral homeotic protein” (APETALA 2 - AP2), pertencendo, portanto, à família de fatores de 

transcrição AP2/ERF (SAKUMA et al., 2002). 

 

 

Figura 1. Esquema representativo dos efeitos do estresse a baixas temperaturas sobre espécies vegetais. 

Fonte: próprio autor. 

 

Os fatores de transcrição CBFs ainda não estão identificados na cana-de-açúcar (Saccharum spp.). Cultura 

fundamental da indústria latino-americana, especialmente no Brasil que está entre os maiores produtores mundiais, a 

cana-de-açúcar serve como matéria-prima para o etanol que movimenta o transporte de diversas mercadorias (MESA 

et al., 2020). Assim como é a principal cultura para a produção de açúcar, sendo matéria-prima para 80% da produção 

mundial (RODY et al., 2019). Entretanto, sua produção, como a de qualquer cultura, é limitada devido a exposição a 

diversos estresses como a seca, o frio e a salinidade dos solos, que limitam também sua distribuição geográfica 

(DEVARUMATH et al., 2019). O estresse hídrico é atuante sobre o amadurecimento da cana, junto a deficiência de 

nitrogênio e ao estresse causado por baixas temperaturas (ZHAO, DULI; LI, 2015).  

A cana é característica do metabolismo C4, distribuindo-se majoritariamente através de áreas tropicais e 

subtropicais, o que remete à sua susceptibilidade a baixas temperaturas (ZHANG, SHU ZHEN et al., 2006).  A este 

estresse, credita-se a redução do crescimento da cana ao forçar a conversão de seus açúcares reduzidos à sacarose 

(ZHAO, DULI; LI, 2015), sendo, portanto, agente fundamental sobre o amadurecimento da planta (ALEXANDER, 

1973). Inclusive, em regiões tropicais e subtropicais, a colheita da cana é programada conforme a estação seca e de 

baixas temperaturas, como o inverno brasileiro (CARDOZO; SENTELHAS, 2013).  
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Devido aos impactos causados pelo estresse a baixas temperaturas sobre a cana-de-açúcar e sua importância 

sobre a maturidade e produtividade da cultura, buscou-se identificar os genes referentes aos fatores de transcrição 

CBFs/DREBs em plantas de cana (SP80-3280) através do seu isolamento do DNA total e subsequente 

sequenciamento; da sua análise de expressão frente ao frio (8⁰C) e ao congelamento (-2⁰C), como também à exposição 

ao tratamento de ABA (100 mM), solução salina (200 mM NaCl) e de manitol (200 mM); do seu alinhamento e 

comparação com homólogos de demais espécies; e do estudo de sua região promotora predita. Este trabalho é um 

passo importante para projetos futuros a respeito da maturação e produtividade da cana-de-açúcar sobre uma 

perspectiva molecular quanto aos efeitos das baixas temperaturas sobre a cultura. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Cana-de-açúcar frente aos estresses abióticos. 

A cana-de-açúcar pertence ao gênero Saccharum L., da tribo Andropogoneae, família Poaceae. A cana possui 

um genoma haplóide de cerca de 1Gpb, entretanto, cultivares modernos derivados do cruzamento entre S. officinarum 

L. e S. spontaneum L. são poliplóides e atingem cerca de 130 cromossomos distribuídos entre aproximadamente 12 

grupos homólogos, com o genoma próximo de 10 Gpb (RIAÑO-PACHÓN & MATTIELLO, 2017; D’HONT et al., 

1996). A cana-de-açúcar é cultura fundamental da indústria latino-americana, especialmente no Brasil que está entre os 

maiores produtores mundiais, servindo como matéria-prima para o etanol que movimenta o transporte de diversas 

mercadorias (MESA et al., 2020). Também é a principal cultura para a produção de açúcar, sendo matéria-prima para 

80% da produção mundial (RODY et al., 2019). Entretanto, sua produção, assim como de demais culturas, é limitada 

devido a exposição a diversos estresses como a seca, o frio e a salinidade dos solos, que limitam também sua distribuição 

geográfica (DEVARUMATH et al., 2019). 

A região brasileira com a maior produção da cana-de-açúcar é o Centro-Sul, contribuindo com cerca de 

85% da produção no país (CONAB, 2020). Com destaques para os estados de São Paulo, maior produtor, Goiás, 

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul (CONAB, 2020). Ainda assim, esta região está suscetível a diversos estresses como 

períodos de seca na última década (DA SILVA BARROS et al., 2019) 

A seca é considerado o maior limitante à produção da cana-de-açúcar, acompanhada do estresse causada 

por extremas temperaturas (DEVARUMATH et al., 2019). Os efeitos da seca sobre a cana-de-açúcar são dependentes 

do seu estágio de crescimento, do nível e duração do estresse (DEVARUMATH et al., 2019). A desidratação durante 

as fases iniciais e medianas do desenvolvimento afetam a produtividade, reduzindo rendimento de açúcar, ao passo 

que uma desidratação moderada nas fases finais favorece o acúmulo de açúcar nos talos (ZHAO, DULI; LI, 2015). 

Diversas estratégias de manejo são utilizadas para contornar o estresse hídrico, alguns exemplos mais recentes são a 

exposição prévia ao estresse (KHONGHINTAISONG et al., 2018, MARCOS et al., 2018), a aplicação de óxido nítrico 

(SILVEIRA et al., 2017, SILVEIRA et al., 2019), a associação com microrganismos do solo (PEREIRA et al., 2019). 

Diversos trabalhos indicam a possibilidade de se traçar estratégias de biotecnologia, almejando a geração de 

variedades de cana mais tolerantes a estresses  (AUGUSTINE et al., 2015; LEMBKE et al., 2012; RODRIGUES; DE 

LAIA; ZINGARETTI, 2009; XUE; LOVERIDGE, 2004; ZHAO, XIAOWEN; JIANG; et al., 2020; ZHAO, 

XIAOWEN; LIU; et al., 2020). Como a superexpressão do gene AtDREB2A CA de Arabidopsis na variedade RB855156 

de cana, que apresentou a expressão e repressão diferencial de diversos genes que conferiram maior tolerância à seca 

aos transgênicos, demonstrando assim a existência de um homólogo de AtDREB2A CA em cana-de-açúcar (XUE; 

LOVERIDGE, 2004). Ademais, RODRIGUES; DE LAIA & ZINGARETTI (2009)  encontraram 165 genes 

diferencialmente expressos relacionados à tolerância ao estresse hídrico ao investigar 3575 ESTs de um cultivar 

tolerante à seca. Também, LEMBKE et al., (2012) por matriz de oligonucleotídeos, identificaram 987 genes 

diferencialmente expressos em amostras do cultivar SP90-1638 submetidas a diferentes tempos de exposição à seca.  

Outra estratégia utilizada para contornar a seca é o uso da agricultura irrigada. Entretanto, a irrigação 

acarreta salinização a longo prazo através da deposição de sais no solo, causando a redução do potencial osmótico e 

redução de água disponível no solo, além da toxidez por sódio e cloreto em plantas (DIAS; BLANCO, 2010). Os 

efeitos da salinidade também atuam sobre a eficiência fotossintética, ao afetar o potencial hídrico e osmótico de toda 

a planta como também a nível celulares (MUNNS; TESTER, 2008). Estudos in vitro detectaram exsudação de sais a 
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partir dos calos de cana em tratamentos salinos acompanhado da inibição do crescimento e redução da viabilidade 

celular, ao passo que os controles apresentaram maior concentração do íon K+ e sem disfunções no seu 

desenvolvimento, demonstrando que a cana possui natureza glicofítica, ou seja, são sensíveis à salinidade (PATADE; 

BHARGAVA; SUPRASANNA, 2009). O estresse salino afeta tanto quantitativamente quanto qualitativamente a 

produção de cana, assim reduzindo o acúmulo e a qualidade de açúcar no talo (AKHTAR; WAHID; RASUL, 2003). 

O cultivo da cana-de-açúcar no Centro-Sul também enfrenta o estresse causado por baixas temperaturas. 

Por exemplo, as geadas podem ocorrer com frequência em regiões de latitude acima do paralelo 20 ⁰S, abrangendo 

desde Minas Gerais, Mato Grosso do Sul indo até o Rio Grande do Sul (MOISÉS et al., 2016). Também devido a 

susceptibilidade da cana a baixas temperaturas, sua produção é limitada no estado mais ao Sul do país, sendo o Rio 

Grande do Sul o estado com a menor produção e produtividade (CONAB, 2020). A cana é característica do 

metabolismo C4, distribuindo-se majoritariamente através das áreas tropicais e subtropicais, o que remete à sua 

susceptibilidade a baixas temperaturas (ZHANG, SHU ZHEN et al., 2006).  A este estresse credita-se a redução do 

crescimento da cana ao forçar a conversão de seus açúcares reduzidos a sacarose, logo também é agente fundamental 

sobre o amadurecimento da planta (ZHAO, DULI; LI, 2015; ALEXANDER, 1973). 

O estresse por baixas temperaturas é atuante sobre o amadurecimento da cana, junto a deficiência de 

nitrogênio e ao estresse hídrico (ZHAO, DULI; LI, 2015). Inclusive, em regiões tropicais e subtropicais, a colheita da 

cana é programada conforme a estação seca e de baixas temperaturas, como o inverno brasileiro (CARDOZO; 

SENTELHAS, 2013). O estresse por baixas temperaturas também mostram efeitos sobre a fotossíntese, o que pode 

ser observado nas maiores concentrações dos aminoácidos aspartato e alanina em folhas de cana expostas a 10 ⁰C (Y. 

C. DU et al., 1999,Y. C. DU et al., 1999), além de existir evidências que as enzimas ortofosfato-diquinase (PPDK) e 

NAD-malato dehidrogenase (NADP-MDH) atuarem como chaves na regulação à sensibilidade ao frio durante a 

fotossíntese (DEVARUMATH et al., 2019). 

Assim como para o estresse hídrico, ao estresse por baixas temperaturas há grandes possibilidades de se 

traçar estratégias biotecnológicas. NOGUEIRA et al. (2003) identificaram 34 ESTs induzidos pela exposição ao frio 

analisando o transcriptoma da variedade de cana SP80-3280. Dentre estes estão genes relacionados à síntese de 

celulose, assim como fatores de transcrição como SsNAC23, envolvido no crescimento e desenvolvimento de cana-

de-açúcar durantes estresses bióticos e abióticos (OLSEN et al., 2005).  

Diante do exposto, fica claro que o estresse ao frio, e os mecanismos envolvidos em sua resposta, possui 

papel no desenvolvimento e crescimento da cana, principalmente durante sua maturação. Logo, torna-se de grande 

interesse o estudo de genes envolvidos na resposta a baixas temperaturas em cana-de-açúcar, frente sua influência 

sobre o acúmulo de açúcares e sua maturação, afetando a produtividade da cultura. 

O genoma da cana-de-açúcar é particularmente complexo, sendo ele redundante e carregar múltiplas cópias 

de seus genes (SOUZA et al., 2019). Supõe-se que devido a eventos independentes de poliplodização sobreposto a uma 

duplicação de todo o genoma desde a diversificação das gramíneas (VILELA et al., 2017). Além do mais, as cultivares 

de cana são híbridos, contendo 80-85% de seu genoma oriundo de Saccharum officinarum, 10-15% de Saccharum 

spontaneum, e 5% de cromossomos recombinados entre seus progenitores (D’HONT, 2005; JANNOO et al., 1999). 

Toda a complexidade de seu genoma somada ao seu tamanho (estimado em >10 Gb) resultam em grandes dificuldades 

no seu sequenciamento e caracterização de seus genes (SOUZA et al., 2019; THIRUGNANASAMBANDAM; 

HOANG; HENRY, 2018). 
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2.2. Efeitos e respostas ao estresse por baixas temperaturas em plantas. 

Estresses abióticos em plantas são responsáveis por reduzir a produtividade, o crescimento e promover 

diversas alterações fisiológicas e bioquímicas. Dentre estes, o estresse ao frio se destaca principalmente em regiões 

temperadas e em regiões de elevada altitude (acima de 1600 metros), sendo o principal fator limitante à produtividade 

de diversas culturas nestas regiões. Este estresse tem seu efeito de acordo com sua a intensidade e o tempo de 

exposição, afetando o metabolismo celular a partir da alteração da expressão gênica e os produtos proteicos 

(SANGHERA et al., 2011). Incluem-se o estresse ao frio (0 – 15°C) e ao congelamento (<0°C). O primeiro se 

caracteriza por limitações ao crescimento e desenvolvimento com efeitos celulares como o enrijecimento de 

membranas, a desestabilização de complexos proteicos, a redução da atividade de algumas enzimas (YE et al., 2019), a 

expressão gênica e síntese proteica, além de favorecer a formação de estruturas secundárias de RNA (RUELLAND et 

al., 2009; RAJKOWITSCH et al., 2007). Considera-se o congelamento mais danoso e crítico às plantas devido a 

formação de cristais de gelo no apoplasto, que induzem o efluxo de água e, assim, a desidratação celular (PEARCE, 

2001). 

Plantas originárias de regiões temperadas como o centeio (Secale cereale L.), a cevada (Hordeum vulgare) e a 

aveia (Avena sativa) são mais tolerantes ao estresse por frio em diferentes níveis devido ao fato de possuírem um 

sofisticado mecanismo de aclimatação (SHI; DING; YANG, 2018). A aclimatação consiste do processo onde um sinal 

induzido por baixas temperaturas parte da membrana ao núcleo, com a indução/repressão de genes responsivos ao 

frio (cold regulated genes ou COR), gerando alterações do metabolismo vegetal a fim de prover maior tolerância ao estresse 

(SHI; DING; YANG, 2018). Este processo é comumente utilizado em manejos agronômicos, onde as plantas são 

expostas a temperaturas próximas ao do congelamento para que assim lhes confira maior tolerância a baixas 

temperaturas no campo (WARDLAW, 1972). Entretanto, plantas tropicais e subtropicais – entre elas importantes 

culturas como o arroz (Oryza sativa), milho (Zea mays), tomate (Solanum lycopersicum), soja (Glycine max), algodão 

(Gossypium hirsutum) e cana-de-açúcar (Saccharum spp.) - são deficitárias de um bom mecanismo de aclimatação ao frio 

(CHINNUSAMY; ZHU; ZHU, 2007), limitando seu cultivo geograficamente. Principalmente em cultivos perenes e 

anuais, como a cana-de-açúcar, que perpassam as estações do ano. Efeitos comum do frio sob as plantas tropicais são 

a clorose, a necrose e o retardo no crescimento (CHINNUSAMY; ZHU; ZHU, 2007). 

O estresse ao frio afeta a rigidez das membranas, desestabiliza complexos proteicos e prejudica a 

fotossíntese (RUELLAND et al., 2009). As principais, e iniciais, alterações sob efeito das baixas temperaturas ocorrem 

na membrana celular, onde os efeitos são sentidos pela desidratação causada pelo frio (SANGHERA et al., 2011). 

Inclusive, o início das respostas, ou seja, a percepção ao estresse é creditado ao aumento da rigidez das membranas 

celulares (ÖRVAR et al., 2000). Afinal, uma das funções chave da aclimatação é atenuar o efeito do frio sobre essas 

estruturas partindo da expressão de genes COR (THOMASHOW, 2010; COOK, 2004; ZARKA et al., 2003; JAGLO-

OTTOSEN et al., 1998). 

Exemplos de COR são os genes LOW-TEM et al.PERATURE INDUCED (LTI), RESPONSIVE TO 

DESICCATION (RD), EARLY DEHIDRATION-INDUCIBLE (ERD) e COLD INDUCIBLE (KIN) 

(CHINNUSAMY; ZHU; ZHU, 2007). Uma resposta comum dos genes COR é a produção de enzimas para a 

biossíntese de osmólitos, proteínas crioprotetoras e açúcares solúveis, reparando o enrijecimento de membranas além 

de estabilizar o potencial osmótico celular (JAGLO et al., 2001; LIU et al., 1998; STOCKINGER; GILMOUR; 

THOMASHOW, 1997). A regulação dos genes COR partem principalmente de fatores de transcrição do tipo 

CBFs/DREB1s (ZHAO, CHUNZHAO et al., 2016). 
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2.3. C-repeats Binding Factors/DREB binding factors (CBFs/DREBs).  

CBFs/DREBs (ou apenas CBFs) são fatores de transcrição chave para resposta de estresse ao frio, atuando 

na regulação de diversos genes COR (CHO et al., 2017). ZHAO et al. (2016) demonstraram que CBFs estão envolvidos 

na regulação de 414 COR, dos quais 346 são ativados por CBFs e 68 são reprimidos. CBFs possuem domínios de 

ligação de DNA característicos dos “ethylene-responsive element-binding factors” (ERF) e da “floral homeotic protein” 

(APETALA 2 - AP2), pertencendo, portanto, à família de fatores de transcrição AP2/ERF (SAKUMA et al., 2002).  

A família APETALA 2/ethylene-responsive element binding-factor (AP2/ERF) é composta por fatores de 

transcrição de plantas onde se incluem majoritariamente as subfamílias: AP2, RAV, ERF e DREB (SAKUMA et al., 

2002) (Figura 2). Dentro da família AP2/ERF pode-se caracterizar três grupos quanto a sua estrutura em Arabidopsis. 

AP2 possui dois domínios AP2/ERF, RAV possui apenas um domínio AP2/ERF e também um domínio B3 de ligação 

ao DNA, enquanto as demais possuem apenas um domínio AP2/ERF, constituídos de 125 membros (SAKUMA et 

al., 2002). Destes 125 membros, Sakuma et al. (2002) analisaram a similaridade dos domínios AP2/ERF, e assim 

classificou dois grupos: a subfamília DREB e a subfamília ERF. Proteínas da subfamília DREB possuem maior 

afinidade pela sequência “A/GCCGAC” denominada “dehydration responsive element” (DRE) (FUJIMOTO et al., 2000; 

SAKUMA et al., 2002). Enquanto proteínas da subfamília ERF apresentam maior afinidade pela sequência 

“AGCCGCC” denominada “ethylene responsive element” (ERE) (SAKUMA et al., 2002). Genes de DREB e ERF 

comumente não apresentam íntrons (SAKUMA et al., 2002), inclusive CBFs (MEDINA et al., 1999). DREB é dividido 

em seis subgrupos de A-1 a A-6, e ERF também em seis subgrupos B-1 a B-6 (SAKUMA et al., 2002). Por exemplo, 

CBFs pertencem ao subgrupo A-1 e DREB2s à A-2 (SAKUMA et al., 2002) (Figura 2). Embora DREB1/CBFs e 

DREB2 ambos sejam relacionados a estresses, o primeiro demonstrou-se estar relacionado às tolerâncias ao frio e à 

seca, enquanto DREB2A são relacionados a fenótipos de maior tolerância apenas à seca (MARUYAMA et al., 2009). 
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Figura 2. Árvore filogenética de fatores de transcrição da família AP2/ERF de Arabidopsis thaliana organizadas em subfamílias 
APETAL2, RAV, DREB e ERF, e seus subgrupos: A-1 até A-6 indicam subgrupos da subfamília DREB; B-1 até B-6 indicam 
subgrupos da subfamília ERF.  

Fonte: (SAKUMA et al., 2002). 

Logo, podemos definir CBFs como uma classe de fatores de transcrição da família AP2/ERF, pertencentes 

à subfamília DRE e subgrupo A-1 (MIZOI; SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2012; SAKUMA et al., 

2002; SHI; DING; YANG, 2018), que se ligam a sítios de ligação do tipo C-repeat (5′‐CCGAC‐3′), sendo importantes 

reguladores da expressão gênica em resposta aos estresses pela salinidade, pela seca e, principalmente, por baixas 

temperaturas (MIZOI; SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2012; SAKUMA et al., 2002; SHI; DING; 

YANG, 2018). Foram encontrados seis membros deste grupo em Arabidopsis (HAAKE et al., 2002; LIU et al., 1998; 

MEDINA et al., 1999). Entre eles CBF3/DREB1A, CBF1/DREB1B e CBF2/DREB1C são rapidamente induzidos 

pelo frio (LIU et al., 1998; MEDINA et al., 1999). JIA et al. (2016) estudando mutantes triplos de Arabidopsis para 

supressão destes genes, cbf 1,2,3 (cbfs), destaca que estes apresentaram menor tolerância ao estresse por frio, à seca e à 

salinidade, assim como os mutantes cbf2, cbf3 e cbf1,3 (JIA et al., 2016). Mais da metade dos genes COR apresentam 

expressão diferencial nos três diferentes mutantes, indicando a redundância entre CBF3/DREB1A, CBF1/DREB1B 

e CBF2/DREB1C (NOVILLO et al., 2004).  

O mutante triplo, cbfs, e o duplo mutante cbf 1,2 apresentam ser mais sensíveis ao congelamento após 

aclimatação artificial  do que WT e do duplo mutante cbf 1,3 (ZHAO, CHUNZHAO et al., 2016). Sugerindo que 

CBF2/DREB1C tem maior importância que CBF3/DREB1A e CBF1/DREB1B sobre a tolerância ao congelamento. 

Neste mesmo trabalho, também sugere-se que sua atuação é equivalente ao caimento da temperatura (ZHAO, 

CHUNZHAO et al., 2016). Ademais, mutantes duplos cbf2,3 e mutantes triplos cbfs apresentam maior sensibilidade ao 
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frio, indicando que CBF3/DREB1A, assim como CBF2/DREB1C, apresentam maior importância frente ao estresse 

(JIA et al., 2016). Isto é reforçado em outro trabalho (NOVILLO; MEDINA; SALINAS, 2007) através do 

enriquecimento de sítios de ligação C-repeat (CRT), onde maior parte dos genes COR foram enriquecidos por 

CBF2/DREB1C e CBF3/DREB1A, indicando que mais genes COR são alvos diretos de CBF2/DREB1C e 

CBF3/DREB1A do que de CBF1/DREB1B. Logo, supõe-se, que a variedade de CBFs, junto as variações dos sítios 

DRE/CRTs, permitem a sobrevivência e desenvolvimento de espécies vegetais em diversos ambientes frente a 

estresses de curta e longa duração (SHI; DING; YANG, 2018). 

Além dos três CBFs induzidos pelo frio presentes em Arabidopsis (CBF1-3), encontra-se CBF4/DREB1D 

responsivo a ABA e à desidratação (MAGOME et al., 2004), DREB1E/DWARF AND DELAYED-FLOWERING 

1 (DREB1E/DDF1 ou CBF5) e DREB1F/DDF2 (ou CBF6) responsivos a alta salinidade (HAAKE et al., 2002). 

Mutantes para estes genes também apresentam falhas no desenvolvimento quando superexpressados: mutantes de 

DREB1D/CBF4 apresentam retardo no crescimento (MAGOME et al., 2004), enquanto mutantes de DREB1E/DDF 

e DREB1F/DDF2  possuem níveis reduzidos de giberilina além de fenótipos anão (QIN et al., 2004).  

Homólogos de CBF também são encontrados em diversas outras espécies, como em Zea mays 

(DUBOUZET et al., 2003), em Oryza sativa (XUE; LOVERIDGE, 2004), Eucalyptus gunni(EL KAYAL et al., 2006; 

NAVARRO et al., 2009), Solanum lycopersicum (PATADE et al., 2013; ZHANG, XIN et al., 2004), Brassica napus e Triticum 

aestivum (JAGLO et al., 2001), Secale cereale (CHO et al., 2017), e até no musgo Physcomitrella patens (BADAWI et al., 2007). 

O número de genes CBFs é pequeno dentro das dicotiledôneas, uma vez que podem chegar até sete em Brassica napus, 

por exemplo, enquanto em uma monocotiledônea como o trigo podem atingir até 25 genes (MIZOI; SHINOZAKI; 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2012). A persistência de CBF/DREB1s em diversas espécies, indica sua importância 

frente aos estresses para plantas terrestres (MIZOI; SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2012). 

 

 

2.3.1. A via de sinalização de CBFs: “CBF regulon”. 

A via de sinalização de CBFs, denominada “CBF regulon”, é complexa de tal forma, que pequenas alterações 

podem definir a tolerância de estresse ao frio até mesmo dentro de uma mesma espécie. É o caso da Arabidopsis, como 

demonstrado por ADAMS et al. (2016). Analisando 477 acessos de espécies selvagens distribuídas em diversos 

ambientes, identificaram que a variação das sequências de CBFs está intimamente associada às temperaturas de inverno. 

Espécies de Arabidopsis de ambientes mais quentes apresentam excesso de polimorfismos não-sinônimos em genes 

CBFs, além de haplotipos associados a climas mais quentes, com códons terminais prematuros e mutações no quadro 

de leitura (ADAMS et al., 2016). Havendo a influência de pequenas alterações sobre os genes CBFs – logo, também 

sobre CBF regulon - dentro de uma mesma espécie capazes de gerar diferentes fenótipos de tolerância, pode-se supor 

que pequenas alterações também possam ser responsáveis pelos diferentes níveis de tolerância entre as diferentes 

espécies. 

Outras mudanças que podemos encontrar em sequências gênicas de CBFs estão presentes na sua região 

promotora. CBFs são fatores de transcrição e, assim como os genes em que atuam, também possuem sua transcrição 

reguladas por demais fatores. Em EguCBF1a de Eucalyptus gunni foi encontrado três sítios de ligação ABRE (ABA- 

responsive elemento), ocasionando em sua maior expressão frente ao hormônio (EL KAYAL et al., 2006). Entretanto, 

genes CBFs de demais espécies apresentaram ter suas expressões indiferentes a aplicação de ABA. É o caso de 

ZmDREB1A em milho (Qin et al., 2004); CBF1, 2 e 3 em Arabidopsis (LIU et al., 1998; MEDINA et al., 1999). 
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EguCBF1b de E. gunni (EL KAYAL et al., 2006). OsDREB1s em arroz (DUBOUZET et al., 2003; MOON et al., 2019; 

WANG et al., 2008). 

O etileno, apesar de ter sua relação controversa frente ao estresse por baixas temperaturas, apresenta efeito 

negativo sobre a transcrição de genes CBFs (SHI et al., 2012). Em Arabidopsis, a superexpressão do gene de fatores de 

transcrição ETHYLENE INSENSITIVE3 (EIN3), regulador positivo da via de sinalização de etileno e se ligam ao 

sítios GCCC-box, apresentaram redução de expressão de CBFs e genes do tipo-A ARABIDOPSIS RESPONSE 

REGULATOR (ARR5, ARR7 e ARR15) (SHI et al., 2012). Neste mesmo estudo, a superexpressão dos genes ARRs 

conferiu aos mutantes o aumento de tolerância ao congelamento, o que indica um elo entre os hormônios etileno e 

citocinina na resposta ao estresse. 

OPEN STOMATA1 (OST1), conhecida inicialmente por sua função no fechamento de estômatos, 

pertence à família SNF1-RELATED PROTEIN KINASES2 (SnRK2) e é identificada como a reguladora central da 

sinalização sob o frio em Arabidopsis (DING et al., 2018). Após exposição ao frio, N-MYRISTOYLTRANSFERASE1 

(NMT1) promove a acilação de CLADE-E GROWTH-REGULATING2 (EGR2) que induz a atividade de OST1, 

fosforilando os fatores de transcrição BASIC TRANSCRIPTION FACTOR3 (BTF3) e CBF EXPRESSION 1 (ICE1) 

(Ye et al., 2019). O fator de transcrição do tipo MYC-like basic helix-loop-helix (bHLH), ICE1 de Arabidopsis, liga-se a 

sítios de ligação MYC (CANNTG) de promotores de CBF1-3  (CHINNUSAMY; ZHU; ZHU, 2007; DING et al., 

2015), promovendo suas expressões durante o estresse ao frio. Inclusive, o mutante ice1 de Arabidopsis apresenta fraca 

tolerância a baixas temperaturas, certamente devido à baixa expressão de genes CBF, e o contrário acontece em 

mutantes de superexpressão de ICE1 (CHO et al., 2017).  

Também, encontra-se efeitos dos sinais de Ca2+ sobre genes CBFs. A proteína transmembrana CHILLING 

TOLERANCE DIVERGENCE1 (COLD1), que é acoplada a subunidade RICE G‐PROTEIN α SUBUNIT1 

(RGA1), atua como reguladora e está envolvida na percepção do frio em arroz (Oryza sativa) (GILLIHAM; ABLE; 

ROY, 2017). Através do aumento de atividade desta GTPase, aumenta-se o influxo de Ca2+
 para citosol e, assim, 

ativando respostas de tolerância ao frio através da indução de genes ICE1, e indiretamente CBFs (GILLIHAM; ABLE; 

ROY, 2017). 

As respostas a estresses abióticos exibem diferentes níveis frente a intensidade do estresse. Para o estresse 

ao frio não é diferente, CBFs demonstram ter relação com ativadores do tipo CAMTA (CALMODULIN-BINDING 

TRANSCRIPTION ACTIVATOR) como reguladores de sua expressão em resposta a rápidos caimentos de 

temperatura. Em Arabidopsis, CAMTA3 e CAMTA5 ligam aos sítios CM2 (CGGG-box) presentes nos promotores de 

CBFs (DOHERTY et al., 2009; KIDOKORO et al., 2017; KIM, YONGSIG et al., 2013). Aos ativadores do tipo 

CAMTA supõe-se que sejam o elo molecular entre o aumento de cálcio no citosol durante exposição ao frio e a atuação 

de CBF em resposta ao estresse (KIDOKORO et al., 2017). Devido ao fato que o aumento da concentração de cálcio 

no citosol é sentido por CAMTA através da sua interação com as proteínas calmodulinas, aumentando sua atividade 

que consequentemente induz a expressão de CBFs e demais genes responsivos ao frio (KIDOKORO et al., 2017). 

Para aclimatação ao frio, assim como em demais processos fisiológicos, a homeostase é de suma 

importância, e para tal CBFs também possui fatores de transcrição que os afetam negativamente. É o caso de MYB15 

em Arabidopsis, um fator de transcrição do tipo MYB da família R2R3, que atua regulando a expressão de CBF em 

baixas temperaturas (AGARWAL et al., 2006). Além de MYB15, fatores de transcrição bHLH, PHYTOCHROME-

INTERACTING FACTORS (PIFs), atuam negativamente sobre a expressão de CBFs em Arabidopsis (HARMER, 

2009; THOMASHOW, 2010). Com estes fatores de transcrição PIF, expandimos a atuação de CBF diante de um novo 

efeito do ambiente: o ciclo circadiano.  
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Através do ciclo circadiano, as plantas podem prever e se antecipar a mudança de um ciclo de temperatura 

e luminosidade, para que assim possa responder corretamente para sua sobrevivência e permanência no ambiente 

(CASTILLON; SHEN; HUQ, 2007). PIFs possuem papéis fundamentais na rede de sinalização luminosa mediada por 

fitocromos (JIANG et al., 2017). Em Arabidopsis, PIF4 e PIF7, durante dias longos, reprimem a transcrição de CBF1 e 

CBF2 ao se ligar às regiões G-box (CACGTG) dos respectivos promotores, como também reprimem a transcrição de 

CBF3 ligando-se à região E-box (CNNNNG) de seu promotor (HARMER, 2009). PIF3 de Arabidopsis  ao ligar às 

ambas regiões dos promotores, reprime a expressão de CBF1-3 na ausência de luz e também em temperaturas de 

congelamento (DONG; FARRÉ; THOMASHOW, 2011). Outros fatores relacionados ao ciclo circadiano também 

apresentam efeito sobre a transcrição de CBFs, é o caso de CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED (CCA1) e LATE 

ELONGATED HYPOCOTYL (LHY), componentes do oscilador central que demonstraram ter efeito positivo sobre 

a transcrição de CBFs de Arabidopsis ligando-se aos seus sítios MYB (DONG; FARRÉ; THOMASHOW, 2011). Outro 

exemplo seria do ativador floral  e fator de transcrição SOC1 de Arabidopsis que inibe a expressão de CBFs ao ligarem 

aos sítios CArG-box (CWWWWWWWWG), tendo efeito negativo sobre a tolerância ao congelamento (KIM, 

HYOUN JOUNG et al., 2004). 

Aumentando ainda a complexidade de CBF regulon, encontra-se exemplos da influência dos próprios CBFs 

entre si. Mutantes cbf2 de Arabidopsis apresentaram maior tolerância ao congelamento que plantas selvagens (WT), além 

de maior tolerância à seca e salinidade (NOVILLO et al., 2004). Este fenótipos se explica pela maior expressão de 

CBF3/DREB1A e CBF1/DREB1B em plantas de cbf2, indicando que CBF2/DREB1C tem efeito negativo sobre 

CBF3/DREB1A e CBF1/DREB1B (NOVILLO et al., 2004) (Figura 3). Adicionalmente, supõe-se que 

CBF3/DREB1A também possui efeito negativo sobre CBF2/DREB1C, uma vez que uma expressão reduzida de 

CBF3/DREB1A no mutante ice1 é acompanhada de maior expressão de CBF2/DREB1C (CHINNUSAMY et al., 

2003) (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Modelo proposto para a função de CBF2/DREB1C na aclimatação ao frio e os efeitos sobre a expressão de genes CBFs 
que resultam na resposta a baixas temperaturas. 

Fonte: adaptado de Novillo et al. (2004)(SAKUMA et al., 2002). 

 

NOVILLO et al. (2007) ao caracterizar linhagens antisenso e de RNA de interferência (RNAi), que falham 

no acúmulo de mRNAs de CBF3/DREB1A e CBF1/DREB1B em Arabidopsis, identificaram que CBF3/DREB1A e 
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CBF1/DREB1B possuem efeito aditivo, atuando sobre um mesmo grupo de genes alvos e são, portanto, ambos 

necessários para a indução de CBF regulon e, consequentemente, para aclimatação ao frio. Ademais, JIA et al. (2016) 

sugere que CBF regulon em Arabidopsis é composto de dois grupos gênicos: um que necessita da expressão de 

CBF3/DREB1A ou de CBF1/DREB1B, e outro que necessita da expressão de ambos CBF3/DREB1A e 

CBF1/DREB1B simultaneamente. HAAKE et al. (2002) ao analisar sequenciamentos de RNA (RNA-seq) de 

diferentes mutantes de cbf 1~3 de Arabidopsis, identificaram que 2/3 dos genes COR são co-regulados por dois ou três 

CBFs/DREBs diferentes, envolvidos principalmente na transdução de sinal celular e em processos metabólicos, e 

apenas 1/3 eram regulados por apenas um CBF/DREB.  

Diante do exposto, fica evidente a complexidade de CBF regulon. Fato este que permite que toda a via seja 

rigidamente controlada e sincronizada para que haja a melhor resposta e no melhor momento à duração e à intensidade 

de baixas temperaturas, bem como de demais fatores que possam atuar concomitantemente, por exemplo, intensidade 

luminosa e água disponível. 
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3. OBJETIVO 

No presente trabalho, buscou-se identificar e caracterizar os genes CBFs/DREB1s presentes na cana-de-

açúcar (Saccharum spp., cultivar SP80-3280) através de: 

1. Identificação no genoma da cana de genes referentes a CBFs; Isolamento e sequenciamento; 

2. Comparação com homólogos de demais espécies e construção da árvore filogenética; 

3. Análise de expressão diferencial de CBFs em cana-de-açúcar frentes a diferentes tratamentos: 

a) Exposição ao frio (8 ⁰C) e ao congelamento (-2 ⁰C) para análise expressão de CBFs; 

b) Exposição de discos foliares a tratamento com ABA e estresses, salino e hídrico, para análise de 

expressão específica de CBFs. 

4. Análise de promotores preditos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Material vegetal. 

Todo o material vegetal utilizado para extração de DNA e RNA foi coletado de folhas de plantas de cana-

de-açúcar (SP80-3280) crescidas e mantidas em casa de vegetação por 30 dias. Estas plantas foram obtidas através da 

germinação de gemas de plantas cultivadas previamente na área experimental do Laboratório de Genômica e Biologia 

Molecular de Plantas do Cebtec, Depto de Ciências Biológicas, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo. na cidade de Piracicaba, São Paulo, Brasil. Todo o material coletado foi imediatamente 

congelado em nitrogênio líquido e mantido a -80⁰C. 

 

4.2. Identificação, isolamento e sequenciamento de genes referentes a CBFs em cana de 

açúcar. 

4.2.1. Elaboração dos iniciadores para PCR de DNA total de cana-de-açúcar. 

A fim de isolar e identificar os genes CBFs em cana, elaborou-se iniciadores a partir do estudo de sequências 

de genes dos fatores de transcrição CBFs já identificados em outras espécies – Zea mays (AF450481.1), Oryza sativa 

(XM_015755426.2; XM_015755442.2; XM_015769271.2), Triticum aestivum (AY572831.1), Eucalypstus gunni 

(DQ241820.1; DQ241821.1), Arabidopsis thaliana (NM_118681.4; NM_118679.2; EF523126.1) - e de possíveis 

candidatos em cana-de-açúcar (CA212714.1; CA156028.1) presentes no banco de dados do NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). A comparação entre sequências e a construção dos iniciadores foi realizada a partir 

do alinhamento utilizando o programa MEGA-X  (KUMAR et al., 2018), com posterior análise dos iniciadores pelo 

OligoPerfect Primer Designer (https://apps.thermofisher.com/apps/oligoperfect/) e sua especificidade testada por blastn 

na plataforma SUCEST-FUN (http://SUCEST-FUN.org/wsapp/) frente ao genoma da cana (SP80-3280) (SOUZA 

et al., 2019). 

Os genes CBFs apresentam sequências de assinaturas denominadas ETRHP e DSAWR, e resíduos 

recorrentes “PKKP/RAGRKKFR” no seu domínio N-terminal que atuam como sinal de localização nuclear (NLS) 

(EL KAYAL et al., 2006; JAGLO et al., 2001) . Utilizando como referência, assinaturas e sequências dos resíduos 

recorrentes, desenhou-se iniciadores degenerados baseados no par “AP2 + signatures” utilizado por EL KAYAL et al. 

(2006) e adaptados a partir dos acessos citados anteriormente (Tabela 1). A programação da PCR utilizada para estes 

iniciadores também está descrita na tabela 1.  
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Tabela 1. Iniciadores degenerados elaborados com base no par “AP2 + signatures”, e adaptados a partir de assinaturas características 
de CBFs, ETRHP e DSAWR, e de sequências referentes a resíduos recorrentes, “PKKP/RAGRKKFR”. 

Iniciadores AP2   

Iniciador Direto 5’- GAGACVMGSCACCCBGTGTAC – 3’ (Tm – 61,9 ⁰C) 

Iniciador Reverso 5’- CGSSGAGTCYGCGAAGTT – 3’ (Tm – 59,4 ⁰C) 

Fragmento esperado 197 pares de bases (pb)  

Programação 5 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 

segundos a 58 °C, e 30 segundos a 72 °C; por fim, 7 

minutos a 72 °C. 

 

 

Além dos iniciadores degenerados, foram elaborados iniciadores a partir dos acessos “CA212714.1” e 

“CA156028.1” de cana-de-açúcar, utilizando ainda as assinaturas e os resíduos recorrentes como referências (Tabela 

2). Também se elaborou iniciadores com base nos acessos “DQ241820.1” e “DQ241821.1” de Eucalypstus gunni (Tabela 

2), uma vez que um dos materiais de comparação que se utilizou foi o vetor de clonagem CBF1b - produzido a partir 

de um CBF isolado de Eucalyptus gunni (cedido pela Dra. Christiane Marque, Université de Toulouse III, Paul Sabatier, 

França). 
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Tabela 2. Iniciadores e suas respectivas programações para PCR elaborados com base nos acessos de possíveis CBFs em cana-de-
açúcar, CA212714.1 e CA156028.1 (NCBI), e de CBFs em Eucalyptus gunni, DQ241820.1 e DQ241821.1 (NCBI) de EguCBF1a e 
EguCBF1b, respectivamente. Desenhados utilizando como referência assinaturas características de CBFs, ETRHP e DSAWR, e de 
sequências referentes a resíduos recorrentes, “PKKP/RAGRKKFR”. 

Iniciadores CBF1 S. officinarum CA212714.1 (EST/NCBI) - Ca1 
 

Iniciador Direto 5’- GATGGACTGGGCGTACTACG – 3’ (Tm – 60,0 ⁰C) 

Iniciador Reverso 5’- CGGGTAGTAGGTGAAGTCGC – 3’ (Tm – 59,9 ⁰C) 

Fragmento esperado 526 pb   

Programação 

5 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 

segundos a 57 °C, e 1 minuto a 72 °C; por fim, 7 minutos 

a 72 °C. 

 

Iniciadores CBF1 S. officinarum CA156028.1 (EST/NCBI) – Ca2 
 

Iniciador Direto 5’- GCGGACCAAGTTCAAGGAGA – 3’ (Tm – 60,0 ⁰C) 

Iniciador Reverso 5’- CGTATCTCGTCGTGCCCTG – 3’ (Tm – 60,3 ⁰C) 

Fragmento esperado 261 pb   

Programação 

5 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 

segundos a 57 °C, e 30 segundos a 72 °C; por fim, 7 

minutos a 72 °C. 

 

Iniciadores CBF1a E.gunnii DQ241820.1 (EST/NCBI) – Egu1 
 

Iniciador Direto 5’- CATCCACTTCACTCCCACCC – 3’ (Tm – 60,0 ⁰C) 

Iniciador Reverso 5’- CGAAGATGTCCTCCTCGTCG – 3’ (Tm – 60,0 ⁰C) 

Fragmento esperado 586 pb   

Programação 

5 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 

segundos a 58 °C, e 1 minuto a 72 °C; por fim, 7 minutos 

a 72 °C. 

 

Iniciadores CBF1b E.gunnii DQ241821.1 (EST/NCBI) – Egu2 
 

Iniciador Direto 5’- TTAGCTTCGACTTCGCCGAG – 3’ (Tm – 60,2 ⁰C) 

Iniciador Reverso 5’- ATATCTCCGCTGCATTCCGG – 3’ (Tm – 60,0 ⁰C) 

Fragmento esperado 574 pb   

Programação 

5 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 

segundos a 57,5 °C, e 1 minuto a 72 °C; por fim, 7 minutos 

a 72 °C. 

 

 

4.2.2. Extração de fragmentos amplificados do gel de eletroforese. 

Os iniciadores apresentados no item anterior foram utilizados nos PCR para as seguintes amostras: (1) DNA 

total e (2) cDNA total de cana-de-açúcar (SP80-3280); (3) DNA total de eucalipto citriodora (Corymbia citriodora), e (4) 

vetor de clonagem CBF1b. Os fragmentos obtidos na PCR foram identificados em gel de Agarose 1% (p/v) e TAE 
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1X. Os fragmentos gerados foram transferidos para tubos de 1.5 mL para extração do DNA, seguindo o protocolo e 

soluções presentes no kit QIAEX® II Gel Extraction Kit (QIAGENTM). 

 

4.2.3. Clonagem dos fragmentos em pJET 1.2/blunt. 

O DNA extraído e purificado do gel de eletroforese foi, então, clonado em vetores de pJET1.2/blunt 

Cloning VectorTM (Thermo Scietific, EUA) para identificação de fragmentos com tamanhos esperados gerados pela PCR. 

O vetor clonado com os fragmentos de interesse foi inserido por transformação através do choque térmico de células 

competentes DH5α™ (Life Technologies, EUA). Utilizou-se 1 µL da solução contendo a clonagem dos fragmentos 

gerados com o vetor pJET1.2/blunt foi adicionada ao tubo contendo 100 µL da célula competente DH5α™ ainda 

congelada. Em seguida, incubou-se primeiro por 20 minutos em gelo, em seguida por 1 minuto a 42⁰C e finalmente 

por 5 minutos em gelo. A este tubo, foi adicionado 900 µL de meio LB líquido (5 g.L-1 extrato de levedura, 10 g.L-1 

cloreto de sódio, 10 g.L-1 triptona, pH 7) e mantido em rotação por 1 hora a 37⁰C e 220 rpm. Ao fim, centrifugou-se 

a 6.000 rpm por 30 segundos para retirar 700 µL e suspender o restante. Foi adicionado 50 µL a uma placa de LB com 

ampicilina (100 µg.L-1) e 150 µL a uma outra placa de mesma composição que foram mantidas a 37⁰C por 12-18 horas. 

As colônias obtidas foram então testadas quanto a presença do vetor clonado por PCR com os iniciadores 

referentes ao vetor pJET1.2/blunt (Tabela 3). O resultado do PCR foi analisado em gel de eletroforese (Agarose 1% 

(p/v)). Os produtos de PCR selecionados foram sequenciados em um sequenciador 3100 Genetic Analyser (Applied 

Biosystems, EUA) utilizando os iniciadores do vetor (Tabela 3). A programação da PCR utilizada encontra-se na mesma 

tabela 3. 

 

Tabela 3. Iniciadores referentes ao vetor pJET1.2/blunt e a Programação do PCR utilizados para identificar a presença do fragmento 
clonado e inserido em células competentes DH5α™. 

pJET1.2/blunt Direto 5' CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC 3' 

pJET1.2/blunt Reverso 5' AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG 3' 

Programação 

 

5 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 30 

segundos a 60 °C, e 1 minuto a 72 °C; por fim, 7 minutos 

a 72 °C.  

 

4.3. Identificação de demais SoCBFs a partir da busca na plataforma SUCEST-FUN. 

A partir do isolamento e sequenciamento dos fragmentos obtidos pelas PCR realizadas, pôde-se identificar 

no genoma da cana-de-açúcar (SP80-3280) os contigs “scga7_uti_cns_0089699” e "scga7_uti_cns_0019446", utilizando-

se da ferramenta blastn presente na plataforma SUCEST-FUN. Também por esta plataforma, pôde-se obter os genes 

preditos para estes contigs: “scga7_uti_cns_0089699.1” e "scga7_uti_cns_0019446.9". Com os genes preditos, realizou-

se sua tradução pelo programa Translate Tool da plataforma Expasy (https://web.expasy.org/translate/), confirmando 

a presença de características de CBFs como as assinaturas ETRHP e DSAWR, e os resíduos recorrentes 

“PKKP/RAGRKKFR” (QIN et al., 2004). 
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Entretanto, ambas as sequências de aminoácidos geradas possuem três alterações na assinatura DSAWR, 

onde Alanina é substituída por Prolina, Triptofano por Arginina, e Leucina por Arginina. Logo, buscou-se acessos 

com maiores semelhanças na assinatura DSAWR. Através do uso da ferramenta blastn da plataforma SUCEST-FUN, 

utilizando os genes preditos para os contigs citados acima e limitando a busca para o banco de dados de ESTs (expression 

sequence tags), assim, obteve-se as sequências “SCACLR1129E10.g” e “SCSFLR2031C10.g” com maiores similaridades 

na assinatura DSAWR.  

Para facilitar a compreensão, denominou-se as sequências “scga7_uti_cns_0089699.1”, 

"scga7_uti_cns_0019446.9", “SCACLR1129E10.g”, e “SCSFLR2031C10.g” como CBF1, CBF2, CBF3 e CBF4, 

respectivamente, como exemplificado a seguir: 

 

“scga7_uti_cns_0089699.1” = SoCBF1 

"scga7_uti_cns_0019446.9" = SoCBF2 

“SCACLR1129E10.g” = SoCBF3 

“SCSFLR2031C10.g” = SoCBF4 

 

4.4. Comparação de homólogos e construção da árvore filogenética. 

A comparação foi realizada pelo alinhamento de identidade de pares através de blastn 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) entre as sequências SoCBF1, 2, 3 e 4. A partir da tradução destas sequências de 

nucleotídeos em sequências de aminoácidos pelo programa Translate Tool da plataforma Expasy 

(https://web.expasy.org/translate/), pôde-se compará-los com acessos obtidos no banco de dados do NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) através do alinhamento por Blosum65 realizado com a ferramenta Geneious 

Prime® 2019.2.1. Deste último alinhamento foi possível construir a árvore filogenética sob o método UPGMA 

utilizando esta mesma ferramenta. 

 

Tabela 4. Acessos utilizados para comparação por alinhamento e construção de árvore filogenética com SoCBFs identificados e 
traduzidos. 

Milho Zea mays AAN76804.1 

Arroz Oryza sativa XP_015610912.1; XP_015610928.2; XP_015624757.1 

Trigo Triticum aestivum AAT76662.1 

Centeio Secale cereale  AAL35759.1 

Cevada Hordeum vulgare  AAM13419.1 

Tomate Solanum lypersicum  ASK51848.1 

Eucalipto Eucalyptus gunni ABB51637.1; ABB51638.1; ACF15446.1; ACF15447.1 

Colza Brassica napus  ACL12046.1 

Arabidopsis Arabidopsis thaliana NP_567721.1; NP_567719.1; ABV27154.1; NP_200012.1; 

NP_191274.1; NP_172721.1 
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4.5. Análise de expressão diferencial de CBFs em cana-de-açúcar frentes a diferentes 

tratamentos 

4.5.1. Exposição ao frio (8 ⁰C) e ao congelamento (-2 ⁰C) para análise da expressão 

de SoCBFs. 

Gemas de cana-de-açúcar foram colocadas para brotação e cultivadas em casa de vegetação por 30 dias, 30 

plantas fenotipicamente uniformes foram submetidas a 8 ⁰C. Cinco repetições foram utilizadas para cada tratamento 

(2, 4, 12 e 24 horas de exposição) e cada repetição é referente a uma planta de cana-açúcar. O controle consistiu em 

cinco repetições, plantas ainda na casa de vegetação (25 °C) no início da manhã, ou seja, não expostas ao frio (logo, 

denominadas 0 horas). 

Como já exposto anteriormente, espera-se comportamentos variados de expressão de CBFs frente à 

intensidade do frio e ao tempo de exposição. Portanto, realizou-se adicionalmente a exposição de outras 30 plantas de 

cana-de-açúcar à temperatura de congelamento (-2 ⁰C), também mantidas. Cinco repetições foram utilizadas para cada 

tratamento (15 e 30 minutos, 2 e 4 horas de exposição) e cada repetição é referente a uma planta de cana-açúcar. O 

controle também consistiu em cinco repetições, plantas ainda na casa de vegetação (25 °C) no início da manhã, ou seja, 

não expostas ao frio (logo, denominadas 0 horas). 

Foram coletadas amostras de 200 mg de tecido foliar do terço médio da terceira folha totalmente expandida 

de todas as repetições, para ambos os experimentos. As amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e 

armazenados a -80⁰C. 

 

4.5.2. Exposição de discos foliares a tratamento com ABA e estresses, salino e 

hídrico, para análise de expressão específica de SoCBFs. 

A fim de avaliar a especificidade da resposta dos candidatos a CBFs, dez discos foliares (1 cm2) coletados 

de folhas totalmente expandidas de cana foram incubadas em diferentes meios: 1) em água destilada suplementada 

com 200 mM NaCl para simular estresse salino; 2) em água destilada suplementada com ácido abscísico (ABA) (100 

µM ABA); 3) em solução com manitol (200 mM manitol) para simular estresse hídrico. Todos os tratamentos foram 

avaliados aos 30 minutos, 2 e 24 horas no escuro e em temperatura ambiente. Os tratamentos controles consistiram 

em discos foliares incubados pelos mesmos períodos e condições, porém em água destilada. Cada repetição consistiu 

em duas amostras de discos foliares (200 mg), as quais foram congeladas em nitrogênio líquido e armazenados a -80⁰C.  

 

4.5.3. Extração total de RNA das amostras de cana-de-açúcar.  

O método de extração de RNA total utilizado foi a partir do reagente TRIzolTM (Thermo Fisher, 15596026) 

seguindo o protocolo do fabricante e o RNA foi resuspendido em 20 µL de água estéril DEPC (0,01%). Em seguida, 

quantificou-se as amostras por sua concentração pelo espectrofotômetro do tipo NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, 

EUA), e, pelo mesmo, avaliou-se a qualidade e pureza das amostras (parâmetros 260/280 e 260/230). A qualidade de 

possível degradação também foi avaliada em gel de eletroforese (1% de agarore (p/v). 
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Ao fim, tratou-se as amostras com DNAse (RQ1 DNAse), onde foi adicionado 1 µL de RQ1-RNAse-free 

DNA para até 2 µg de RNA. A solução final foi preenchida com água deionizada para obter o volume final de 8 µL. 

Esta, então, foi incubada a 37 ⁰C por 30 minutos e em seguida adicionou-se 1 µL de RQ1-DNAse stop solution. Incubou-

se as amostras por 10 minutos a 65 ⁰C, e repetiu-se a quantificação e qualificação das amostras pelo NanoDrop. 

 

4.5.4. Síntese de DNA complementar (cDNA) e análise de expressão por PCR em 

tempo real (qRT-PCR).  

Após o tratamento das amostras de RNA, iniciou-se a síntese de DNA complementar (cDNA) por 

transcrição reversa. Para tal, utilizou-se o protocolo e reagentes do kit SuperScriptTM III – First Strand (InvitrogenTM). 

Para a síntese de DNA complementar (cDNA) por transcrição reversa, utilizou-se o protocolo e reagentes 

do kit SuperScriptTM III – First Strand (InvitrogenTM). 

As amostras de cDNA (100 ng.µL-1) foram utilizadas para análise de expressão por PCR em tempo real 

(qRT-PCR) em uma solução contendo 0,15 µL dos respectivos iniciadores (10 pmol.µL-1) de cada gene analisado (alvo) 

(Tabela 4) e 6,25 µL de SYBR™ Green PCR Master Mix (Thermo Fisher, 4309155), completados com água deionizada 

para a solução final de 12,50 µL. A solução foi submetida à PCR e analisada pelo aparelho StepOnePlus™ System (Applied 

Biosystems, EUA). A solução controle das mesmas amostras de cDNA foi realizada com iniciadores do gene de 

referência GLICERALDEÍDO 3-FOSFATO DESIDROGENASE (GAPDH) (BELINTANI et al., 2012; 

ISKANDAR et al., 2004; LING et al., 2014) (Tabela 4). 

Essa análise foi executada com três repetições biológicas e duas técnicas de cada tratamento e de cada gene 

(alvos e referência). Todas as reações de PCR seguiram a mesma condição: 2 minutos a 50 ⁰C, 2 minutos a 95 ⁰C, 

seguidos de 45 ciclos de 15 segundos a 95 ⁰C e 1 minuto a 65 ⁰C em placas ópticas de 96 poços (Applied Biosystems, 

EUA). 

Os iniciadores foram elaborados e analisados pela plataforma OligoPerfect Iniciador Designer 

(https://apps.thermofisher.com/apps/oligoperfect/) e sua especificidade testada por blastn na plataforma SUCEST-

FUN (http://SUCEST-FUN.org/wsapp/) frente ao genoma da cana (SP80-3280). 

 

Tabela 5. Iniciadores e seus respectivos genes alvo para reações de qRT-PCR. 

Gene Iniciadores 

SoCBF1 Direto 5' GGCGACGACGGCTCCTCCT 3' 

SoCBF1 Reverso 5' GAACTTGGTCCGCCCGGCTCG 3' 

SoCBF2 Direto 5' ACCAAGTTCAAGGAGACGCG 3' 

SoCBF2 Reverso 5' GAAGGTCCCCAGCCATATCC 3' 

SoCBF3 Direto 5' CGCTTCCTTGAAGGGGAGAG 3' 

SoCBF3 Reverso 5' TTGCACAAACATCCTCCCGT 3' 

SoCBF4 Direto 5' GAGTCGAGACCGAGCTAAGC 3' 

SoCBF4 Reverso 5' ATCTTGCTCTGGATCGCCTG 3' 

GAPDH Direto 5' CACGGCCACTGGAAGCA 
  

3' 

GAPDH Reverso 5' TCCTCAGGGTTCCTGATGCC 
  

3' 
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Os valores utilizados para análise estatística consistiram numa relação do número do ciclo ao nível do limiar 

de fluorescência logaritimizado, denominado cycle threshold ou CT. A análise estatística foi realizada pelo de teste “t” de 

Student a 95% de significância, comparando-se médias de ∆CT (CT do gene alvo – CT do gene de referência) dos 

tratamentos e sua diferença com as médias de ∆CT dos respectivos controles (∆CTtratamento - ∆CTcontrole). Essa diferença 

é denominada ∆∆CT, comumente utilizada para comparar o efeito de um tratamento sobre a expressão de um 

determinado gene alvo (SCHMITTGEN; LIVAK, 2008). 

 

4.6. Análise de promotores preditos. 

A partir da importância da regulação transcricional de genes CBFs, parte da “CBF regulon”, sobre o processo 

de aclimatação e tolerância ao frio e ao congelamento, buscou-se identificar a presença de sítios de ligação de fatores 

de transcrição nas regiões promotoras preditas de SoCBF1 e SoCBF2.  

Para análise dos promotores preditos para cada gene, foi utilizado sua própria sequência e 2000 pb anterior 

a ela, dentro dos contigs referentes como ilustrado na Figura 4. A sequência gerada foi analisada pela plataforma PLACE 

(https://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/?action=newplace) (Institute of Crop Sciences, NARO, Japão) onde obteve-se os 

sítios de ligação presentes na região promotora de cada gene estudado. 

 

 
Figura 4. Esquema representativo da sequência de nucleotídeos utilizada para análise da região promotora predita de SoCBF1 e 
SoCBF2. 

FONTE: próprio autor.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Definição dos iniciadores para isolamento de genes CBFs em cana-de-açúcar. 

A fim de  identificar e isolar os genes CBFs em cana, elaborou-se iniciadores a partir do estudo de sequências 

de genes dos fatores de transcrição CBFs já identificados em outras espécies – Zea mays (AF450481.1), Oryza sativa 

(XM_015755426.2; XM_015755442.2; XM_015769271.2), Triticum aestivum (AY572831.1), Eucalypstus gunni 

(DQ241820.1; DQ241821.1), Arabidopsis thaliana (NM_118681.4; NM_118679.2; EF523126.1) - e de possíveis 

candidatos em cana-de-açúcar (CA212714.1; CA156028.1) presentes no banco de dados do NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). A comparação entre sequências e a construção dos iniciadores (Figura 5) foi 

realizada a partir do alinhamento global realizado com a ferramenta Geneious Prime® 2019.2.1com posterior análise 

dos iniciadores pelo OligoPerfect Primer Designer (https://apps.thermofisher.com/apps/oligoperfect/) e sua 

especificidade testada por blastn na plataforma SUCEST-FUN (http://SUCEST-FUN.org/wsapp/) frente ao genoma 

da cana (SP80-3280) (SOUZA et al., 2019). A partir das assinaturas e das sequências dos resíduos recorrentes, desenhou-

se iniciadores degenerados baseados no par “AP2 + signatures” utilizado por EL KAYAL et al. (2006) e adaptados a 

partir dos acessos citados anteriormente. Os iniciadores e suas respectivas programações utilizadas para o PCR estão 

descritos na Tabelas 1 e 2. 
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Figura 5. Alinhamento global dos acessos utilizados para elaboração dos iniciadores (Tabela 1 e 2), utilizando sequências 
características de genes CBFs: “PKKP/RAGRKKFR” (amarelo), ETRHP (verde), e DSAWR (azul). Consensus é a sequência gerada 
a partir do alinhamento de sequências, contendo os aminoácidos em concordância, representados por “.”. Os gaps, regiões de 
discordâncias representadas por “-”. Destacado em cinza estão os resíduos recorrentes “PKKP/RAGRKKFR” e dentro de quadra. 
Acessos utilizados : Zea mays (AF450481.1), Oryza sativa (XM_015755426.2; XM_015755442.2; XM_015769271.2), Triticum aestivum 
(AY572831.1), Eucalypstus gunni (DQ241820.1; DQ241821.1), Arabidopsis thaliana (NM_118681.4; NM_118679.2; EF523126.1) - e 
de possíveis candidatos em cana-de-açúcar (CA212714.1; CA156028.1). Alinhamento realizado pelo programa Geneious Prime® 
2019.2.1. Matrix Blosum65. 

 

5.2. Isolamento, sequenciamento e localização no genoma da cana de genes referentes 

a CBFs. 

A partir dos iniciadores desenhados (Tabelas 1 e 2) foi realizado o PCR com (1) DNA e (2) cDNA totais 

de cana-de-açúcar (SP80-3280). Para comparação, também foi utilizado amostras com (3) DNA genômico de eucalipto 

citriodora (Corymbia citriodora), com o (4) vetor de transformação CBF1b (construído a partir de EguCBF1b, gene CBF 

encontrado em Eucalyptus gunni), e uma (5) amostra em branco (água) como controle negativo. Os resultados obtidos 
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em gel de agarose 1% (p/v) estão apresentados na Figura 6. Para todas as análises, foi utilizado como marcador de 

tamanho molecular foi utilizado “1 Kb Plus DNA Ladder” (Invitrogen).   

 

 
Figura 6. PCRs oriundos dos iniciadores apresentado na Tabela 1 e 2: (A) AP2, (B) Egu1, (C) Egu2, (D) Ca1, (E) Ca2; para as 
amostras de (1) DNA e (2) cDNA totais de cana-de-açúcar (SP80-3280), (3) DNA genômico de eucalipto citriodora (Corymbia 
citriodora), (4) vetor de transformação CBF1b (construído a partir de EguCBF1b de Eucalyptus gunni), e (5) amostra em branco (água). 

 

A PCR no gel de eletroforese (Agarose 1%) apresentou os fragmentos amplificados. Para o par de 

iniciadores AP2 obteve-se a formação de fragmento esperado com 197 pb (Tabela 1) em DNA total de cana (1), 197 

pb em cDNA total de cana (2), 197 pb em DNA total de eucalipto (3) e 197 pb no vetor de transformação CBF1b (4) 

(Figura 6A). Para o par Egu1 e Egu2, os fragmentos esperados ±600pb (Tabela 2) apenas estiveram presentes na 

amostra para o vetor de clonagem (4) em Egu1, não obtendo-se o mesmo resultado para as demais amostras (Figura 

6B), nem mesmo para nenhuma das amostras em Egu2 (Figura 6C). Para o par de iniciadores Ca1 (Tabela 2) não houve 

formação de bandas em nenhuma das amostras (Figura 6D). Do par Ca2 (Tabela 2), o fragmento 261 pb (Tabela 2) 

esteve presente apenas no DNA total de cana (1) como demonstrado na Figura 6E. 

Os fragmentos gerados para o DNA total de cana AP2 com 197 pb e Ca2 com 261 bp foram extraídos do gel 

e purificados, para a clonagem em vetor pJET1.2/blunt devido a possibilidade de que em cada banda possa haver 

diversos fragmentos de DNA. O produto de PCR das colônias recombinantes, oriundas da clonagem dos fragmentos 

gerados pelo par AP2 e o vetor pJET1.2/blunt tem o tamanho de banda esperado de 300 pb. Logo, obteve-se nove 

colônias positivas para esta clonagem (Figura 7A). O produto de PCR das colônias oriundas da clonagem dos 

fragmentos gerados pelo par Ca2 e o vetor pJET1.2/blunt tem o tamanho de banda esperado de 360 pb. Logo, obteve-

se duas colônias positivas (1 e 3) para esta clonagem (Figura 7B), enquanto as demais bandas formadas, de 

aproximadamente 300pb, foram consideradas como oriundas de colônias falsas (2, 4, 5 e 6). 
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Figura 7. PCR das diferentes colônias de Escherichia coli DH5α™ obtidas após clonagem de fragmentos obtidos de DNA total da 
PCR para o par de iniciadores (A) AP2 (tamanho esperado de 300 pb) e (B) Ca2 (360 pb) com o vetor pJET1.2/blunt,. Àgua 
deionizada como controle negativo (BR – Branco). Como marcador de tamanho molecular foi utilizado 1 Kb Plus Ladder.  

 
Os produtos de PCR obtido para as colônias recombinantes 8 e 9 para o par AP2 (Figura 7A) e as colônias 

1 e 3 para o par Ca2 (Figura 7B) foram purificados e sequenciados com o uso do iniciador direto do vetor pJET1.2/blunt 

(Tabela 3) em sequenciador automático 3100 Genetic Analyser (Applied Biosystems, EUA). As sequências obtidas foram 

alinhadas pela ferramenta blastn (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) frente ao genoma da cana-de-açúcar (SP80-3280) 

anotado e presente na plataforma SUCEST-FUN (http://SUCEST-FUN.org/wsapp/) (Sugarcane Functional Genomics 

Database, Brasil). O produto deste alinhamento são os contiguous ou contigs (conjunto de segmentos de DNA sobrepostos 

que juntos representam uma região de consenso de DNA). Os resultados obtidos através do alinhamento blastn estão 

representados na Tabela 6, e ilustrados nos Anexos A e B. 
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Tabela 6. Contigs obtidos através do alinhamento por blastn das sequências oriundas das diferentes colônias recombinantes, ou seja, 
das sequências isoladas para os pares de iniciadores AP2 e Ca2. 

Colônia recombinante 1 oriunda de Ca2   

Contigs     Score (bits) E value 

scga7_uti_cns_0158306 468 E-129 

scga7_uti_cns_0253622 460 E-127 

scga7_uti_cns_0072162 442 E-121 

scga7_uti_cns_0274913 406 E-111 

scga7_uti_cns_0322533 398 E-108 

Colônia recombinante 3 oriunda de Ca2   

Contigs     Score (bits) E value 

scga7_uti_cns_0130700 472 E-130 

scga7_unitig_312415  470 E-130 

scga7_uti_cns_0174866 424 E-116 

scga7_uti_cns_0057589 424 E-116 

Colônia recombinante 8 oriunda de AP2   

Contigs     Score (bits) E value 

scga7_uti_cns_0019446   200 4,00E-49 

scga7_uti_cns_0089699   192 1,00E-46 

Colônia recombinante 9 oriunda de AP2           

Contigs     Score (bits) E value 

NA       NA NA 

Colônia recombinante 10 oriunda de AP2           

Contigs     Score (bits) E value 

NA       NA NA 

Score em bits é uma medida de qualidade do alinhamento por blastn, sendo maiores valores mais desejados. E-value é o número de 
hits esperados com a mesma qualidade (score) que podem ser encontrados por acaso, valores próximos ou iguais a zero são 
desejados.  

 

Os contigs obtidos foram novamente submetidos ao alinhamento por blastn - desta vez sem que se 

especificasse o organismo, como anteriormente com a cana-de-açúcar - a fim de encontrar sequências similares de 

demais espécies que já foram anotadas como CBFs. Para tal, selecionou-se 500 pb anterior e posterior de onde se 

encontra presente as sequências anteriormente isoladas dentro do respectivo contig. Apenas os contigs 

“scga7_uti_cns_0019446” e “scga7_uti_cns_0089699” (Anexos C e D), ambos encontrados a partir da colônia 

recombinante 8 de AP2 (Tabela 6), retornaram genes de espécies já anotadas como CBFs de demais espécies, algumas 

bem próximas da cana-de-açúcar como o sorgo (Sorghum bicolor) e o milho (Zea mays) (Tabela 7). Diante deste resultado, 

seguiu-se utilizando estes contigs como ferramenta para se encontrar possíveis CBFs em cana-de-açúcar. Os demais 

contigs, no geral, retornaram sequências ainda não caracterizadas de diversas espécies e foram descartados para as futuras 

análises. 
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Tabela 7. Sequências obtidas pelo alinhamento de “scga7_uti_cns_0089699” e "scga7_uti_cns_0019446" por blastn sem 
especificação do organismo. 

Alinhamento realizado com o contig "scga7_uti_cns_0089699"  

Sequências       Score (bits) E value 

PREDICTED: Sorghum bicolor DREB protein 1G 1076 0 

Zea mays DREB protein 1A   1014 0 

PREDICTED: Setaria italica DREB protein 1G 887 0 

PREDICTED: Panicum hallii DREB protein 1G-like 858 0 

Chimonobambusa tumidissinoda (CBF1) 728 0 

PREDICTED: Oryza sativa Japonica Group DREB 1G-like 619 7,00E-173 

Alinhamento realizado com o contig "scga7_uti_cns_0019446" 

Sequências       Score (bits) E value 

PREDICTED: Sorghum bicolor DREB protein 1G 1007 0 

Zea mays DREB protein 1A   922 0 

PREDICTED: Setaria italica DREB protein 1G 798 0 

PREDICTED: Panicum hallii DREB protein 1G-like 767 0 

Chimonobambusa tumidissinoda (CBF1) 664 0 

PREDICTED: Oryza sativa Japonica Group DREB 1G-like 566 E-156 

Score em bits é uma medida de qualidade do alinhamento por blastn, sendo maiores valores mais desejados. E-value é o número de 
hits esperados com a mesma qualidade (score) que podem ser encontrados por acaso, valores próximos ou iguais a zero são 
desejados. 

 
Conforme demonstrado, os contigs obtidos, “scga7_uti_cns_0089699” e "scga7_uti_cns_0019446", 

apresentam resultados promissores e, portanto, possuem potencial de conter possíveis genes CBFs ainda não 

caracterizados para a cana-de-açúcar. De fato, estas sequências apresentam domínios AP2/ERF, como esperado de 

genes CBFs (Figura 8), resultado da ferramenta Conserved Domains Search 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi) para os contigs. 
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Figura 8. Análise de domínios conservados obtidos pela ferramenta Conserved Domains Search 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi). (A) Domínios AP2/ERF presente no contig "scga7_uti_cns_0019446"; 
e (B)“scga7_uti_cns_0089699” . 

 

Através da plataforma SUCEST-FUN, pôde-se obter os genes preditos para os contigs 

“scga7_uti_cns_0089699” e "scga7_uti_cns_0019446". Após tradução em aminoácidos pelo programa Expasy 

(https://web.expasy.org/translate/), os genes preditos "scga7_uti_cns_0019446.9" e “scga7_uti_cns_0089699.1” 

apresentaram características de CBFs como as assinaturas ETRHP e DSAWR, e os resíduos recorrentes 

“PKKP/RAGRKKFR” (QIN et al., 2004). Observou-se que nestes genes preditos quando traduzidos, possuíam três 

alterações na assinatura DSAWR, onde Alanina é substituída por Prolina, Triptofano por Arginina, e Leucina por 

Arginina. Entretanto, com apenas uma alteração comparado a ZmDREB1A de milho, uma Alanina no lugar de uma 

Prolina (Figura 9). 
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Figura 9. Alinhamento global das sequências de aminoácidos referentes aos genes preditos "scga7_uti_cns_0019446.9" e 
“scga7_uti_cns_0089699.1” com a proteína ZmDREB1a de milho. Destacado em cinza estão os resíduos recorrentes 
“PKKP/RAGRKKFR” e dentro de quadrados, as assinaturas ETRHP e DSAWR presentes em CBFs. Consensus é a sequência gerada 
a partir do alinhamento de sequências, contendo os aminoácidos em concordância, representados por “.”. Os gaps, regiões de 
discordâncias representadas por “-”. Alinhamento realizado pelo programa Geneious Prime® 2019.2.1. Matrix Blosum65. 

 
Devido a estas alterações, buscou-se acessos com maiores semelhanças na assinatura DSAWR, utilizando a 

ferramenta blastn da plataforma SUCEST-FUN, foi utilizado os genes preditos citados acima, limitando-se a busca para 

o banco de dados de ESTs (expression sequence tags), e obteve-se as sequências “SCACLR1129E10.g” e 

“SCSFLR2031C10.g” com maiores similaridades na assinatura DSAWR (Figura 10).  
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Figura 10. Alinhamento global das sequências de aminoácidos referentes aos genes preditos "scga7_uti_cns_0019446.9", 
“scga7_uti_cns_0089699.1”, “SCACLR1129E10.g”, e “SCSFLR2031C10.g” com a proteína ZmDREB1a de milho. Destacado em 
cinza estão os resíduos recorrentes “PKKP/RAGRKKFR” e dentro de quadrados, as assinaturas ETRHP e DSAWR presentes em 
CBFs. Consensus é a sequência gerada a partir do alinhamento de sequências, contendo os aminoácidos em concordância, 
representados por “.”. Os gaps, regiões de discordâncias representadas por “-”.Alinhamento realizado com o programa Geneious 
Prime® 2019.2.1. Matrix Blosum65. 

 

5.3. Comparação de homólogos e construção da árvore filogenética. 

Genes de DREB e ERF, da família AP2/ERF, comumente não apresentam íntrons (SAKUMA et al., 2002), 

inclusive CBFs (MEDINA et al., 1999). A sequências de aminoácidos de SoCBF1 e SoCBF2 são 98% idênticas. A 

diferença já é maior quando analisamos as demais SoCBFs. SoCBF1 apresenta 69% e 65% de similaridade com SoCBF3 

e SoCBF4, respectivamente. SoCBF2 apresenta 64% e 68% de similaridades com SoCBF3 e SoCBF4, respectivamente. 

Enquanto, SoCBF3 e SoCBF4 são 86% idênticos (Figura 11). 
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Figura 11. Alinhamento por identidade de pares da sequência de aminoácidos de SoCBF1 com, SoCBF2 (A), SoCBF3 (B) e SoCBF4 
(C); SoCBF2 com SoCBF3 (D) e  SoCBF4 (E); SoCBF3 com SoCBF4 (F). Alinhamento realizado através da ferramenta blastp 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/).  

 

Podemos observar estas disparidades também, quando analisamos a árvore filogenética e suas proximidades 

com proteínas CBFs de demais espécies (Figura 12). Nota-se que do ramo B partem proteínas CBFs anotadas para 

espécies de monocotiledôneas, e do ramo A, espécies de dicotiledôneas (A1) e monocotiledôneas (A2). SoCBF3 e 4 

estão posicionados distantes de SoCBF1 e 2 dentro da árvore. SoCBF3 e SoCBF4 encontram-se no ramo B2 junto a 

ZmDREB1A de milho (Zea mays), OsDREB1A de arroz (Oryza sativa L.) e SgCBF1A de sorgo (Sorghum bicolor). 

Enquanto SoCBF1 e SoCBF2 partem do ramo A2 junto a OsDREB1G de arroz, SgCBF1C e SgCBF1G de sorgo. 
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Figura 12. Árvore filogénetica de proteínas CBFs de diferentes espécies, incluindo SoCBFs aqui estudados. Os ramos que incluem 
SoCBFs estão destacados em vermelho. 

Sua construção foi feita a partir do alinhamento global das sequências de aminoácidos: ZmDREB1A de Zea mays (AAN76804.1); 
OsDREB1A (XP_015610912.1), OsDREB1B (XP_015610928.2) e OsDREB1G (XP_015624757.1) de Oryza sativa; TaCBF1 
(AAL37944.1) e 2 (AAT76662.1) de Triticum aestivum; ScCBF de Secale cereale (AAL35759.1); HvCBF2 de Hordeum vulgare 
(AAM13419.1); SlCBF3 de Solanum lypersicum (ASK51848.1); EguCBF1a (ABB51637.1), 1b (ABB51638.1), 1c (ACF15446.1), 1d 
(ACF15447.1) de Eucalyptus gunni; BnDREB2-2 de Brassica napus (ACL12046.1); AtCBF1 (NP_567721.1), 2 (NP_567719.1), 3 
(ABV27154.1), 4 (NP_200012.1), 5 (NP_191274.1) e 6 (NP_172721.1) de Arabidopsis thaliana; CaCBF1B de Capsicum annuum 
(AY368483), PaDREB1 de Prunus avium (AB080966), GhDREB1A de Gossypium hirsutum (AY321150); SgCBF1A (AFP33239.1), 
SgCBF1B (XP_002462689.2), SgCBF1C (XP_002436386.1) e SgCBF1G (XP_002454484.2) de Sorghum bicolor; além de SoCBF1, 2, 
3 e 4 de Saccharum spp. aqui estudados. ZmDREB2A (QAA78761.1), de milho, foi utilizado como “outgroup”. 

 

5.4. Análise de expressão diferencial de CBFs em cana-de-açúcar frentes a diferentes 

tratamentos. 

5.4.1. Em condições de estresse ao frio 

A fim de caracterizar os diferentes SoCBFs obtidos quanto seu padrão de expressão sob condições de 

estresse a baixas temperaturas, realizou-se PCR em tempo real com iniciadores desenhados para cada sequência obtida 

(Tabela 4). O cDNA foi confeccionado a partir de RNA extraído de folhas de plantas submetidas a diferentes 

tratamentos de baixa temperatura, quanto sua intensidade (8⁰C e -2⁰C) e tempo de exposição (respectivamente 0, 2, 4, 

12 e 24 horas; e 0, 15 e 30 minutos, 2 e 4 horas de exposição). Todas as plantas, em ambos os experimentos. Todas as 
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plantas analisadas tiveram expressão diferencial frente exposição ao congelamento (-2⁰C) (Figura 13) e ao frio (8⁰C) 

(Figura 14), entretanto, com padrões distintos ao longo do tempo de exposição. 

SoCBF1, SoCBF3 e SoCBF4 tiveram indução/aumento da expressão (ou seja, expressão relativa maior que 

1,00 referente ao do controle) logo aos 15 minutos de exposição ao congelamento. Observou-se que em alguns casos 

houve inibição/repressão da expressão (expressão relativa menor que 1,00 referente ao do controle), como em SoCBF2 

e SoCBF3 após 2 horas de exposição ao congelamento.  

SoCBF1 apresentou valores próximos de expressão relativa, 3,7±0,37, 4,6±0,48, e 4,4±0,61, frente 

exposição ao congelamento (-2 °C) por 15 minutos, 30 minutos e 2 horas, respectivamente, seguidos de um pico de 

12,2±0,66 de expressão relativa após 4 horas (Figura 13A). 

SoCBF2 não apresentou expressão diferencial após 15minutos (1,1±0,57 de expressão relativa) e 30 minutos 

(1,1±0,57) de exposição ao congelamento, e demonstrou uma repressão da expressão (0,1±0,36), ou seja, expressão 

relativa menor que o controle após 2 horas, seguida de um pico de 3,9±0,30 após 4 horas (Figura 13B).  

SoCBF3 possui um pico inicial de 12,0±0,44 de expressão relativa após 15 minutos ao congelamento, 

seguido de uma redução para 6,2±0,62 após 30 minutos, acompanhada de uma repressão de expressão (0,5±0,35) após 

2 horas, com aumento subsequente para 11,2±0,47 após 4 horas (Figura 13C).  

SoCBF4 possui picos seguidos de quedas de expressão frente ao congelamento, sendo o primeiro pico de 

5,3±0,44 de expressão relativa após 15 minutos, seguido de uma queda para 2,2±0,69 após 30 minutos; e um novo 

pico de 4,7±0,74 após 2 horas, seguido de uma nova queda para 1,6±0,31 de expressão relativa 4 horas de exposição 

(Figura 13D).  

 

 
Figura 13. Análise de expressão de genes SoCBFs em plantas de cana-de-açúcar expostas a temperatura de congelamento (-2 °C)    
por qRT-PCR. (A) SoCBF1, (B) SoCBF2, (C) SoCBF3 e (D) SoCBF4. Análise estatística realizada pelo teste “t” de Student 
comparando-se as médias de cada tratamento individualmente com médias do controle (0 horas). *Diferença estatística a 95% de 
significância (p-valor < 0,05). 
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SoCBF1 demonstrou pico de 81,95±0,12 de expressão relativa após 2 horas de exposição ao frio (8 °C) que 

se reduz para 26,14±0,38 após 4 horas, 27,78±0,46 após 12 horas e atinge nível basal (0,71±0,46) após 24 horas, ou 

seja, não é estatisticamente diferente ao controle (Figura 14A).  

SoCBF2 possui pico de 188,81±0,36 de expressão relativa após 2 horas de exposição ao frio, mas sua 

expressão reduz gradualmente ao longo do tempo para 45,47±0,44 após 4 horas, 16,37±0,55 após 12 horas e atinge 

nível basal (1,00±0,68) após 24 horas (Figura 14B).  

Opostamente à SoCBF2, SoCBF3 tem sua expressão aumentada gradualmente ao longo do tempo com 

18,47±0,29 de expressão relativa após 2 horas de exposição ao frio, 80,37±0,71 após 4 horas, e atinge um pico de 

142,79±0,42 após 12 horas, seguida de uma redução drástica da expressão relativa para 3,22±0,86, nível próximo, após 

24 horas de exposição ao frio (Figura 14C). 

SoCBF4 possui indução de 17,72±0,20 de expressão relativa após 2 horas de exposição ao frio, seguido de 

redução para 8,54±0,05 após 4 horas (Figura 14D). Atinge o pico de 73,41±0,38 de expressão relativa após 12 horas 

com subsequente redução para 36,43±0,31 após 24 horas (Figura 14D).  

 

 
Figura 14. Análise de expressão de genes SoCBFs em plantas de cana-de-acúcar expostas ao frio (8 °C) por qRT-PCR. (A) SoCBF1, 
(B) SoCBF2, (C) SoCBF3 e (D) SoCBF4.Análise estatística realizada através do teste “t” de Student comparando-se as médias de 
cada tratamento individualmente com o controle (0 horas). *Diferença estatística a 95% de significância (p-valor < 0,05). 
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SoCBF1 e SoCBF2 possuem comportamento de expressão frente ao frio (8 °C) similares a CBF1 de 

Arabidopsis thaliana (NOVILLO et al., 2004) e BNDREBI-5 de colza (Brassica napus)(ZHAO, TONG JIN et al., 2006), 

com o pico após 2 horas de exposição ao frio e queda subsequente (NOVILLO et al., 2004; ZHAO, TONG JIN et al., 

2006). Também similares a ZmDREB1A em milho (Zea mays) (QIN et al., 2004) e EguCBF1a em eucalipto (Eucalyptus 

gunni) (EL KAYAL et al., 2006; NAVARRO et al., 2009). Ambos atingem níveis basais após 24 horas de exposição com 

a queda subsequente após um pico, mas ZmDREB1a  e EguCBF1a possuem seus picos de expressão após maior tempo 

de exposição, após 4 horas a 4 °C (EL KAYAL et al., 2006; NAVARRO et al., 2009; QIN et al., 2004). Semelhantes 

também a CBF2 e CBF3  de Arabidopsis thaliana (NOVILLO et al., 2004)  e TaCBF1 em trigo (Triticum aestivum) (JAGLO 

et al., 2001), mas estes apresentam pico de expressão anteriormente ao período de 2 horas. 

SoCBF3 possui o mesmo padrão de expressão em OsDREB1A (DUBOUZET et al., 2003), OsDREB1F 

(WANG et al., 2008), OsDREB1G (MOON et al., 2019) em arroz (Oryza sativa L.),  EguCBF1c e EguCBF1d de eucalipto 

(Eucalyptus gunni) (NAVARRO et al., 2009), e em BNDREBII-1 de colza (Brassica napus)(ZHAO, TONG JIN et al., 2006) 

quando submetidos a 4 °C. SoCBF4 possui padrão de expressão similar a LeCBF de tomate (Lycopersicon esculentum), 

cultura que também é deficiente de estratégias de aclimatação assim como a cana-de-açúcar (ZHANG, XIN et al., 

2004). 

SoCBF1 e SoCBF2 possuem padrões de expressão similares, um pico de expressão às 2 horas que se reduz 

gradualmente. SoCBF3 possui um padrão oposto, um aumento gradual que atinge seu pico tardiamente, às 12 horas. 

SoCBF4 não possui padrão similar, mas também atinge seu pico de expressão às 12 horas. A similaridade entre SoCBF1 

e SoCBF2 indica para a possiblidade de compartilharem das mesmas funções frente a 8 °C, e possivelmente são 

supridos e/ou inibidos por SoCBF3 e SoCBF4 à medida que exposição ao estresse se prolonga. 

 

5.4.2. Em condições de estresse salino, hídrico e ABA. 

A análise de expressão dos discos foliares submetidos a diferentes tempos (30 minutos, 2 e 24 horas) em 

diferentes tratamentos de água destilada suplementada com ácido abscísico ABA (100 µM); suplementada com cloreto 

de sódio (200 mM NaCl) para simular estresse salino; e com manitol (200 mM) para simular estresse hídrico foram 

realizadas para todos os genes, exceto SoCBF3 devido a limitação do aparelho em analisar maiores valores de CT, como 

obtidos para este gene. 

SoCBF1 tem sua expressão reprimida (0,47±0,17 de expressão relativa) em meio salino após 2 horas, sendo 

indiferente após 30 minutos (0,77±0,29) e após 24 horas (1,24±0,3) ao tratamento, ou seja, não se diferenciou 

estatisticamente dos controles nas mesmas condições (Figura 15A). SoCBF2 possui pico de 18,36±0,18 de expressão 

relativa após 30 minutos frente ao tratamento, seguido de redução para 2,33±0,09 após 2 horas e subsequente repressão 

de sua expressão (0,04±0,37) após 24 horas (Figura 15B). SoCBF4 apresenta expressão relativa de 14,52±0,43 após 30 

minutos, 3,81±0,30 após 2 horas e 12,61±0,42 após 4 horas frente ao tratamento (Figura 15C).  

SoCBF1, 2 e 4 tiveram suas expressões reprimidas em meios enriquecidos com ácido abscísico (ABA) 

(Figura 15). SoCBF1 teve expressão reduzida frente à ABA para 0,07±0,36 após 30 minutos e 0,07±0,07 após 2 horas, 

e foi indiferente ao tratamento (0,79±0,20) após 24 horas (Figura 15A). SoCBF2 sofreu repressão de sua expressão em 

todos os tempos: 0,22±0,23 de expressão relativa após 30 minutos, 0,12±0,05 após 2 horas e 0,02±0,17 após 24 horas 

(Figa 15B). SoCBF4 teve sua expressão reduzida para 0,08±0,29 após 30 minutos, 0,37±0,37 após 2 horas e 0,08±0,37 

para 24 horas (Figura 15C). 
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SoCBF1 teve sua expressão reduzida em meio suplementado com manitol em todos os tempos de análise: 

para 0,07±0,29 após 30 min; 0,03±0,51 após 2 horas; e 0,24±0,15 após 24 horas de exposição (Figura 15A). A 

expressão SoCBF2 não sofreu alterações frente ao tratamento após 30 minutos (1,76±0,49 de expressão relativa) e 2 

horas (1,26±0,12), apenas após 24 horas com redução de expressão relativa para 0,00±0,45 (Figura 15B). SoCBF4 

sofreu redução de expressão relativa frente ao manitol para 0,17±0,17 após 30 minutos, e 0,37±0,42 após 24 horas, 

sendo indiferente ao tratamento, 1,32±0,11, após 2 horas de exposição (Figura 15C).  

  

 
Figura 15. Análise de expressão de genes SoCBFs em plantas de cana-de-acúcar expostas a diferentes tratamentos (Controle em 
cinza, NaCl em azul, ABA em vermelho e Manitol em amarelo). por qRT-PCR para os genes (A) SoCBF1, (B) SoCBF2, (C) SoCBF4 
e (D). 

Análise estatística realizada através do teste “t” de Student comparando-se as médias de cada tratamento individualmente com 
médias do respectivo controle. *Diferença estatística a 95% de significância (p-valor < 0,05). 

 

ZmDREB1A de milho (QIN et al., 2004) e OsDREB1A de arroz (DUBOUZET et al., 2003) apresentam 

expressão induzida a 250 mM de NaCl. Assim como EguCBF1s , especialmente EguCBF1c que apresentou expressão 

3x maior que os demais de sua espécie (Eucalyptus gunni) a 200 mM de NaCl (EL KAYAL et al., 2006; NAVARRO et 

al., 2009). Os CBFs em cana-de-açúcar aqui estudados apresentaram indução frente ao tratamento salino (Figura 16), 

exceto SoCBF1 (Figura 16A). SoCBF1 tem sua expressão reprimida para 0,47±0,17 em meio salino após 2 horas, sendo 

indiferente nos demais tempos de análise para o tratamento (Figura 15A). CBF1-3 de Arabidopsis também tem sua 

expressão indiferente ao tratamento com 250 mM de NaCl (LIU et al., 1998; MEDINA et al., 1999) assim como LeCBF 

de tomate (ZHANG, XIN et al., 2004). 

CBFs apresentam ter suas expressões indiferentes a aplicação de ABA (SHI; DING; YANG, 2018). Assim 

como ZmDREB1A em milho (Qin et al., 2004); CBF1, 2 e 3 em Arabidopsis (LIU et al., 1998; MEDINA et al., 1999). 
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EguCBF1b de E. gunni (EL KAYAL et al., 2006) OsDREB1s em arroz (DUBOUZET et al., 2003; MOON et al., 2019; 

WANG et al., 2008), e LeCBF em tomate (ZHANG, XIN et al., 2004), todos a 100 mM ABA. Entretanto, SoCBF1, 2 

e 4 tiveram sua expressão reprimidas em meios enriquecidos com ácido abscísico (ABA) na maior parte dos tempos 

de análise, (Figura 16). Na mesma concentração, também há exemplos de CBFs influenciados por ABA, entretanto 

induzidos por sua aplicação, são eles EguCBF1a, EguCBF1c e EguCBF1d, de E. gunni (NAVARRO et al., 2009).  

Efeito similar para os SoCBFs aqui estudados é apresentado para ZmDREB1A com menor acúmulo de seus 

transcritos frente à seca quando comparados ao controle (Qin et al., 2004). No entanto, em Arabidopsis (Liu et al., 1998; 

Medina et al., 1999) e arroz (DUBOUZET et al., 2003; MOON et al., 2019; WANG et al., 2008), seus genes CBFs 

apresentaram-se indiferentes a aplicação de 200 mM de manitol. Contraditoriamente, em E. gunni, este tratamento 

induziu a expressão de seus genes EguCBF1s (NAVARRO et al., 2009). 

 

5.4.3. Análise de promotores preditos. 

Através da ferramenta tblastn do SUCEST-FUN, utilizando uma sequência de aminoácidos contendo apenas 

as assinaturas ETRHP/DSAWR e os resíduos recorrentes “PKKP/RAGRKKFR” de genes CBFs (EL KAYAL et al., 

2006; JAGLO et al., 2001) encontrou-se 37 possíveis genes CBFs em cana-de-açúcar (SP80-3280). Porém, este resultado 

só é possível ao pesquisar sobre a biblioteca de ESTs. Ao utilizar esta mesma sequência frente ao genoma, obtemos 

apenas os contigs já encontrados: “scga7_uti_cns_0089699” e "scga7_uti_cns_0019446". Isto se explica pelo fato de o 

genoma da cana ainda não estar completamente anotado. Devido a esta limitação, pôde-se analisar a região promotora 

predita apenas para os genes SoCBF1 e SoCBF2. Uma vez que apenas destes dois foi possível encontrar os contigs onde 

estão inseridos (“scga7_uti_cns_0089699” e "scga7_uti_cns_0019446", respectivamente) e, portanto, a sequência 

anterior à região codificadora do gene. 

Analisando a região promotora destes genes, encontra-se sítios de ligação que indicam a influência de fatores 

de transcrição sobre os genes, que podem inibir ou impulsionar sua expressão. Por exemplo, EguCBF1a - que é 

responsivo ao frio, à salinidade, à seca e ao ácido abscísico – possui na sua região promotora predita cinco sítios MYB, 

oito sítios MYC e três elementos responsivos a ABA (ABRE) (EL KAYAL et al., 2006). 

Sequências MYC são sítios de ligação de ICE1, fator de transcrição característico de genes CBFs 

(CHINNUSAMY et al., 2003). Sítos MYB são característicos de fatores responsivos ao estresse hídrico e envolvidos 

na sinalização por ácido abscísico (ABE et al., 2003). ABREs são sítios de ligação de fatores ABFs (fatores de ligação 

ABRE) que regulam a expressão de genes envolvidos a diversos estresses sob influência do hormônio ABA (BUSK & 

PAGÈS, 1998; NAKASHIMA et al., 2006; SHEN et al., 1996).  

Assim como EguCBF1a, SoCBF1 e 2 possuem sítios MYC, ABRE e MYB (EL KAYAL et al., 2006). SoCBF1 

possui 4 sítios ABRE, 11 sítios MYC e 6 sítios MYB (Figura 16A e Tabela 8); e SoCBF2 possui 5 sítios ABRE, 7 sítios 

MYC e 6 sítios MYB (Figura 16B e Tabela 8). Além de dois sítios GCCC-box e seis sítios CM2 presentes em SoCBF1-

2 (Figura 16 e Tabela 8); e dois sítos CArG-box presentes em SoCBF1 (Figura 16A e Tabela 8).  

Sítios GCCC-box são referentes aos fatores EIN3, que inibem a transcrição de CBFs durante o 

congelamento em Arabidopsis (SHI et al., 2012). Sítios CM2 são referentes a fatores de transcrição do tipo CAMTA, 

reguladores da expressão de CBFs em resposta a rápidos caimentos de temperatura em Arabidopsis (DOHERTY et al., 

2009; KIDOKORO et al., 2017; KIM, YONGSIG et al., 2013). Sítios CArG-box são referentes a fatores SOC1, 

envolvidos no ciclo cicardiano e inibem a expressão de CBFs durante o congelamento em Arabidopsis (SEO et al., 2009). 

Ambos SoCBF1-2 apresentam o sítio TATABOX a 80 pb anteriores ao códon de iniciação (ATG). 



51 
 

 

Tabela 8. Sítios de ligação presentes na região promotora predita de SoCBF1 e SoCBF2. 

Motifs 

SoCBF1 SoCBF2 

Locus Locus 

ABRE 1-7 347-353 304-310 438-444 

 
137-143 891-895 648-654 1879-1895 

      1899-1905   

MYC 42-47 246-251 345-350 547-552 

 
477-483 733-738 947-952 1475-1550 

 
745-750 758-763 1686-1691 1743-1748 

 
797-802 1541-1546 1947-1952 

 

 
1604-1609 1733-1738 

  
  1781-1786       

MYB 369-374 651-656 670-675 740-744 

 
985-990 1358-1363 910-914 1289-1294 

 
1487-1492 1497-1503 1421-1424 1432-1437 

CM2 71-76 1301-1306 276-281 1491-1496 

 
776-781 1751-1756 365-370 1704-1709 

 
967-972 1881-1886 447-451 1713-1718 

   
1232-1237 1863-1868 

GCCCBOX 717-723 1492-1497 182-187 1421-1426 

CArGBOX 508-517 568-577 
  

     
TATABOX 1949-1955   1911-1917   

Códon de Iniciação 2041-2043 
 

1950-1952 
 

 

A presença destes sítios de ligação nas regiões promotoras preditas é condizente com o padrão de expressão 

apresentado por SoCBF1 e SoCBF2 (Figuras 11, 12 e 13). Por exemplo, a maior presença de sítios MYC é condizente 

com a maior influência das baixas temperaturas sobre estes genes do que dos demais estresses, assim como vemos em 

CBFs de demais espécies. A menor expressão de SoCBF1 e SoCBF2 nos primeiros tempos de análise durante o 

congelamento explica-se pelas presenças dos sítios GCCC-box, demonstrando uma possível interferência do etileno 

através do fator de transcrição EIN3 como observado em Arabidopsis para temperaturas abaixo de 0 °C (SHI et al., 

2012). Curiosamente, às menores expressões durante o congelamento também se pode creditar à presença dos sítios 

MYC, este que além de alvos de ICE1 também podem são alvos de fatores PIFs, que reduzem a expressão de CBFs 

de Arabidopsis em temperaturas abaixo de 0 °C e na ausência de luz (JIANG et al., 2017).  

Ambos SoCBF1-2 apresentam seus picos de expressão logo na primeira avaliação, após 2 horas de exposição 

frente ao frio (Figura 14A-B), condizente com a presença de sítios CM2, estes que são alvos de fatores CAMTA, 

responsivos ao rápido caimento de temperatura, induzindo a expressão de CBFs em Arabidopsis (KIDOKORO et al., 

2017). 

Aos sítios ABRE e MYB, credita-se a influência do estresse salino, principalmente sobre SoCBF2, e do 

estresse hídrico, principalmente sobre SoCBF1 (CHEN et al., 2020). Também. a influência negativa de ABA sobre 
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SoCBF1-2 está relacionada aos sítios ABRE (BUSK & PAGÈS, 1998; NAKASHIMA et al., 2006; SHEN et al., 1996) e 

aos sítios MYB que participam das respostas ao estresse hídrico e salino, também envolvidos na via de sinalização de 

ABA (CHEN et al., 2020). Salvo, EguCBFs de eucalipto, CBFs de demais espécies são comumente indiferentes à 

aplicação de ABA (como exposto no Item 5.4.2). Inclusive, na revisão de SHI; DING; YANG (2018) não é 

apresentado sobre a presença de sítios ABRE em genes CBFs.  

Ressalta-se, que o ABA é um hormônio tipicamente relacionado ao estresse vegetal e é sabido que atua 

sobre ambos os sítios (CHEN et al., 2020). ABA tem atuação fundamental durante o estresse hídrico, promovendo o 

fechamento dos estômatos, inclusive na cana-de-açúcar (VIEIRA et al., 2013). Consequentemente, este hormônio atua 

de forma a reduzir a assimilação de CO2 e a produção de fotoassimilados, logo, reduzindo o acúmulo de massa e de 

sacarose na cultura (PINCELLI; SILVA, 2012). Com os resultados aqui apresentados, que a aplicação de ABA e o 

estresse hídrico atuam negativamente sobre a expressão de SoCBFs, estabelece-se um elo destes genes com processos 

característicos da maturação da cana-de-açúcar. 

Outro elo apresentado neste trabalho, é a presença de dois sítios CArGBOX em SoCBF1 (Figura 16A e 

Tabela 8), conhecidos alvos do fator de transcrição SOC1 que inibe a expressão de genes CBFs durante o congelamento 

em Arabidopsis (SEO et al., 2009). A presença destes sítios pode explicar as menores expressões de SoCBF1 nas primeiras 

horas de análise frente ao congelamento (Figura 13A) e permite fazer a relação entre CBFs e a maturação da cana-de-

açúcar. A superexpressão de genes CBFs em Arabidopsis levou ao fenótipo de florescimento tardio, acompanhado da 

maior expressão de FLOWERING LOCUS C (FLC), este que atua inibindo a expressão de SOC1. Logo, pode-se 

supor que, de acordo com a intensidade da baixa temperatura e do tempo de exposição, SOC1 possa atuar 

negativamente sobre genes SoCBFs, promovendo assim o florescimento da cana-de-açúcar, processo este que é 

indesejável aos produtores por diminuir a qualidade da produção (VIEIRA et al., 2013). De fato, existe uma relação de 

baixas temperaturas com o florescimento da cana-de-açúcar. Temperaturas mínimas abaixo de 18 °C atrasam a 

iniciação floral e o desenvolvimento das panículas (ARALDI et al., 2010) 
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Figura 16. Análise da região promotora predita para (A) SoCBF1 e (B) SoCBF2 e seus respectivos sítios de ligação: ABRE (vermelho), MYC (rosa), CM2 (amarelo), MYB (azul), CArGBOX (dourado), 
GCCCBOX (cinza), TATABOX (ciano) e Códon de iniciação (verde).
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6. CONCLUSÕES. 

A cana-de-açúcar apresenta diversos genes do tipo CBFs, SoCBFs, que são distintos quanto sua sequência 

de nucleotídeos e aminoácidos, quanto sua região promotora e sobre seus padrões de expressões aos diferentes 

estímulos. 

SoCBFs são responsivos e impulsionados pelo estresse ao salino (200 mM NaCl), ao congelamento (-2 °C) 

e, principalmente, ao frio (8 °C). 

Os padrões de expressão SoCBFs frente ao frio e ao congelamento são distintos de acordo com o tempo de 

exposição ao tratamento, o que indica diferentes papéis de SoCBFs em resposta a estes estresses. 

SoCBFs são responsivos e reprimidos durante o estresse hídrico (200 mM) e à aplicação de ácido abscísico 

(100 mM ABA). 

A atuação de ABA e o estresse hídrico inibindo a expressão de SoCBFs, junto ao efeito positivo de baixas 

temperaturas, estabelece um elo entre SoCBFs sobre a maturação da cana-de-açúcar, processo este que é impulsionado 

pelo inverno seco e frio de regiões tropicais e subtropicais. 

As regiões promotoras preditas de SoCBF1 e SoCBF2 contém os sítios de ligação ABRE, MYB, MYC, CM2, 

GCCC-box e CArG-box. Que estão condizentes com os seus padrões de expressão aos tratamentos estudados. 

A presença do sítio CArG-box na região promotora predita de SoCBF1 aponta para uma possível influência 

deste gene sobre o florescimento da cana-de-açúcar, logo, também sobre sua maturação. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, identificou-se pela primeira vez genes do tipo CBF, referentes a fatores de transcrição chave 

para resposta ao frio em plantas, em cana-de-açúcar. A tradução destes genes em sequências de aminoácidos permitiu 

sua comparação com CBFs presentes em outras espécies, bem como construir uma árvore filogenética que demonstrou 

as disparidades e diversidade de genes CBFs em cana-de-açúcar. Também pela primeira vez, caracterizou-se SoCBFs 

quanto aos seus padrões de expressão frente a estresses ao frio (8 °C), ao congelamento (-2 °C), salino (200 mM NaCl) 

e hídrico (200 mM manitol), como também à aplicação de ácido absíciso (100 mM ABA), estabelecendo-se uma relação 

com a presença de sítios de ligação nas regiões promotoras preditas de SoCBF1 e SoCBF2.  

SoCBFs demonstram indução de expressão frente ao estresse salino, ao estresse por congelamento (-2 °C) 

e principalmente ao estresse pelo frio (8 °C), o que é condizente com o que é apresentado em demais espécies. 

Contraditoriamente, também são responsivos ao estresse hídrico e à aplicação de ABA com redução da expressão, o 

que não é comum para estes genes em outras espécies. Entretanto, a análise da região promotora de SoCBF1 e SoCBF2 

indicam a presença de sítios ABRE e MYC, presentes em genes responsivos tanto a ABA quanto ao estresse hídrico. 

ABA influencia processos de assimilação de CO2 e acúmulo de fotoassimilados quando induz o fechamento 

estomático frente ao estresse hídrico. Este estresse é característico do inverno em regiões tropicais e subtropicais junto 

ao estresse por baixas temperaturas. Período este responsável para a maturação da cana-de-açúcar, induzindo o 

acúmulo de sacarose nos colmos. Logo, supõe-se que SoCBFs, sob a influência de ABA, atuem durante esta estação 

de modo a mediar as respostas frente aos estímulos do ambiente que acarretam a maturação da cultura. 

Outro indício dos efeitos de SoCBFs sobre a maturação encontrado neste trabalho é a presença de sítios 

CArG-Box na região promotora de SoCBF1. Estes sítios de ligação são alvos do fator de transcrição SOC1, envolvido 

no ciclo cicardiano, que inibe a expressão de CBFs em Arabidopsis de modo a promover o florescimento. 

Os resultados aqui presentes indicam para a importância de genes SoCBFs na cana-de-açúcar, ainda não 

devidamente explorados pela comunidade científica, frente ao estresse por baixas temperaturas que, apesar de não ser 

limitante para produção em maior parte do território brasileiro, está envolvido no processo de maturação e 

produtividade da cultura.  

Seria precipitado tirar conclusões da atuação específica de cada SoCBF, mas devido aos diferentes padrões 

de comportamento aos diferentes tratamentos podemos inferir que cada SoCBF possui sua respectiva função frente 

aos estresses do ambiente. Torna-se relevante avaliar a expressão dos genes SoCBFs em demais tratamentos, compostos 

de dois fatores ou mais, para que se melhor compreenda sua complexidade e regulação frente a diferentes estímulos 

do ambiente agindo concomitantemente. Bem como, é de interesse avaliar genes-alvos destes fatores de transcrição 

dentro da cultura, a fim de se entender como estão envolvidos no direcionamento dos processos de desenvolvimento. 

Ademais a produção de plantas com superexpressão destes genes, bem como com deleções, em cana-de-açúcar, 

permitirá análises detalhadas de toda sua via de atuação e regulação. Além de esclarecer a que nível, como e em quais 

situações temos a regulação de SoCBFs pelo ácido abscísico. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Contigs obtidos através do uso da ferramenta blastn das sequências obtidas frente ao genoma de cana-
de-açúcar (SP80-3280). 

 

 
Score em bits é uma medida de qualidade do alinhamento por blastn, sendo maiores valores mais desejados. E-value é o número de 
hits esperados com a mesma qualidade (score) que podem ser encontrados por acaso, menores valores são desejados.  
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ANEXO B. Contigs obtidos através do alinhamento por blastn das sequências obtidas para as colônias 
recombinantes oriundas de AP2 frentes ao genoma da cana-de-açúcar (SP80-3280). 

 
Score em bits é uma medida de qualidade do alinhamento por blastn, sendo maiores valores mais desejados. E-value é o número de 
hits esperados com a mesma qualidade (score) que podem ser encontrados por acaso, menores valores são desejados. 

  



67 
 

ANEXO C. Parte do “scga7_uti_cns_0019446” obtido através de blastn frente ao genoma da cana-de-açúcar 
(SP80-3280) utilizando as sequências obtida a partir de colônias recombinantes para o par AP2. Em azul está o gene 
encontrado nesta sequência, SoCBF2. 

>scga7_uti_cns_0019446 

ggaactctcaagatcaccgttaccatgcatgcattatgcaattacatctctagctccaaattaaacgaccaaact

gagaaaactcagtcttctgcttctcctgatcaccctttatcagaagagcagggtatattaacagtacggagtacg

gacgaactgaagggaaagggcaaccggtacatttcaccggcactactagattcttcccgaggctgtacagggaag

ttatttgcccaatgcaatctagtagcttgcttcaaatgcgcgcgataggtcatcagtagctccagagcttgacct

caccgtcgtcgtcgtcgtcgccgccactggtggacgaaccagccatcggtggtggatcaatgagcatcccatgcg

ccatgtcgaggtacccctgcatcccgaagtcgagcctgtcgtcgataatgcagtacgggtggtcatcgacgctct

gcgtcgcgctaggcaaggcatccagcggtgtggtatctgccgcctcctcggcggccacattgccctgatgatcag

gcgccgggcggaactgctccgccgccacggcggccgcccggcgtatctcgtcatgcccggagcccatcggcggca

ccctgaggaggcgcggcgagtcggcgaagttgaggcaggcggcgcgcccccgcagcgtgagcgcggcgacgtcgt

gcgcgcgcgccgccatctcggcggtctcgaaggtccccagccatatccgctgcttgccgtgcggctcccgcacct

cgcagacccacctcccggggttcctccgccgcacgcccttgtacacggggtgccgcgtctccttgaacttggtcc

gcccggctcgccgcttgggcggcgccgacgacaccgtcatgtacgacgaggaggagccgtcgccgccgccgccga

caggggacggcgtcccagaggagtagtcgctcaaggatccggcgtccatgggtgaagcgcgggtgtggtggtggc

cgtggcgagctgggggaggaggaacgagtcggagcatttgatttgaaatttggagggaaaggtggcgggttatat

aggttagcgcgtggagagcgacgtggccgcgtgcactgttcccacgcggtgcggctcgggaggcgccagccaggt

agtgcgacttgatgggtcgggcggggggttcgggacttcgggtgagagggcttgctcgtcgggctcggagggttt

gctgggtcggaaccagctggagctcgcggggccggggacggggacgcgcgggacgcgcaggcatgggatccaagt

gggccgcctgggcttccttcgctgctgttgggcgctaagctactagtctagtagggctctttcgctgatggcgat

gtgtgttgaaaaggcgtgacgccttgagaggggacgggacggaactctcgagtgaggctggtagtttgatgcgca

ctcgtgcgagacggatagcgtgggattctctgcacgccgcacgcgccggaccggtgcaagtgatcggagggggcc

acgcagag 
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ANEXO D. Parte do “scga7_uti_cns_0089699” obtido através de blastn frente ao genoma da cana-de-açúcar 
(SP80-3280) utilizando as sequências obtida a partir de colônias recombinantes para o par AP2. Em azul está o gene 
encontrado nesta sequência, SoCBF1. 

 

>scga7_uti_cns_0089699 

cggttgaaaacgaaccaggccggccatctctggaagccggagccttaacgccagcgatacgccgagtcgctctcc

ctcaccgtacgtaccatcatgggtgatctggaaaccccgagaccaagtccaatataactgccgcctaaccaaccg

tggagtgggatcctctgcgtggccccatccgatcacttgcaccggtccagcgcgttccgtctcgcacgagtacgc

atcaaactaccagcctcacttcacttgagagttccgtcccctctcaaggcgtcacgccttttccacacacatcgc

tgtcagcgaaagagcagccagccctgactactagtagcttagcgcccaacagcagcgaaggaagcccaggcggcc

cacttggatcccatgcctgcgcgtccccgtccccggccccgcgagctccagctggttccgatccagcaaaccctc

cgagcccgacgagcaagccctctcacccgaagtcccgagccccccgcccgacacatcaagtcgcactacctggct

ggcgcctcccgagccgcaccgcgtgggaacagtgcacgcggccacgtcgctctccacgcgctaacctatataacc

cgccacctttccctccaaatttcaaatcaaatgctccgactcgttcctcctcccccagctcgccacacacccgcg

cttcacccatggacgccggatccttgagcgactactcctctgggacgccgtcccctgtcggcggcggcggcggcg

gcgacgacggctcctcctcgtcgtacatgacggtgtcgtcggcgccgcccaagcggcgagccgggcggaccaagt

tcaaggagacgcggcaccccgtgtacaagggcgtgcggcggaggaaccccgggaggtgggtctgcgaggtgcggg

agccgcacggcaagcagcggatatggctcgggaccttcgagaccgccgagatggcggcgcgcgcgcacgacgtcg

ccgcgctcgcgctgcgggggcgcgccgcctgcctcaacttcgccgactcgccgcgcctcctcagggtgccgccga

tgggctccgggcatgacgagatacgccgggcggccgccgtggcggcggagcagttccgaccggcgcctgatcatc

agggcaatgtggccgccgaggaggcggcagataccacaccgctggatgccttgcctagcgcgacgcagagcgtcg

atgaccacccgtactgcattatcgacgacaggctcgacttcgggatgcaggggtacctcgacatggcgcaaggga

tgctcattgatccaccaccgatggctggttcgtccaccagtggcggcgacgatgacgacgacggtgaggtcaagc

tctggagctactgatgaccgatcgcgcgcatttgaagcaagctactagcttgcattgggcaaataacttccctgt

acagcctcgggaagaatctagtagtaccggtcaaatgtaccggttgccctttcccttcagttcgtccgtactccg

tactgttaatataccctgctcttctgataaagggtgatcaggagaagcagaagactgagttttctcagtttggtc

gtttaatttggagctagagatgtaattgcataatgcatgcatggtaacggtgatcttgagagttccatcagcagc

acttgtaataagccgcaaaagcatggggcttcatgtatggatttgggaatggcctgatggtatattattgatgct

gcattgagaacttggcttgttgcagggatcagaaactataatccttctgaaaacctggtacccacgcacctgatc

atgaagctccaaccgctctaagttcatgtggttcaaatccttactataatgctaca 

 

  



69 
 

ANEXO E. Sequências de aminoácidos utilizadas para confecção da árvore filogenética. 

 

Arabidopsis thaliana 
 
AtCBF1 (NP_567721.1) 
MNSFSAFSEMFGSDYEPQGGDYCPTLATSCPKKPAGRKKFRETRHPIYRGVRQRNSGKWVSEVREPNKKTRIWLGTFQTAEMAARAHDVA
ALALRGRSACLNFADSAWRLRIPESTCAKDIQKAAAEAALAFQDETCDTTTTNHGLDMEETMVEAIYTPEQSEGAFYMDEETMFGMPTLLD
NMAEGMLLPPPSVQWNHNYDGEGDGDVSLWSY 
AtCBF2 (NP_567719.1) 
MNSFSAFSEMFGSDYESPVSSGGDYSPKLATSCPKKPAGRKKFRETRHPIYRGVRQRNSGKWVCELREPNKKTRIWLGTFQTAEMAARAHD
VAAIALRGRSACLNFADSAWRLRIPESTCAKEIQKAAAEAALNFQDEMCHMTTDAHGLDMEETLVEAIYTPEQSQDAFYMDEEAMLGMSS
LLDNMAEGMLLPSPSVQWNYNFDVEGDDDVSLWSY 
AtCBF3 (ABV27154.1) 
MSSFSAFSEMFGSDYESSISSGGDYIPTLASSCPKKPAGRKKFRETRHPIYRGVRRRNSGKWVCEVREPNKKTRIWLGTFQTAEMAARAHDV
AALALRGRSACLNFADSAWRLRIPESTCAKDIQKAAAEAALAFQDEMCDVTTDHGFDMEETLVEAIYTAEQSENAFYMHDEAMFEMPSLLA
NMAEGMLLPLPSVQWNHNHEVDGDDDDVSLWSY 
AtCBF4 (NP_200012.1) 
MNPFYSTFPDSFLSISDHRSPVSDSSECSPKLASSCPKKRAGRKKFRETRHPIYRGVRQRNSGKWVCEVREPNKKSRIWLGTFPTVEMAARAH
DVAALALRGRSACLNFADSAWRLRIPETTCPKEIQKAASEAAMAFQNETTTEGSKTAAEAEEAAGEGVREGERRAEEQNGGVFYMDDEALL
GMPNFFENMAEGMLLPPPEVGWNHNDFDGVGDVSLWSFDE 
AtCBF5 (NP_191274.1) 
MENDDITVAEMKPKKRAGRRIFKETRHPIYRGVRRRDGDKWVCEVREPIHQRRVWLGTYPTADMAARAHDVAVLALRGRSACLNFSDSA
WRLPVPASTDPDTIRRTAAEAAEMFRPPEFSTGITVLPSASEFDTSDEGVAGMMMRLAEEPLMSPPRSYIDMNTSVYVDEEMCYEDLSLWS
Y 
AtCBF6 (NP_172721.1) 
MNNDDIILAEMRPKKRAGRRVFKETRHPVYRGIRRRNGDKWVCEVREPTHQRRIWLGTYPTADMAARAHDVAVLALRGRSACLNFADSA
WRLPVPESNDPDVIRRVAAEAAEMFRPVDLESGITVLPCAGDDVDLGFGSGSGSGSGSEERNSSSYGFGDYEEVSTTMMRLAEGPLMSPPR
SYMEDMTPTNVYTEEEMCYEDMSLWSYRY 
Brassica napus 
 
BnDREB2-2 (ACL12046.1) 
MTSFSAFSEMLGSEYESPTLSGEYCPTLAASCPKKPAGRKKFRETRHPIYRGVRLRNSGKWVCEVREPNKKSRIWLGTFLTAEIAARAHDVAAI
ALRGKSACLNFADSAWRLRIPETTCPKDIQKAAAEAAVAFQAEINDTTKDHGLDVEETIVEAIFTEENSDGFYMDEEESMFGMPTLLASMAE
GMLLPPPSVQFEYNYDFDGDTDVSLWSY 

Capsicum annuum 
 
CaCBF1B (AY368483) 
MNIFRSYYSDPLTESSSSFSDSSIYSPNRAIFSDEEVILASNNPKKPAGRKKFRETRHPVYRGVRKRNSGKWVCEVREPNKKSRIWLGTFPTAEM
AARAHDVAAIALRGRSACLNFADSAWRLPVPASSDTKDIQKAAAEAAEAFRPLKLEGISKESSSSTPESMFFMDEEALFCMPGLLTNMAEGL
MLPPPQCAEIGDHVETADADTPLWSYSI 

Eucalyptus gunni 
 
EguCBF1a (ABB51637.1) 
MNPFSSHSHPNSCRFNFAEPPSDSRSATALGNFSHKEVLLASHHPKKRAGRKKFRETRHPVYRGVRLRDSGKWVCEVREPIKKSRIWLGTFPT
VEMAARAHDVAALALRGRSACLNFADSAWRLPVPASADTKEIQKAAARAAEAFQSVESEDVMSGDEKKLRSEEGVFYDEEDIFGMPGLLAD
MAEGMLLSPPKWGGDIYGGEDEGNLGAHTSLWSYSI 
EguCBF1b (ABB51638.1) 
MNSSSYISHPNSFSFDFAEPPFSLLLSHDRSAAPGNFSGEEVRLASDHPKKPAGRKKFRETRHPVYRGVRLRDSGKWVCEVREPRKKSRIWLG
TFPTADMAARAHDVAALALRGQSACLNFADSAWRLPVPASPNTKDIQKAAAKAAEAFQLVESEDVMSGNEKKLHSEEGVLYDEEDIFGMP
GLLANMAEGMLLSPPECSGDIYAGLDDGNLDAYTSLWSYSM 
EguCBF1c (ACF15446.1) 
MNHFFSSYSDPSSCILDFAEASSSSSPLSDGRSAMAPGNFSDEEVLLASHLPKKRAGRKKFQETRHPVYRGVRRRSSGKWVCEVREPDKKSGI
WLDTFPTAEMAARAHNVAALALWGRSACLNFADSAWRLPAPASADAKDIQQAAAQAAEAFRPAESEAEDVMSGYERKPPSEEGMLYDDE
DVFGMPGLLTNMAEGMLLLPPQCGGDGYGGEDDGNLDAYVSLWSYSM 
EguCBF1d (ACF15447.1) 
MAAPGNFPDEEVRLASHHPKKRAGRKKFRETRHPVYRGVRLRDSGKWVCEVREPRKKSRIWLGTFPTVEMAARAHDVAALALRGRSACLN
FVDSAWRLPVPASADTKDIQKAAAKAAVAFQPVESESEDVMSGDEKKSPSEEGMLFDDEDVFGMPGLLTNMAEGMLLPPPRCGGDGYGG
EDDGNLDAYVSLWSYSL 
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Gossypium hirsutum 
 
GhDREB1A (AY321150) 
MDFVVQDYDMVDSGSVSESGTDRPVNFSDEYVMLASSYPKRPAGRKKFRETRHPVYRGVRRRNPGKWVSEVREPNKKSRIWLGTFPKAD
MAARAHDVAAIALRGKSACLNFADSAWKLPVPASSDPKDIQKTVAEVAETFRTAEHSSGNSRNDAKRSENTEMEKGFYLDEEALFGTQRFW
ANMAAGMMMSPPRSGHDGGWEEHEVDDYVPLWSYSI 
Hordeum vulgare  
 
HvCBF2(AAM13419.1) 
MDTVAAWPQFEGQDYMTVWPEEQEYRTVWSEPPKRRAGRIKLQETRHPVYRGVRRRGKVGQWVCELRVPVSRGYSRLWLGTFANPEM
AARAHDSAALALSGHDACLNFADSAWRMMPVHATGSFRLAPAQEIKDAVAVALEVFQGQHPADACTAEGSTTPITSSDLSGLDDEHWIGG
MDAGSYYASLAQGMLMEPPAAGGWREDDGEHDDGFSTSTSLWSY 
Oryza sativa 
 
OsDREB1A (XP_015610912.1) 
MCGIKQEMSGESSGSPCSSASAERQHQTVWTAPPKRPAGRTKFRETRHPVFRGVRRRGNAGRWVCEVRVPGRRGCRLWLGTFDTAEGA
ARAHDAAMLAINAGGGGGGGACCLNFADSAWLLAVPRSYRTLADVRHAVAEAVEDFFRRRLADDALSATSSSSTTPSTPRTDDDEESAATD
GDESSSPASDLAFELDVLSDMGWDLYYASLAQGMLMEPPSAALGDDGDAILADVPLWSY 
OsDREB1B (XP_015610928.2) 
MEVEEAAYRTVWSEPPKRPAGRTKFRETRHPVYRGVRRRGGRPGAAGRWVCEVRVPGARGSRLWLGTFATAEAAARAHDAAALALRGRA
ACLNFADFAWRMPPVPASAALAGARGVRDPVAVAVEAFQRQSAAPSSPAETFANDGDEEEANKDVLPVAAAEVFDAGAFELDDGFRFGG
MDAGSYYASLAQGLLVEPPAAGAWWEDGELAGSDMPLWSY 
OsDREB1G (XP_015624757.1) 
MDVSAALSSDYSSGTPSPVAADADDGSSAYMTVSSAPPKRRAGRTKFKETRHPVFKGVRRRNPGRWVCEVREPHGKQRIWLGTFETAEMA
ARAHDVAALALRGRAACLNFADSPRRLRVPPIGASHDDIRRAAAEAAEAFRPPPDESNAATEVAAAASGATNSNAEQFASHPYYEVMDDGL
DLGMQGYLDMAQGMLIDPPPMAGDPAVGSGEDDNDGEVQLWSY 

Prunus avium 
 
PaDREB1 (AB080966) 
MDMFFSQLSDSVDQPQSSLLSDASVTTRGASCSDGDVILASSRPKKRAGRRVFKETRHPVYRGVRRRNNDKWVCEMREPNKKKSRIWLGTY
PTAEMAARAHDVAALAFRGKLACINFADSAWRLPVPASMDTMDIRRAAAEAAEGFRPVEFGGVCSGSSDEKERMVVQVEEKNKKGSVNL
ERSRSLSLSYWDEEEVFHMPRLLHDMAEGLLLSPSQCLGGYMNLDDMGTDADVKLWSFSI 

Secale cereale  

 
ScCBF (AAL35759.1) 
MDAADAGSPRFGHRTVCSEPPKRPAGRTKFKETRHPLYRGVRRRGRLGQWVCEVRVRGAQGYRLWLGTFTTAEMAARAHDSAVLALLDR
AACLNFADSAWRMLPVLAAGSSRFSSAREIKDAVAVAVVEFQRQRPFVSTSETADGEKDVQGSPRPSELSTSSDLLDEHWFSGMDAGSYYA
SLAQGMLMEPPAARAWSEDGGEYSGVHTPLWN 

Sorghum bicolor 
 
SgCBF1A (AFP33239.1) 
MDMGRLQQHQHATCSSSTSTSASSTSSSEQTIKAVVWSPSSSSSPQPPKKRPAGRTKFRETRHPVYRGVRRRGAAGRWVCEVRVPGKRGA
RLWLGTYLAAESAARAHDAAMLALGRGGAAGCLNFPDSAWLLAVPPPSAISGLDDARRAALEAVAEFQRRFGAAAAAAAGGCGSVDEATS
GVSAPPLSTSSLPGISSGSPAPAPELEQVPVKANETATALDGDVFEPADWFGDMDMELDVYYASLAEGLLVEPPPAPAAAWDHGDCCDAG
ADVALWSY 

SgCBF1B (XP_002462689.2) 
MAIYTFPAAFRSFHPSPSSTAPSIPARLPHTLLLTKLLIFSESAMDTPSPSPTSSAGHDEYRTVWSAPPKKPAGRTKFRETRHPVY
RGVRRRGTLGRWVCEVRVPGGRGSRLWLGTFTTPELAARAHDAAAIALSRRGACLNFADSAWLLPPLMPAALSAPELASARE
VKDAVAEAVEAFRRCSVAEPTLSSPPNDTADDEEEEDDDDDAVSSPGAVPWNDAVFEFEDVFRFGGMVDAGSYYASLAQGL
LVDPPDAAGAWREDVVHATADTVLWSY 
SgCBF1C (XP_002436386.1) 
MEYGVADDYGYGYGGYDDQQDLPSSSSVDGDEYATVLSAPPKRPAGRTKFRETRHPVYRGVRRRGPAGRWVCEVREPNKKS
RIWLGTFATAEAAARAHDVAALALRGRAACLNFADSARLLRVDPATLATPDDIRRAAIQLAEDSSSSTPDASAAAAAVAVASSA
SVGQATPSSSAYQAGDDATGAAMYGAEYAAAAMYGAGMDFDHSYYYDGMVGGNEWQSAGSSGWHSNVDAGDDEGAG
DMSLWSYY 
SgCBF1G (XP_002454484.2) 
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MLRHTFLLPPARHGHHHTRPSPMDAASFSDYSSGTPSPVGGVSGGVDGDDGGSSSSYMTVSSAPPKRRAGRTKFKETRHPVYKGVRRRNP
GRWVCEVREPHGKQRIWLGTFETAEMAARAHDVAALALRGRAACLNFADSPRLLRVPPMGSGHDEIRRAAAVAADQFRPAPDRQGNVAT
AEEAADTTPLDATTQSVVDDPYCIIDDRLDFGMQGYLDMAQGMLIDPPPMAGSSTSGGDDDDDGEVKLWSY 

Solanum lypersicum 
 
SlCBF3 (ASK51848.1) 
MFYSDPRIESCSSFSDSIRANHSDEEVILASNNPKKPAGRKKFRETRHPVYRGVRKRNSGKWVCEVREPNKKTRIWLGTFPTAEMAARAHDV
AAIALRGRSACLNFADSAWRLPTPDSSDTKDIQKAAAQAAEIFRPLKSEEEESVVKDQSTTPDDMFFMDEEALFCMPGLLTNMAEGLMVPP
PQCTEMGDHVEADDMPLWSYSI 

Saccharum hybrid cultivar SP80-3280 
 
SoCBF1 
MDAGSLSDYSSGTPSPVGGGGGGDDGSSSSYMTVSSAPPKRRAGRTKFKETRHPVYKGVRRRNPGRWVCEVREPHGKQRIWLGTFETAE
MAARAHDVAALALRGRAACLNFADSPRLLRVPPMGSGHDEIRRAAAVAAEQFRPAPDHQGNVAAEEAADTTPLDALPSATQSVDDHPYCII
DDRLDFGMQGYLDMAQGMLIDPPPMAGSSTSGGDDDDDGEVKLWSY 
SoCBF2 
MLRLVPPPPARHGHHHTRASPMDAGSLSDYSSGTPSPVGGGGDGSSSSYMTVSSAPPKRRAGRTKFKETRHPVYKGVRRRNPGRWVCEVR
EPHGKQRIWLGTFETAEMAARAHDVAALTLRGRAACLNFADSPRLLRVPPMGSGHDEIRRAAAVAAEQFRPAPDHQGNVAAEEAADTTPL
DALPSATQSVDDHPYCIIDDRLDFGMQGYLDMAHGMLIDPPPMAGSSTSGGDDDDDGEVKLWSY 
SoCBF3 
MCPIKKEMSTESSGLAASSWPSASPSPSTSSEHQTVWTSPPKRPAGRTKFRETRHPVFLGVRRRGNAGRWVCEVRVPGRRGCRLWLGTFD
TAEAAARAHDAAMLAIAGAGACLNFADSAWLLAGRSRTPASPTYARRSPRPWRLPSAPRRGGGCRRDTNARSATSFXAPSTWATRRRFLEG
ESLSGQRHGRMFVQVGWFNGL 
SoCBF4 
MCPIKKEMSAESSASVSSWPLSSPSTSSEHHQTVWTSPPKRPAGRTKFRETRHPVFRGVRRRGNAGRWVCEVRVPGRRGCRLWLGTFDTA
EAADRAHDAVMLAIAGAGACLNFADSGWVLTVAGLVLRLRLGPTRCLRGRGGLFPASCFGGCFLW 

Triticum aestivum 
 
TaCBF1 (AAL37944.1) 
MDTAAAGSPREGHRTVCSEPPKRPAGRTKFRETRHPLYRGVRRRGRLGQWVCEVRVRGAQGYRLWLGTFTTAEMAARAHDSAVLALLDR
AACLNFADSAWRMLPVLAAGSSRFSSAREIKDAVAIAVLEFQRQRPVVSTSEMHDGEKDAQGSPTPSELSTSSDLLDEHWFGGMDAGSYYA
SLAQGMLMEPPSARTWSEDGGEYSAVYTPLWN 
TaCBF2 (AAT76662.1) 
MDAADAASPCDGHRTVWSEPPKRPAGRTKFKETRHPLYRGVRRRGPAGRWVCEVRVLGMRGSRLWLGTFTTAEMAARAHDAAVLALSG
RAACLNFADSAWRMLPVLAGPFSTAKEIKDAVAVAVLAFQRQHRVASMAPLSPARTTDDEKEIDGSPAPSALFMSSELLNEHWFGGMDAG
SFYSEGLFMESPDTRPWREDLELCGVETPPWSYLFD 

Zea mays 
 
ZmDREB1A (AAN76804.1)  
MDTAGLVQHATSSSSTSTSASSSSSEQQSRKAAWPPSTASSPQQPPKKRPAGRTKFRETRHPVFRGVRRRGAAGRWVCEVRVPGRRGARL
WLGTYLAAEAAARAHDAAILALQGRGAGRLNFPDSARLLAVPPPSALPGLDDARRAALEAVAEFQRRSGSGSGAADEATSGASPPSSSPSLP
DVSAAGSPAAALEHVPVKADEAVALDLDGDVFGPDWFGDMGLELDAYYASLAEGLLVEPPPPPAAWDHGDCCDSGAADVALWSYY 
ZmDREB2A (QAA78761.1) 
MDRVPPPVSMQVAAMQRHQQQQQFVHHLQQVHQQGTQHEQPPPPHQNGSSSSGGRTGGGRKCCPLRRSRKGCMKGKGGPDNQQC
PFRGVRQRTWGKWVAEIREPNRGARLWLGTFGSALEAARAYDAAARTLYGDCARLNLQLVPPSAAAAAAGGGGPAVVASPSPDTVAGPA
AAAGGHNCHHQYLQQQHAMAAPMMVMHSSCCSADGSSSNSDSISNSSSSPVTTAASPAYSHHQTTFQTPAPPPSCGAMTMAAAAPHV
QGFHVGDDDTTTAMAMHRHQQMMRELAEAPLHQEADDFEDFVTRLPKAEDFGLQGFQEVAPEVFDDAAGIWDHAAAWEPPTMMIDS
GAQPQQQLVVPL 

 

 

 
 


