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RESUMO 

 
Transformação genética de cana-de-açúcar por biolística e Agrobacterium tumefaciens 

visando estudar o mecanismo de morte celular programada 
 
 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas agrícolas plantadas no Brasil e apresenta 
significativa importância sócio-econômica e agroindustrial ao país. O cenário mundial encontra-
se bastante favorável no que concerne à comercialização de seus dois principais produtos 
derivados, o açúcar e o álcool, impulsionando o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro 
nacional. Neste sentido, o melhoramento genético da cana-de-açúcar aparece como base 
fundamental para o desenvolvimento de novas variedades para a manutenção e incremento dos 
agronegócios da agroindústria sucroalcooleira. Técnicas de engenharia genética, como a 
transformação genética nuclear, estão trazendo excelentes resultados no melhoramento genético 
da cultura, permitindo diminuir o custo e o tempo de obtenção de novas variedades. Baseando-se 
na importância em se obter variedades tolerantes a diferentes estresses bióticos e abióticos que 
induzem perturbações metabólicas e ativam o processo de morte celular programada, o presente 
trabalho teve por objetivo transformar geneticamente a variedade de cana-de-açúcar RB835089 
com o cDNA do gene AtBI-1 isolado de Arabidopsis thaliana, visando suprimir a indução do 
mecanismo de morte celular sob condição de estresse. Para isto, calos embriogênicos foram 
utilizados como explante alvo, empregando-se dois métodos de transformação, a co-
transformação por biolística, e o mediado por Agrobacterium tumefaciens no qual foram testadas 
duas técnicas: (a) inoculação direta dos calos em suspensão bacteriana; e (b) agrobiolística que é 
o bombardeamento dos calos com partículas de tungstênio seguido da inoculação em suspensão 
bacteriana. A proteína AtBI-1 (Bax inhibitor-1) apresenta homólogos em outros organismos e 
está localizada na membrana do retículo endoplasmático. Ela apresenta funções citoprotetoras 
modulando o mecanismo de morte celular programada induzida por estresses bióticos e abióticos. 
Como resultados deste trabalho, diferentes taxas de eficiência da transformação genética foram 
obtidas pelo método mediado por A. tumefaciens nas duas técnicas testadas, sendo que suas taxas 
foram superiores às alcançadas pelo método de co-transformação por biolística. A expressão 
heteróloga do cDNA do gene AtBI-1 em cana-de-açúcar atenuou a indução das vias de morte 
celular em presença do antibiótico tunicamicina, indutor do estresse no retículo endoplasmático, 
sendo comprovado pela maior tolerância ao estresse das plantas transgênicas quando comparadas 
com as plantas não transformadas que foram afetas no crescimento do sistema radicular, 
conteúdo de clorofila total, apresentando sintomas típicos de morte celular programada como 
clorose foliar e morfologia irregular das raízes, com consequente morte do sistema radicular. 
 
Palavras-chave: cana-de-açúcar; transformação genética; biolística; Agrobacterium tumefaciens; 

morte celular programada; gene AtBI-1; estresse abiótico; antibiótico 
tunicamicina. 
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ABSTRACT 

 
Genetic transformation of sugarcane by biolistic and Agrobacterium tumefaciens to study 

the mechanism of programmed cell death 
 

 
 Sugarcane is one of the main crops planted in Brazil and presents significant socio-
economic and agribusiness importance to the country. The world scene is quite favorable as 
regards the marketing of its two main products, sugar and alcohol, driving the development of the 
national sugar-alcohol sector. Therefore, the sugarcane genetic breeding appears as the 
fundamental base for developing new varieties for the maintenance and increase of agribusiness 
in the sugarcane agroindustry. Genetic engineering techniques, such as the nuclear genetic 
transformation, are providing excellent results in genetic breeding of this crop allowing reducing 
the cost and time to obtain new varieties. Based on the importance of obtaining varieties tolerant 
to different biotic and abiotic stresses that induce metabolic disturbances and activate the process 
of programmed cell death, this work aimed to transform sugarcane variety RB835089 with the 
cDNA of AtBI-1 gene, isolated from Arabidopsis thaliana, to suppress the induction of the cell 
death mechanism under stress condition. For this, embryogenic calli were used as target explant, 
by using two methods of transformation, the cotransformation by biolistic, and mediated by 
Agrobacterium tumefaciens in which two techniques were tested: (a) direct inoculation of calli in 
bacterial suspension; (b) agrobiolistic which is the bombardment of calli with tungstein particles 
followed by inoculation in bacterial suspension. The AtBI-1 protein (Bax inhibitor-1) presents 
homologs in other organisms and is located in the endoplasmic reticulum membranes. It has 
cytoprotective functions by modulating the mechanism of programmed cell death induced by 
biotic and abiotic stresses. As results of this work, different efficiency rates in genetic 
transformation were obtained in the method mediated by A. tumefaciens in the two techniques 
tested, and that their rates were higher than those achieved using the cotransformation by 
biolistic. The heterologous expression of cDNA of AtBI-1 gene in sugarcane attenuated the 
induction of cell death pathways in the presence of tunicamycin antibiotic, an inducer of stress in 
the endoplasmic reticulum, being proven by the increased stress tolerance of transgenic plants 
compared with sugarcane wild type that were affected in the root growth, total chlorophyll 
content, showing typical symptoms of programmed cell death such as leaf chlorosis and irregular 
morphology of the roots, with subsequent death of the root system. 
 
Keywords: sugarcane; genetic transformation; biolistic; Agrobacterium tumefaciens; programmed 

cell death; AtBI-1 gene; abiotic stress; tunicamycin antibiotic. 
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transformação com pHA9 e pDM9...................................................................... 100 

Figura 25 - Normalização do RT-PCR com primers da β-actina de cana-de-açúcar. L: 

1Kb plus DNA ladder; C-: planta não transformada; colunas 1 a 6: plantas da 

transformação por inoculação direta (ID) de calos em cultura de agrobactéria; 

colunas 7 a 12: plantas da transformação por agrobiolística (AB)...................... 
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Figura 26 - Análise de expressão do cDNA AtBI-1 por RT-PCR nas plantas 

transformadas por co-transformação com pHA9. Gel de agarose 1% corado 

com brometo de etídeo, mostrando produtos de amplificação por PCR a partir 

de amostras de cDNA total de folhas de cana-de-açúcar não transformada e 

plantas transformadas. L: 1Kb plus DNA ladder; C-: planta não transformada; 

colunas 1 a 6: plantas transformadas com pDM9 na ordem – pDM9-1, pDM9-

2, pDM9-3, pDM9-4, pDM9-5, pDM9-6; colunas 7 a 12: plantas 

transformadas com pDM8 na ordem – pDM8-1, pDM8-2, pDM8-3, pDM8-4, 

pDM8-5, pDM8-6 ; C+: plasmídeo pDM9.......................................................... 
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Figura 27 - Análise de expressão do cDNA AtBI-1 por RT-PCR nas plantas 

transformadas por A. tumefaciens linhagem EHA105, contendo vetor binário 

pNW166. Gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo, mostrando 

produtos de amplificação por PCR a partir de amostras de cDNA total de 

folhas de cana-de-açúcar não transformada e plantas transformadas. L: 1Kb 

plus DNA ladder; C-: planta não transformada; colunas 1 a 6: plantas 

transformadas por agrobiolística na ordem – AB-1, AB-2, AB-3, AB-4, AB-5, 

AB-6; colunas 7 a 12: plantas transformadas por inoculação direta dos calos 

com agrobactéria na ordem – ID-1, ID-2, ID-3, ID-4, ID-5, ID-6; C+: 

plasmídeo pDM8.................................................................................................. 
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Figura 28 - Análise de imunodetecção da proteína AtBI-1-V5His6 nas folhas jovens de 

plantas transgênicas obtidas por co-transformação, usando o anticorpo 

primário anti-V5 e o anticorpo secundário Anti-IgG de camundongo 

conjugado com fosfatase alcalina. (A) Aproximadamente 60 µg de proteína 

total de cada planta foram separadas em SDS-PAGE 12%, mostrando que 

foram utilizadas quantidades similares de proteínas na imunodetecção. (B) 

Proteínas transferidas para a membrana de nitrocelulose incubada com os 
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anticorpos primário e secundário. M: Marcador de médio peso molecular; C-: 

extrato bruto da cana não transformada; colunas 1 a 8: extrato bruto das canas 

transformadas, na ordem: pDM8-1, pDM8-2, pDM8-3, pDM8-5, pDM9-1, 

pDM9-2, pDM9-3, pDM9-4................................................................................ 
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Figura 29 - Análise de imunodetecção da proteína AtBI-1-V5His6 em folhas jovens de 

plantas transgênicas obtidas por transformação via A. tumefaciens, usando o 

anticorpo primário anti-V5 e o anticorpo secundário Anti-IgG de camundongo 

conjugado com fosfatase alcalina. (A) Aproximadamente 60 µg de proteína 

total de cada planta foram separadas em SDS-PAGE 12%, mostrando que 

foram utilizadas quantidades similares de proteínas na imunodetecção. (B) 

Proteínas transferidas para a membrana de nitrocelulose incubada com os 

anticorpos primário e secundário. M: Marcador de médio peso molecular; C-: 

extrato bruto da cana não transformada; colunas 1 a 8: extrato bruto das canas 

transformadas, na ordem: AB-1, AB-3, AB-4, AB-5, AB-6, ID-3, ID-4, ID-5... 
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Figura 30 - Comparação do nível de expressão da proteína AtBI-1-V5His6 em folhas 

jovens de plantas transgênicas obtidas pelos métodos de biolística e A. 

tumefaciens. Análise de imunodetecção usando o anticorpo primário anti-V5 e 

o anticorpo secundário Anti-IgG de camundongo conjugado com fosfatase 

alcalina. (A) Aproximadamente 20 µg de proteína total de cada planta foram 

separadas em SDS-PAGE 12%, mostrando que foram utilizadas quantidades 

similares de proteínas na imunodetecção. (B) Proteínas transferidas para a 

membrana de nitrocelulose incubada com os anticorpos primário e secundário. 

M: Marcador de médio peso molecular; C-: extrato bruto da cana não 

transformada; colunas 1 a 8: extrato bruto das canas transformadas, na ordem: 

ID-3, ID-5, AB-1, AB-5, pDM8-1, pDM8-2, pDM9-3, pDM9-4........................ 
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Figura 31 - Análise Southern para certificação do número de cópias do cDNA AtBI-1 nas 

linhagens transgênicas de cana-de-açúcar selecionadas. As amostras de DNA 

genômico foram digeridas com a enzima de restrição NcoI, gerando 

fragmentos que contêm o transgene. (A) Gel de agarose 1% (tampão TAE 1x, 

3 V.cm-1) corado com brometo de etídio contendo o DNA da sonda e amostras 

de DNA genômico digeridas da planta não transformada e das plantas 
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transgênicas. (B) Filme de raio-X após exposição da membrana de nylon 

hibridizada com a sonda. L: 1Kb plus DNA ladder; S: Sonda que é a sequência 

AtBI-1-V5His6 :: T-Nos de 1000 pb; colunas C- a 4: DNAs genômicos 

digeridos com a enzima NcoI; C-: planta não transformada; 1: planta 

transgênica pDM8-1; 2: planta transgênica pDM9-3; 3: planta transgênica ID-

3, 4: planta transgênica AB-1............................................................................... 

 

 

 

 

 

111 

Figura 32 - Análise Southern para certificação do número de cópias do cDNA AtBI-1 nas 

linhagens transgênicas de cana-de-açúcar selecionadas. As amostras de DNA 

genômico foram digeridas com a enzima de restrição HindIII, gerando 

fragmentos que contêm o transgene. (A) Gel de agarose 1% (tampão TAE 1x, 

3 V.cm-1) corado com brometo de etídio contendo o DNA da sonda e amostras 

de DNA genômico digeridas da planta não transformada e das plantas 

transgênicas. (B) Filme de raio-X após exposição da membrana de nylon 

hibridizada com a sonda. L: 1Kb plus DNA ladder; S: Sonda que é a sequência 

AtBI-1-V5His6 :: T-Nos de 1000 pb; colunas C- a 4: DNAs genômicos 

digeridos com a enzima HindIII; C-: planta não transformada; 1: planta 

transgênica pDM8-1; 2: planta transgênica pDM9-3; 3: planta transgênica ID-

3, 4: planta transgênica AB-1............................................................................... 
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Figura 33 - Análise Southern para certificação da presença do cDNA AtBI-1 nas 

linhagens transgênicas de cana-de-açúcar selecionadas. As amostras de DNA 

genômico foram digeridas com as enzimas de restrição BamHI e EcoRI, 

liberando o fragmento que corresponde a AtBI-1-V5His6 :: T-Nos. (A) Gel de 

agarose 1% (tampão TAE 1x, 3 V.cm-1) corado com brometo de etídio 

contendo o DNA da sonda, DNA genômico não digerido da planta transgênica 

pDM9-3, e amostras de DNA genômico digeridas da planta não transformada 

e das plantas transgênicas. (B) Filme de raio-X após exposição da membrana 

de nylon hibridizada com a sonda. L: 1Kb plus DNA ladder; S: Sonda que é a 

sequência AtBI-1-V5His6 :: T-Nos de 1000 pb; T: DNA genômico não digerido 

de pDM9-3; colunas C- a 4: DNAs genômicos digeridos com as enzimas 

BamHI e EcoRI; C-: planta não transformada; 1: planta transgênica pDM8-1; 

2: planta transgênica pDM9-3; 3: planta transgênica ID-3, 4: planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

transgênica AB-1.................................................................................................. 114 

Figura 34 - Efeito da TM no alongamento do sistema radicular das plantas não 

transformadas (Controle) e plantas transgênicas ID-3, AB-1, pDM8-1, pDM9-

3 e pDM9-4. Plantas com quatro semanas de idade foram submetidas aos 

tratamentos T1 (sem TM), T2 (0,5 mg.L-1 TM) e T3 (1,0 mg.L-1 TM) por 10 

dias. O comprimento vertical do sistema radicular (mm) foi determinado no 

1°, 4°, 7° e 10° dias. Barras e barras de erros representam a média ± desvio 

padrão de 10 repetições nos 2 experimentos........................................................ 
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Figura 35 - Fenótipo do sistema radicular das plantas não transformadas (Controle) e 

plantas transgênicas ID-3, AB-1, pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 incubadas em 

meio MS líquido com os tratamentos T1 (sem TM), T2 (0,5 mg.L-1 TM) e T3 

(1,0 mg.L-1 TM) e visualizadas na lupa no 10° dia após a 

incubação.............................................................................................................. 
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Figura 36 - Fenótipo das plantas não transformadas (Controle) e plantas transgênicas ID-

3, AB-1, pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 crescidas em meio MS líquido com os 

tratamentos T1 (sem TM), T2 (0,5 mg.L-1 TM) e T3 (1,0 mg.L-1 TM) após 12 

dias de incubação................................................................................................. 
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Figura 37 - Efeito da TM no conteúdo de clorofila total das plantas não transformadas 

(Controle) e plantas transgênicas ID-3, AB-1, pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 

crescidas em meio MS líquido com os tratamentos T1 (sem TM), T2 (0,5 

mg.L-1 TM) e T3 (1,0 mg.L-1 TM) após 12 dias de incubação. Barras e barras 

de erros representam a média ± desvio padrão de 10 repetições nos 2 

experimentos........................................................................................................ 
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Figura 38 - Hipotético envolvimento das proteinas AtBI-1 e SoBI-1 na regulação da MCP 

nas canas-de-açúcar transgênicas. A tunicamicina ativa a expressão do SoBI-1 

endógeno, ao passo que AtBI-1 apresenta expressão constitutiva. Os fatores 

endógenos e o estresse ambiental podem induzir a MCP. Espécies reativas de 

oxigênio (ROS), alto nível de Ca+2 citosólico e a liberação de citocromo c 

podem induzir a MCP e reações de estresse isoladas ou em combinação entre 

elas. Finalmente, a MCP depende da atividade proteolítica, que pode ser direta 

ou indiretamente controlada pela função de AtBI-1 e SoBI-1. Estas proteínas 
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aparentemente trabalham após ou independente da liberação do citocromo c. 

Sugere-se que a expressão de gene SoBI-1 pode ser regulada por fatores de 

estresse e antes dos reguladores da MCP e/ou ativada por um mecanismo que 

monitora a função mitocondrial, quantidades de ROS e/ou Ca+2 (Hückelhoven, 

2004, modificado)................................................................................................ 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) apresenta significativa importância socioeconômica 

para o sistema agroindustrial do Estado de São Paulo e do Brasil, e tem adquirido considerável 

destaque no âmbito científico e tecnológico com grandes investimentos na biotecnologia da 

cultura. Os projetos SUCEST e BIOEN financiados pela FAPESP são exemplos de investimentos 

que estimulam o desenvolvimento da pesquisa, promovendo o avanço do conhecimento dos 

genes expressos do genoma da cana-de-açúcar e sua aplicação biotecnológica em áreas 

relacionadas à produção de bioenergia no Brasil. Estes acontecimentos abrem novas e 

importantes oportunidades para o melhoramento da produção do biocombustível da cana-de-

açúcar. 

 Diversos trabalhos relacionados ao melhoramento genético de cana-de-açúcar foram 

realizados até o momento, visando incorporar diversas características de interesse agronômico 

nas variedades da cultura. A cana-de-açúcar apresenta características que a tornam uma excelente 

planta para o melhoramento através da transformação genética, como a sua facilidade para 

regeneração de plantas a partir de calos in vitro e ao seu modo de multiplicação em escala 

comercial por propagação vegetativa que possibilitaria a distribuição de transformantes estáveis 

aos produtores através de mudas. 

 Vários métodos de transformação genética foram testados em cana-de-açúcar, entretanto, 

o principal método é a biolística. Pesquisas voltadas para a geração de metodologias de 

transformação vegetal devem ser estimuladas, considerando que a transformação genética 

mediada por Agrobacterium tumefaciens é uma alternativa a ser estudada e aplicada em cana-de-

açúcar com maior frequência. Muitos fatores que influenciam a transformação de 

monocotiledôneas mediada por Agrobacterium foram pesquisados. Estes fatores incluem o 

genótipo da planta, o tipo de explante, a linhagem de Agrobacterium, e o vetor binário. Em 

adição, várias condições de inoculação e co-cultivo, além dos marcadores seletivos e promotores 

que dirigem estes genes mostraram influenciar a frequência estável de transformação. 

 Dessa forma, a incorporação de métodos de transformação genética em programas de 

melhoramento clássico se mostra interessante, sendo possível inserir transgenes no genoma da 

cana-de-açúcar visando à obtenção de variedades tolerantes a diferentes estresses bióticos e 

abióticos que induzem perturbações metabólicas e ativam o processo de morte celular 
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programada. Estes estresses afetam de maneira negativa o crescimento, metabolismo e 

produtividade da cana-de-açúcar. A identificação e caracterização molecular de genes 

agronomicamente interessantes relacionados aos mecanismos de estresse e de morte celular 

programada são importantes desafios para a genômica funcional em função da necessidade 

iminente de aumentar a produção de cana-de-açúcar, buscando obter variedades produtivas e 

adaptadas a ambientes brasileiros diversos. 

 A morte celular programada é geneticamente definida como um processo associado a 

características morfológicas e bioquímicas distintas que envolvem vias de sinalização 

controlando a destruição das células com o mínimo dano às células vizinhas. Este processo é 

parte integral do ciclo celular de organismos multicelulares, e pode ser induzido por vários 

estímulos ambientais ou de desenvolvimento do organismo, ocorrendo em plantas durante os 

processos de desenvolvimento, tais como senescência, embriogênese, desenvolvimento do tecido 

vascular e durante o processo de interação da planta com um patógeno. 

 Alguns exemplos de estímulos bióticos e abióticos que ativam o mecanismo de morte em 

células de plantas são: ataque de patógenos, H2O2, salinidade, falta ou excesso de água, calor e 

frio. As respostas celulares a estes estímulos podem ser a disfunção mitocondrial, condensação da 

cromatina, fragmentação do DNA nuclear, geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), e 

ativação de proteases específicas como caspases. 

 O gene AtBI-1 isolado de Arabidopsis thaliana expressa uma proteína citoprotetora 

localizada na membrana do retículo endoplasmático que apresenta homólogos em outros 

organismos. Este gene é induzido durante a senescência e sob várias situações de estresses 

bióticos e abióticos, e nestas condições modula o mecanismo de morte celular programada. 

 Portanto, o presente trabalho teve como objetivos comparar os métodos de biolística e A. 

tumefaciens para transformação genética de cana-de-açúcar variedade RB835089, e 

conjuntamente estudar a expressão heteróloga do cDNA do gene AtBI-1 em cana, visando obter 

informações sobre o mecanismo da morte celular programada. Para confirmação da expressão do 

cDNA AtBI-1 em plantas de cana-de-açúcar transformadas, foi realizado o bioensaio com o 

indutor de estresse no retículo endoplasmático, o antibiótico tunicamicina. A seleção de plantas 

transgênicas de cana expressando o cDNA AtBI-1 poderá ser uma alternativa para reduzir as 

perdas causadas por estresses como ataque de patógenos, seca, salinidade e frio, possibilitando 

atenuar os efeitos negativos da morte celular programada. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Cana-de-açúcar 

 A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) pertence à família botânica Poaceae, sendo originária 

do Sudeste Asiático, da grande região central da Nova Guiné e Indonésia (DANIELS; ROACH, 

1987). Ela é uma das mais importantes espécies vegetais cultivadas em todo o mundo, 

principalmente nas regiões tropicais e sub-tropicais, com uma área maior que 20 milhões de 

hectares distribuídos em 121 países (FAO, 2009). 

 As variedades atualmente cultivadas de cana-de-açúcar são resultado de hibridização 

interespecífica envolvendo as espécies S. officinarum L. (2n = 80 cromossomos), a qual contribui 

com o alto teor de sacarose, e S. spontaneum L. (2n = 40-128 cromossomos) responsável pelo 

vigor vegetativo e resistência a estresses bióticos e abióticos (MING et al., 2001), seguida de 

repetidos retrocruzamentos com S. officinarum L. De acordo com Roach (1989), citado por 

Lakshmanan et al. (2005), poucos clones de S. officinarum L. e S. spontaneum L. foram 

utilizados no desenvolvimento destes primeiros híbridos. Os programas modernos de 

melhoramento de cana-de-açúcar, em sua maioria, contam com extensivos cruzamentos de 

variedades elites derivadas desses híbridos iniciais (LAKSHMANAN et al., 2005), o que 

representa a estreita base genética. 

 A importância econômica desta cultura é grande, visto que é fonte de matéria-prima para a 

produção de açúcar, álcool (etanol) e biomassa para a alimentação animal. O Brasil é o maior 

produtor de cana-de-açúcar do mundo e líder mundial na produção de álcool de cana, com planos 

ambiciosos para aumentar significativamente a produção de biocombustíveis no futuro. O Estado 

de São Paulo concentra a maior produção de cana-de-açúcar do país, correspondendo a 60% da 

safra brasileira (UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR - UNICA, 2009). A franca 

expansão do setor, diante de um cenário bastante promissor para os próximos anos, é salientada 

pelas centenas de projetos para instalação de usinas e destilarias ao longo do território brasileiro, 

principalmente na região Centro-Sul do país. Ademais, vem ocorrendo o avanço da área cultivada 

com cana-de-açúcar, principalmente sobre terras ocupadas com pastagens. 

 A previsão da produção de cana no Brasil para a safra 2008/2009 indica que o total dessa 

matéria-prima que será processada pelo setor sucroalcooleiro deverá atingir um montante de 

558,72 milhões de toneladas, colhidos de uma área de cerca de 6,7 milhões de hectares, 
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correspondendo a 11,4% a mais do que os 501,54 milhões de toneladas processadas na safra 

passada (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2009). Metade da 

produção é destinada à fabricação de álcool, o que faz do Brasil o segundo maior produtor do 

combustível no mundo. O primeiro lugar cabe aos Estados Unidos que extraem álcool do milho. 

O Brasil produz 13% das 157,6 milhões de toneladas de açúcar do mundo e, baseando-se no 

valor, o açúcar e o álcool são a terceira e a oitava maior exportação importante do país, 

respectivamente (JAMES, 2006). 

 Apesar da indispensável relevância do açúcar proveniente da cana, o principal responsável 

pela recente projeção do setor é o álcool, em resposta a crescente preocupação das economias 

mundiais com a segurança do abastecimento de energia para os meios de transporte e, a 

necessidade de se reduzir emissões de dióxido de carbono (CO2), responsável pelo aquecimento 

global. O aumento pela demanda interna de álcool, frente ao crescimento da frota de veículos 

bicombustíveis, e a valorização do combustível brasileiro no cenário internacional, impulsionam 

o crescimento do setor sucroalcooleiro nacional. 

 A agroindústria canavieira é responsável por gerar milhões de empregos na área, o que 

evidencia a importância social da cultura (RIBEIRO, 2007), com a geração de divisas através da 

exportação de açúcar e álcool e pelo aproveitamento racional da biomassa vegetal. O bagaço da 

cana-de-açúcar é de grande interesse para o setor energético, podendo ser utilizado na co-geração 

de energia elétrica. As fibras podem ainda servir de matéria-prima para diversos produtos como 

papel, chapas aglomeradas, ração animal, etc. O emprego destes resíduos que anteriormente eram 

descartados contribui para o desenvolvimento sustentável e para a geração de recursos do Brasil 

(FELIX, 2006). 

 A qualidade dos vários produtos e subprodutos gerados com o processamento da cana-de-

açúcar é dependente em grande parte da qualidade do insumo que chega até as usinas. Fatores 

como a variedade de cana-de-açúcar utilizada, condições de solo e clima em que a cana foi 

cultivada, estágio de maturação da cana no momento da colheita, pureza do mosto, entre outros, 

podem interferir na qualidade do insumo e consequentemente na qualidade do produto final. 

Deste modo, uma importante estratégia para se obter o aumento da produtividade e da qualidade 

é a utilização de variedades melhoradas. 

 A cana-de-açúcar, além da significativa importância socioeconômica para o sistema 

agroindustrial do Estado de São Paulo e do Brasil, tem adquirido considerável destaque no 
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âmbito científico e tecnológico com os resultados do sequenciamento dos genes expressos do 

genoma da cana (Expressed Sequence Tags - ESTs) e da categorização de cerca de 240 mil 

fragmentos de genes (PROJETO SUCEST/FAPESP), cujas funções já estão sendo estudadas. Isto 

demonstra que o Brasil faz investimentos significativos na biotecnologia da cana-de-açúcar, 

sendo que em julho de 2008 a FAPESP lançou o Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 

que objetiva estimular e articular atividades de pesquisa e desenvolvimento utilizando 

laboratórios acadêmicos e industriais para promover o avanço do conhecimento e sua aplicação 

em áreas relacionadas à produção de bioenergia no Brasil. Estes acontecimentos abrem novas e 

importantes oportunidades para a melhoria da produtividade do biocombustível da cana-de-

açúcar por meio da aplicação de biotecnologia. 

 

2.2 Transformação genética 

 Pesquisas relacionadas ao melhoramento genético têm levado a aumentos consideráveis 

na produtividade de diversas espécies cultivadas através de variadas abordagens metodológicas 

para a obtenção de maior ganho genético após a seleção. 

 A tecnologia do DNA recombinante possibilitou o isolamento de genes e a inserção 

estável em um genoma hospedeiro (QUECINI; VIEIRA, 2001). Esta técnica, também chamada 

de transformação genética, pode ser definida como a introdução controlada de ácidos nucléicos 

(DNA) em um genoma receptor, excluindo-se a introdução por fecundação. É um processo 

controlado, onde apenas o fragmento definido de DNA é introduzido no genoma do hospedeiro, 

ou genoma receptor, devendo ser a ele integrado (BRASILEIRO; DUSI, 1999). A inserção 

estável dessas moléculas em um genoma hospedeiro dá origem a um indivíduo igual ao receptor 

da molécula recombinante, porém acrescido de uma característica nova e particular (QUECINI; 

VIEIRA, 2001). 

 Existem diversas técnicas de transformação genética de plantas agrupadas em duas 

categorias: transferência indireta e direta de genes. A indireta é aquela em que o DNA exógeno é 

inserido no genoma pela ação de um vetor biológico, enquanto que a direta é baseada em 

processos físico-bioquímicos. 

 A transformação indireta baseia-se principalmente no sistema mediado por bactérias do 

gênero Agrobacterium e, tem sido o método mais utilizado para obtenção de plantas transgênicas. 

Agrobacterium tumefaciens e A. rhizogenes são bactérias fitopatogênicas de solo, gram negativas, 



 34 

pertencentes à família Rhizobiaceae, que causam doenças em dicotiledôneas, conhecidas como 

galhas da coroa e raiz em cabeleira, respectivamente. Nesta interação planta-patógeno ocorre um 

processo de transferência natural de genes entre a agrobactéria e a célula vegetal, quando 

fragmentos de DNA bacteriano (T-DNA) são transferidos para dentro da célula vegetal, 

integrando-se ao genoma nuclear (REAM; GELVIN, 1996). Em sua forma natural, a bactéria 

transfere o T-DNA (Transferred DNA), que é parte do plasmídeo bacteriano denominado Ti 

(tumour-inducing), e este se integra ao genoma das células de plantas infectadas. No fragmento 

de T-DNA que é transferido para a célula vegetal estão os genes envolvidos na biossíntese 

constitutiva de fitohormônios (auxinas e citocininas) que alteram o programa de desenvolvimento 

normal do tecido infectado, ocasionando a formação do tumor. Além disso, contém também 

oncogenes para a síntese de açúcares e aminoácidos denominados de opinas, que são 

responsáveis pela sobrevivência da bactéria, que os utilizam como fonte de carbono e nitrogênio 

(OGER; PETIT; DESSAUX, 1997). 

 Extremidades repetidas de 25 pares de base (pb) nas bordas direita e esquerda delimitam o 

T-DNA e são necessárias para a transferência do mesmo (WANG et al., 1984). Compostos 

fenólicos liberados pelos tecidos vegetais lesionados ativam regiões especificas (vir), iniciando o 

processo de transferência do T-DNA para a célula vegetal (STACHEL et al., 1985). A 

Agrobacterium possui também genes cromossomais (chv) que garantem a ligação entre as células 

bacteriana e hospedeira, permitindo a formação do poro de passagem do complexo contendo a 

fita – T (SHENG; CITOVSKY, 1996). 

 A região de virulência, denominada região vir é responsável pelo processo de 

transferência, sendo que o processo de indução e transferência da fita - T é controlado pela 

expressão coordenada dessa região. O locus virA codifica uma proteína de membrana que 

percebe a presença de metabólitos da planta injuriada (acetoseringona). Ao se ligar a 

acetoseringona, a proteína VirA “ativada” modifica a proteína VirG, que também é expressa 

constitutivamente, mas em menor escala através da fosforilação da mesma. A proteína VirG 

fosforilada é responsável pela indução da transcrição de toda região vir. Para formar a fita – T, o 

operon virD codifica endonucleases capazes de reconhecer e clivar dentro dos 25 pb que 

delimitam a região-T. A transferência da fita – T é polar, sempre da direita para a esquerda. A 

fita–T é transferida para a célula vegetal na forma de fita simples, protegida na porção 5’ da 

molécula pela proteína VirD2, ao longo da fita – T, pela proteína VirE2 (ZAMBRYSKI, 1992). O 
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T-DNA liberado é protegido por ligações ao longo da fita simples pela proteína VirE2, que 

também seria responsável pela organização estrutural da fita durante o trajeto entre a célula 

bacteriana e a célula vegetal. Proteínas codificadas pelos locus virB garantiriam a passagem pela 

membrana da bactéria, pela formação de poro de passagem entre a membrana e a parede celular 

(ZAMBRYSKI, 1992). 

 Uma vez que o segmento a ser transferido é definido por suas bordas, a região 

codificadora do T-DNA do tipo selvagem pode ser substituída por qualquer outra sequência de 

DNA sem que sua transferência da Agrobacterium para a planta seja prejudicada. A substituição 

dos oncogenes por genes de interesse, flanqueados pelas bordas do T-DNA, fornece um sistema 

eficiente de obtenção de plantas transgênicas (BRASILEIRO; DUSI, 1999). 

 Os vetores utilizados para a transformação via A. tumefaciens são chamados de 

“desarmados”, isto é, não possuem os oncogenes em seu plasmídeo, mas retém os genes de 

virulência (região vir), localizados no plasmídeo Ti (REAM; GELMIN, 1996). Estas construções 

de plasmídeos possuem promotores de plantas e genes bacterianos que conferem resistência a 

antibióticos, fazendo com que estes marcadores sejam eficientes para a seleção de células ou 

plantas transformadas. Assim, a A. tumefaciens é utilizada como vetor de transformação, onde o 

fragmento de T-DNA é eliminado e substituído por um gene de interesse (SACILOTO, 2003), 

perdendo a capacidade de causar tumores, porém sendo capaz de transferir o DNA exógeno. 

Explantes inoculados com as linhagens desarmadas têm capacidade regenerativa e grande 

porcentagem de produção de plantas transgênicas (BRASILEIRO, 1998). 

 A transformação direta como o processo de transformação por eletroporação consiste na 

indução temporária de poros nas membranas celulares de protoplastos, produzidos por um campo 

elétrico permitindo, assim, a passagem de íons e moléculas, como a de DNA contendo os 

transgenes. Este método é pouco utilizado em monocotiledôneas (BIRCH, 1997). 

 Já a transformação direta pelo método de transformação por biolística consiste na 

aceleração de micropartículas que atravessam a parede celular e a membrana plasmática, de 

forma não letal, carregando substâncias adsortivas, como DNA, para o interior da célula 

(FERREIRA et al., 2004). São utilizados microprojéteis de ouro ou tungstênio, com diâmetro em 

torno de 1 µm, nos quais são precipitadas as moléculas de DNA. Os microprojéteis carregam 

moléculas de DNA precipitadas na superfície, que são liberadas, sendo que algumas atingem o 

núcleo da célula vegetal e, em baixa frequência, conseguem integrar-se de forma aleatória no 
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genoma (KLEIN et al., 1987). O tipo de aparelho usado para acelerar as micropartículas 

envolvidas pelo DNA pode ter propulsão a ar, pólvora, gás hélio ou eletricidade (FERREIRA et 

al., 2004). 

 

2.2.1 Transformação genética de cana-de-açúcar 

 A complexidade do genoma poliplóide e aneuplóide das variedades de cana-de-açúcar 

(D’HONT; GLASZMANN, 2005), somada a sua base genética relativamente restrita, impõem 

grandes dificuldades à aplicação de técnicas do melhoramento tradicional. Mas ainda hoje o 

melhoramento tradicional é importante para obtenção das variedades existentes de cana-de-

açúcar. Trata-se de um processo laborioso, com resultados obtidos em longo prazo, dependendo-

se de 12 a 15 anos para o lançamento de uma nova variedade. O sucesso de um programa de 

melhoramento depende de estudos preliminares no local de cruzamento, para que se conheça a 

época de florescimento; o comportamento da abertura das anteras e; a viabilidade do pólen de 

cada variedade participante do cruzamento, atentando também para os problemas citogenéticos e 

os mecanismos de incompatibilidade genética ou citoplasmática que poderão influenciar se um 

cruzamento será bem sucedido, ou não (CESNIK; MIOCQUE, 2004). 

 Diante desta situação, a biotecnologia pode ser aplicada nos programas de melhoramento 

para superar ou reduzir algumas das limitações associadas às abordagens convencionais, assim 

como aumentar a produtividade de biocombustível de cana. Para isto, algumas características 

podem ser incorporadas à cultura por meio da engenharia genética, através da transformação 

genética de plantas, para reduzir as perdas com estresses bióticos associados com pragas, plantas 

daninhas e doenças, e estresses abióticos relacionados à seca, frio, salinidade entre outros. A 

biotecnologia também pode fazer mudanças para otimizar o conteúdo e a qualidade do açúcar. 

 A cana-de-açúcar apresenta características que a tornam uma excelente planta para o 

melhoramento através da transformação genética, como a sua facilidade para regeneração de 

plantas a partir de calos in vitro (HEINZ et al., 1977; IRVINE, 1984; CHEN et al., 1988) e, ao 

seu modo de multiplicação em escala comercial por propagação vegetativa que possibilitaria a 

distribuição de transformantes estáveis aos produtores através de mudas (GALLO-MEAGHER; 

IRVINE, 1996). 

 Na última década, várias pesquisas foram realizadas para desenvolver eficientes métodos 

de transformação genética de cana-de-açúcar (CHEN et al., 1987; BOWER; BIRCH, 1992; 
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RATHUS; BIRCH, 1992; SMITH et al., 1992; BIRCH; MARETZKI, 1993; GAMBLEY; FORD; 

SMITH, 1993; GAMBLEY et al., 1994; BIRCH, 1997; ARENCIBIA et al., 1998; ELLIOTT; 

BRETELL; GROF, 1998; ENRIQUEZ-OBREGON et al., 1998; MANICKAVASAGAM et al., 

2004). Diferentes técnicas de transformação usando eletroporação (RATHUS; BIRCH, 1992), 

tratamento com polietilenoglicol (PEG) (CHEN et al., 1987), bombardeamento de 

micropartículas (FRANKS; BIRCH, 1991) e Agrobacterium tumefaciens (ARENCIBIA et al., 

1998; ELLIOTT; BRETELL; GROF, 1998) foram utilizadas para introduzir genes marcadores em 

células e calos de cana. As primeiras células de cana transgênicas foram obtidas seguindo a 

transferência de DNA para protoplastos mediada por PEG (CHEN et al., 1987). Apesar de ser um 

procedimento simples que requer equipamentos pouco especializados, a transformação mediada 

por PEG não recebeu muita atenção devido a sua baixa eficiência e baixa reprodutibilidade. A 

eficiência de transformação de um para 106 protoplastos tratados foi relatada para a variedade 

F164 (CHEN et al., 1987). 

 A transformação de cana por eletroporação se mostrou relativamente mais reprodutível do 

que o método PEG. Calos transformados foram obtidos de protoplastos eletroporados de 

diferentes variedades de cana (CHOWDHURY; VASIL, 1992; RATHUS; BIRCH, 1992). Rathus 

e Birch (1992) documentaram um evento de transformação para 102 a 104 protoplastos 

eletroporados para as variedades Q63 e Q96. Entretanto, a baixa regeneração de protoplastos 

inviabilizou a aplicação desta metodologia. No entanto, plantas de cana transgênicas foram 

obtidas seguindo a eletroporação de células embriogênicas intactas (ARENCIBIA et al., 1995) e 

de tecidos meristemáticos de plantas crescidas in vitro (ARENCIBIA et al., 1992). 

 As primeiras tentativas de transformar a cana utilizando Agrobacterium tumefaciens, com 

ou sem indutores do gene de virulência e outros tratamentos que melhoram a infecção, 

encontraram pouco sucesso (BIRCH; MARETZKI, 1993). Entretanto, Arencibia et al. (1998) 

foram capazes de regenerar plantas de cana transgênicas morfologicamente normais seguindo o 

co-cultivo de calos com A. tumefaciens linhagens LBA4404 e EHA101. Quase simultaneamente, 

Enriquez-Obregon et al. (1998) relataram a produção de plantas de cana resistentes ao herbicida 

comercial BASTA (componente ativo: fosfinotricina) através da transformação mediada por 

Agrobacterium usando uma linhagem bacteriana diferente: C58C1 RifR (At2260). Pela 

manipulação de várias etapas de co-cultivo e regeneração de plântulas, Enriquez-Obregon et al. 

(1998) obtiveram uma frequência de transformação relativamente alta na variedade comercial 
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Ja60-5, com aproximadamente 35% dos tecidos meristemáticos co-cultivados sendo 

transformados. Estes resultados indicam que ambas a prevenção da morte celular devido às 

reações de hipersensibilidade induzidas por Agrobacterium e o uso de calos jovens regeneráveis 

como tecido alvo são críticos para alcançar a alta frequência de transformação. Por outro lado, 

Arencibia et al. (1998) encontraram que a indução da virulência de A. tumefaciens em presença 

de culturas de células de cana, e priorizando as células alvo para organogênese ou embriogênese 

para o co-cultivo, foram cruciais para o melhoramento do processo de transferência do T-DNA. 

A transformação de outra variedade comercial de cana, Q117, com a linhagem de A. tumefaciens 

AGL0 usando a proteína verde fluorescente (GFP) como marcador visual, permitiu a seleção das 

linhagens transgênicas (ELLIOTT; BRETELL; GROF, 1998; ELLIOTT et al., 1999). 

 Mais recentemente, Manickavasagam et al. (2004) utilizaram gemas axilares como tecido 

alvo para transformação de cana com alta eficiência com A. tumefaciens linhagem EHA105. Eles 

produziram canas resistentes ao herbicida BASTA em apenas cinco meses com eficiência de 

transformação próxima de 50%, a maior taxa já relatada para cana-de-açúcar. 

 Pesquisas voltadas para a geração de metodologias de transformação vegetal devem ser 

estimuladas. A transformação genética mediada por A. tumefaciens também deve ser estudada e 

aplicada em cana-de-açúcar com maior frequência (ARENCIBIA, 1998; ELLIOTT; BRETELL; 

GROF, 1998; ENRIQUEZ-OBREGON et al., 1998; ELLIOTT et al., 1999; 

MANICKAVASAGAM et al., 2004). Com a manipulação e o controle adequados das condições 

de cultura in vitro, considerando a seleção da melhor idade, tipo e estágio da cultura 

embriogênica, e também o melhoramento da virulência da linhagem de A. tumefaciens, tem 

demonstrado aumentar a eficiência de transformação por este método. A transformação mediada 

por A. tumefaciens apresenta as vantagens de transferir segmentos de DNA relativamente longos 

com pouco rearranjo, integrar baixo número de cópias do transgene no genoma, ser uma 

metodologia simples e de baixo custo. 

 O bombardeamento de micropartículas, também conhecido por biolística, é considerado o 

principal método de transformação de cana (BIRCH, 1997; MOORE, 1999). Neste método o 

tecido alvo é bombardeado com os microprojéteis (partículas de tungstênio ou ouro) cobertos de 

DNA o qual posteriormente poderá ser integrado ao genoma da planta. Pesquisas realizadas com 

transformação via biolística por Franks e Birch (1991), na Austrália, levaram ao desenvolvimento 

das primeiras canas transgênicas de uma variedade comercial (BOWER; BIRCH, 1992). 
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Subsequentemente, a transformação por biolística de muitos genótipos de cana cultivados 

comercialmente foi relatada de vários laboratórios do mundo (BIRCH; MARETZKI, 1993; 

BOWER et al., 1996; BIRCH, 1997; IRVINE; MIRKOV, 1997; JOYCE et al., 1998a, b; 

MOORE, 1999; NUTT et al., 1999). Existem duas tecnologias principais dirigindo o 

desenvolvimento dos métodos mediados por biolística para transformação da cana: (1) a 

disponibilidade do equipamento requerido para a transformação, e (2) a capacidade para produzir 

sistemas de embriogênese somática de vários genótipos de cana. Entre os diferentes tecidos 

testados, os calos embriogênicos parecem os alvos preferidos devido a sua alta taxa de 

transformação e regeneração. Por outro lado, a suspensão celular regenerável (FRANKS; 

BIRCH, 1991; CHOWDHURY; VASIL, 1992), meristemas apicais (GAMBLEY; FORD; 

SMITH, 1993), discos foliares imaturos e inflorescência (ELLIOTT et al., 2002; 

LAKSHMANAN et al., 2003) foram usados para a transformação de cana por biolística. 

 Diversas características foram incorporadas em variedades de cana-de-açúcar, pela 

inserção de diferentes genes via biolística, como resistência ao antibiótico higromicina 

(ARENCIBIA et al., 1998), resistência à bactéria Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson 

(ZHANG; XU; BIRCH, 1999); resistência aos herbicidas glufosinato de amônio (GALLO-

MEAGHER; IRVINE, 1996; LEIBBRANDT; SNYMAN, 2003) e fosfinotricina acetiltransferase 

- gene bar (FALCO; TULMANN NETO; ULIAN, 2000); resistência aos vírus Sugarcane mosaic 

virus (JOYCE et al., 1998a), Sorghum mosaic virus (INGELBRECHT; IRVINE; MIRKOV, 

1999), vírus do amarelecimento da cana-de-açúcar (SCYLV) (RANGEL et al., 2003) e vírus da 

doença de Fiji (FDV) (McQUALTER et al., 2004); resistência aos insetos-praga Diatraea 

saccharalis F. (ARENCIBIA et al., 1997; BRAGA et al., 2003) e Eoreuma loftini Dyar 

(SETAMOU et al., 2002); superexpressão do gene da canacistatina, inibidor de cisteíno-protease 

para controle de pragas da ordem Coleoptera (RIBEIRO, 2007); expressão dos inibidores de 

tripsina Kunitz e Bowman-Birk de soja, obtendo uma redução no crescimento, sem mortalidade, 

das larvas da broca da cana (FALCO; SILVA-FILHO, 2003); superexpressão da enzima polifenol 

oxidase (VICKERS et al., 2005); expressão do inibidor de proteinase II da batata ou o gene da 

lectina de Galanthus nivalis, obtendo redução do peso das larvas de coleópteros de solo que se 

alimentam das raízes dessas plantas (NUTT et al., 1999; CHEN et al., 2004; NUTT, 2005), entre 

outros. 
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 Além de produzir bons produtos agrícolas, a tecnologia de transformação genética oferece 

também a possibilidade de estudar os milhares de genes de plantas (com funções conhecidas e 

desconhecidas) que foram identificados pelos inúmeros programas genomas conduzidos em todo 

o mundo nos últimos anos (DONG et al, 2005). Como regra geral, estes novos genes são 

silenciados ou superexpressados em plantas modelo, como a Arabidopsis thaliana e o tabaco, 

criando oportunidades para estudar sua função na planta e para produzir novos fenótipos, 

impossíveis de serem obtidos através do melhoramento convencional (GALUN, 2005; 

MULLERR, 2006). Estes estudos podem ser estendidos para culturas de importância econômica 

como a cana-de-açúcar, abrindo expectativas quanto à resposta da cultura quando um gene, 

anteriormente estudado em planta modelo, é silenciado ou superexpressado, ou então, a inserção 

heteróloga de um gene da planta modelo no genoma de cana-de-açúcar. 

 Neste contexto, a transformação genética pode ser empregada nos programas de 

melhoramento de cana-de-açúcar para inserção de transgenes visando à obtenção de variedades 

tolerantes a diferentes estresses bióticos e abióticos que induzem perturbações metabólicas e 

ativam o processo de morte celular programada. Os estresses abióticos e bióticos afetam de 

maneira negativa o crescimento, metabolismo e produtividade das plantas, podendo induzir a 

morte celular programada (WATANABE; LAM, 2008). A identificação e caracterização 

molecular de genes agronomicamente interessantes relacionados aos mecanismos de estresse e de 

morte celular programada são importantes desafios para a genômica funcional. 

 

2.3 Estresses Abiótico e Biótico 

 Estresse é geralmente entendido como qualquer fator que promove uma situação 

desvantajosa para o organismo (NOGUEIRA, 2004). Em muitos casos, o nível do estresse é 

medido em termos de sobrevivência do organismo, acúmulo de biomassa, e, no caso de plantas, 

alterações em processos relacionados diretamente com o crescimento vegetal, tais como a 

absorção de CO2 e de minerais (TAIZ; ZEIGER, 2004). Além disso, o conceito de estresse está 

intimamente relacionado a outro conceito, o de tolerância ao estresse, o qual é definido como a 

capacidade de aclimatação da planta às condições desfavoráveis (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

 O conhecimento da resposta da cana-de-açúcar aos estresses abióticos como seca, frio, 

salinidade, baixas e altas temperaturas, inundação, poluentes, radiação e baixos teores de fósforo 

no solo podem fornecer estrutura para melhorar a produção desta cultura utilizando ferramentas 
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biotecnológicas, o que auxilia no desenvolvimento de variedades mais bem adaptadas a áreas 

específicas (MENOSSI et al., 2008). A obtenção de variedades de cana tolerantes a estes 

estresses é cada vez mais importante para os países que pretendem expandir suas plantações. No 

Brasil, a expansão ocorreu predominantemente nas áreas de pastagens e foi possível devido ao 

aumento no uso da irrigação e às novas variedades adaptadas ao clima e solo das regiões. 

 Entre os estresses abióticos, o déficit de água é o principal, e a escassez de água tem sido 

observada em todo o mundo. A agricultura irrigada é uma das atividades humanas que mais 

demandam água. No caso da cana, as fronteiras agrícolas estão expandindo, em parte, em áreas 

em que a irrigação é necessária (MACEDO, 2005; CONAB, 2009). Assim, os efeitos do estresse 

hídrico nas plantas incluem redução nas taxas de assimilação de CO2, tamanho das células 

foliares, taxa de transpiração, potencial de água na planta, taxa de crescimento e abertura 

estomática (HSIAO, 1973; TAIZ; ZEIGER, 2004). Além disso, o déficit hídrico influencia de 

maneira direta o crescimento dos perfilhos e a altura final dos colmos e, consequentemente, a 

produção de açúcar (GASCHO; SHIH, 1983, SUGIHARTO, 2004). 

 Plantas de cana-de-açúcar necessitam de umidade disponível no solo durante todo o 

período de crescimento; durante a maturação, porém, o ideal é que haja redução na 

disponibilidade de água, não drasticamente, mas o suficiente para reduzir o crescimento e induzir 

a maior concentração de açúcar nos colmos (BARBIERI; VILLA NOVA, 1977, BULL, 2000). 

 Embora pareça surpreendente outro importante estresse no caso da cana é o estresse ao 

frio, causado por temperaturas abaixo de 0°C (congelamento) ou temperaturas baixas acima de 

0°C (refrigeração). O estresse ao frio é incomum em áreas tropicais, onde a cana é mais cultivada, 

mas ocasionalmente o frio pode afetar severamente a cultura nessas regiões. Isto ocorre porque 

muitas plantas nos trópicos não desenvolveram estratégias para evitar as consequências 

devastadoras do frio nas células (THOMASHOW, 2001), sugerindo a presença de alelos que 

podem ajudar esta cultura tropical a lidar com este estresse. Estes genes podem ter um bom 

potencial nos programas de melhoramento e também na engenharia genética de cana com maior 

tolerância ao frio, uma característica muito importante que permitiria o cultivo desta cultura em 

climas temperados. 

 As plantas enfrentam várias restrições em seu ambiente e têm desenvolvido um grande 

número de estratégias para evitar ou lidar com a condição de estresse. Com relação aos estresses 

bióticos, as plantas desenvolveram mecanismos de defesa complexos e variados, incluindo 
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barreiras químicas e físicas para reduzir os danos causados por insetos herbívoros, nematóides, e 

infestações por fungo, bactéria e vírus. 

 O elaborado sistema de defesa e adaptação das plantas pode atuar de três formas. A 

primeira, a resistência constitutiva, ocorre mesmo sem a ação de agentes agressores: recebida por 

herança dos ancestrais, ela torna as plantas imunes (ou não-hospedeiras) à maioria dos patógenos. 

As outras formas são a resistência localizada, ativada no ponto onde ocorre agressão, e a 

resistência sistêmica adquirida que protege a planta contra ataques subsequentes (RYALS; 

UKNES; WARD, 1994). 

 Os mecanismos de resistência são ativados perto da área infectada para tentar prevenir a 

difusão do patógeno ou deter a contínua predação por insetos. A velocidade com que a planta 

reconhece a presença do agressor determina o tempo de resposta à invasão, desencadeando uma 

ou mais reações de defesa. Se a resposta é mais rápida do que o processo de infecção, a planta 

pode conter o agente (resistência). A interação entre um patógeno e um vegetal é dita 

‘compatível’ quando leva à doença, mas se a planta resiste à agressão a interação é dita 

‘incompatível’ (MARGIS-PINHEIRO et al., 1999). 

 A resistência local pode ser reconhecida pela chamada reação de hipersensibilidade 

(hypersensitive reaction, ou HR), com a morte de células situadas nos locais por onde o agressor 

penetra no vegetal. Com isso, a planta impede o acesso do patógeno a células vizinhas, limitando 

a infecção. Embora essa reação tenha sido identificada há muito tempo, não está claro se sua 

característica primária (morte celular) tem alguma função direta na resistência ou é consequência 

de mecanismos de sinalização que de fato levariam aos eventos capazes de inibir a ação do 

patógeno (MARGIS-PINHEIRO et al., 1999). 

 Comuns a todas as plantas e a diferentes patógenos, os aspectos fisiológicos da HR 

incluem o aumento rápido e transitório de agentes oxidantes, a perda de íons potássio (K+) e 

ganho de íons hidrogênio (H+) pelas células, a destruição de compartimentos e o espessamento 

das paredes celulares e da cutícula (fina camada sobre a epiderme do caule e das folhas), além da 

síntese de toxinas (fitoalexinas) e proteínas relacionadas à defesa (conhecidas como proteínas PR, 

de pathogenesis related) (MARGIS-PINHEIRO et al., 1999). 

 Já a resistência sistêmica adquirida conhecida como SAR (de systemic acquired 

resistance) protege a planta, junto com a resistência local, contra novos ataques de um mesmo 

patógeno. Induzida por diferentes agentes, após uma primeira infecção, a SAR torna a planta 



 43 

resistente, por várias semanas, a infecções posteriores. A proteção é eficaz contra um grupo de 

patógenos, e não todos, e varia de acordo com a espécie vegetal (RYALS; UKNES; WARD, 

1994). 

 Algumas características da morte celular programada (MCP) vegetal, incluindo HR, 

assemelham-se ao mecanismo de morte celular em mamíferos, a apoptose. Assim, na MCP 

vegetal: (1) a atividade protease como caspase é observada durante a HR induzida pelo vírus do 

mosaico do tabaco (TMV) (CHICHKOVA et al., 2004); (2) a enzima de processamento vacuolar 

tem atividade caspase-1 e medeia HR induzida por TMV em tabaco (Nicotiana benthamiana) 

(HARA-NISHIMURA et al., 2005; HATSUGAI et al., 2006); (3) ocorre a liberação de citocromo 

c, marcação do DNA e mudança nos padrões de fosforilação de proteínas (KRISHNAMURTHY 

et al., 2000; HOEBERICHTS; WOLTERING, 2003). 

 

2.4 Morte Celular Programada 

 A morte celular programada (MCP) é geneticamente definida como um processo 

associado a características morfológicas e bioquímicas distintas que envolvem vias de sinalização 

controlando a destruição das células com o mínimo dano às células vizinhas (STELLER, 1995; 

PALLAVAN-UNSAL; BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 2005). Este processo é parte integral do 

ciclo celular de organismos multicelulares (GREENBERG, 1996) e pode ser induzido por vários 

estímulos ambientais ou de desenvolvimento do organismo (VAUX, 1993; WERTZ; HANLEY, 

1996), ocorrendo em plantas durante os processos de desenvolvimento, tais como senescência, 

embriogênese, desenvolvimento do tecido vascular e durante o processo de interação da planta 

com um patógeno (PENNELL; LAMB, 1997; DANON et al., 2000). 

 A ativação ou não do mecanismo destrutivo das células pela planta é determinada pela 

informação que ela recebe das inúmeras fontes, incluindo ambiental, sinais de desenvolvimento e 

avaliação das condições metabólicas (WILLIAMS et al., 1992). A célula deve analisar estes 

diferentes fatores externo e interno e agir sobre eles permanecendo como ela é, ou através da 

diferenciação, divisão ou morte (Figura 1) (REAPE; McCABE, 2008). 
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Figura 1 - O destino da célula é determinado por uma variedade de fatores externo e interno (ou sua ausência). 

(Figura adaptada de WILLIAMS et al., 1992) 

 
 Alguns exemplos de estímulos bióticos e abióticos que ativam o mecanismo de morte em 

células de plantas e animais são: ataque de patógenos, H2O2, ácido salicílico, falta ou excesso de 

água, calor e frio. As respostas celulares a estes estímulos podem ser a disfunção mitocondrial, 

condensação da cromatina, fragmentação do DNA nuclear, geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), e ativação de proteases específicas como caspases (GILCHRIST, 1998; BEERS; 

LAM; KATO; LAWTON, 2001; McDOWELL, 2001; JIN; REED, 2002; HOEBERICHTS; 

WOLTERING, 2003; LAM, 2004; MADEO et al., 2004). Estes sintomas são expressos 

diferencialmente, dependendo do propósito de controle da morte celular que ocorre nas células 

das plantas (LAM, 2004). 

 A apoptose ou MCP faz parte do desenvolvimento normal e homeostase em metazoários, 

tendo o termo apoptose comumente empregado para eles. A apoptose é co-regulada pela família 

de proteínas Bcl-2 que é muito grande e conservada, apresentando proteínas que agem como 

ativadoras (pró-apoptóticas: Bax, Bak, Bcl-XS, Bid, Bik, Hrk e Bok) ou supressoras (anti-

apoptóticas: Bcl-2, Bcl-W, Bfl-1, A1, Mcl-1 e Bcl-XL) da morte celular em animais por meio de 

disfunção mitocondrial (GROSS; McDONNELL; KORSMEYER, 1999; JIN; REED, 2002). 

Membros da família Bcl-2 funcionam principalmente na mitocôndria, e são fundamentais para 

decidir o destino de uma célula (GROSS; McDONNELL; KORSMEYER, 1999). 
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 A morte programada é comumente distinguida da morte necrótica, embora essas formas 

de morte sejam consideradas como dois extremos do mesmo fenômeno, chamado 

“necroapoptose” (LEMASTERS, 1999; PALLAVAN-UNSAL; BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 

2005). Pelo menos em células animais, o balanço vida ou morte é controlado por um delicado 

equilíbrio entre fatores anti e pró-apoptóticos. Assim, o principal papel é designado por proteínas 

da família Bcl-2 (TSUJIMOTO; SHIMUZU, 2000). 

 A morte celular pode ser dividida em três fases: iniciação, decisão e degradação 

(KROEMER; REED, 2000). Durante a primeira fase as células acumulam moléculas efetoras, as 

quais diretamente e seletivamente alteram a permeabilidade da membrana das mitocôndrias. Isto 

determina a liberação de fatores apoptóticos que disparam a fase de degradação. A última fase 

implica na ativação de proteases específicas e depois endonucleases as quais são responsáveis 

pelo típico produto de degradação na MCP. A decisão da célula em morrer por apoptose ou 

necrose depende das condições em que ela se encontra, sendo que a concentração de ATP e a 

integridade da mitocôndria são essenciais para isto (ORRENIUS; ZHIVOTOVSKY; 

NICOTERA, 2003). 

 Existem evidências que sugerem que os mecanismos de sinalização da morte celular em 

eucariotos são conservados (TAKABATAKE et al., 2007), assim como os mecanismos de MCP 

que sucedem as etapas de Bcl-2/Bax/CED9. Reguladores apoptóticos como àqueles da família 

Bcl-2 (Bax e CED9) de animais podem induzir ou suprimir a morte celular em plantas 

transgênicas (LACOMME; SANTA CRUZ, 1999; MITSUHARA et al., 1999; DICKMAN et al., 

2001; XU; ROGERS; ROOSSINCK, 2004). Em adição, o Bax de mamíferos é capaz de induzir a 

morte celular em levedura (Saccharomyces cerevisiae; ZHA et al., 1996) e também em células 

vegetais (LACOMME; SANTA CRUZ, 1999). Entretanto, a anotação das sequências de 

nucleotídeos de plantas e fungos não revelou genes preditos com sequências homólogas aos 

componentes centrais do mecanismo apoptótico (BEERS; McDOWELL, 2001; KOONIN; 

ARAVIND, 2002; HOEBERICHTS; WOLTERING, 2003; LAM, 2004; MADEO et al., 2004; 

WATANABE; LAM, 2004). A aparente inexistência de componentes conservados da morte 

celular colocou em questão a existência de alguns reguladores centrais dos mecanismos de MCP 

em plantas e fungos comuns àqueles de metazoários. 

O gene Inibidor Bax-1 (BI-1) foi primeiramente identificado em bibliotecas de cDNA de 

humanos como um supressor da morte celular induzida pela proteína pró-apoptótica Bax em 
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levedura (XU; REED, 1998). Embora nenhum homólogo das proteínas da família Bcl-2, 

incluindo Bax, tenha sido identificada em plantas, a proteína BI-1 é muito conservada não apenas 

em animais, mas também em plantas e leveduras. A superexpressão de BI-1 resultou na proteção 

contra apoptose induzida por certos tipos de estímulo em células de mamíferos, ao passo que a 

baixa regulação de BI-1 pela construção antisenso promoveu apoptose de algumas linhagens de 

tumor (XU; REED, 1998). Subsequentemente, os homólogos de BI-1 de muitas espécies de 

plantas incluindo Arabidopsis, tabaco, nabo, cevada, canola, couve e arroz foram clonados e 

caracterizados (KAWAI et al., 1999; SANCHEZ; TORRES ZEBALA; GRANT, 2000; KAWAI-

YAMADA et al., 2001; BOLDUC; BRISSON, 2002; BOLDUC et al., 2003; HÜCKELHOVEN; 

DECHERT; KOGEL, 2003; MATSUMURA et al., 2003; COUPE et al., 2004; EICHMANN et 

al., 2004; KAWAI-YAMADA; OHMORI; UCHIMIYA, 2004). É intrigante que, no entanto, 

nenhum gene para moléculas do tipo Bax, considerado pró-apoptótico e alvo da ação de BI-1, foi 

encontrado no genoma de plantas. Adicionalmente, no programa de suicídio de plantas operam 

proteínas semelhantes as caspases canônicas, denominadas caspase-like proteases (CLPs), como 

amplificadoras da cascata de sinalização e determinantes finais da MCP, mais uma vez realçando 

a proximidade evolutiva dos programas de morte. 

 De fato, a compreensão das relações entre possíveis reguladores centrais da MCP como as 

CLPs parece ser um item importante, ainda a ser esclarecido, na evolução dos eucariotos. Ainda 

que pouco seja conhecido a respeito das moléculas-chave, especialmente em plantas, a 

identificação das mesmas pode ter aplicações relevantes no campo de resistência a doenças e aos 

estresses abióticos, uma vez que a morte celular é um tipo de resposta comum a situações 

adversas variadas. 

 O mecanismo de morte celular em mamíferos, a apoptose (Figura 2), inicia quando um 

sinal de morte ativa a ação da proteína Bax que transloca para a mitocôndria e promove a 

liberação do citocromo c dos espaços intermembranares da mitocôndria para o citosol. Este 

citocromo c está então disponível para se associar com Apaf-1 seguindo a ativação de caspases, 

uma família de protease que induz as mudanças apoptóticas como condensação de cromatina e 

marcação do DNA. Neste contexto a proteína BI-1, reguladora negativa da morte celular, pode 

agir inativando a ação da proteína Bax, suprimindo a apoptose ou MCP (Figura 2). As famílias 

Bcl-2 e caspase são muito conservadas no reino animal, mas não há homólogos óbvios nos 

genomas de leveduras e plantas. No entanto, a expressão de Bax de mamífero em leveduras e 



 47 

plantas causa a morte celular acompanhada pela marcação do DNA (JÜRGENSMEIER et al., 

1997; KAWAI-YAMADA et al., 2001), com a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

disrupção organelar, e perda de íons das células (BAEK et al., 2004; YOSHINAGA et al., 2005). 

Além disso, a expressão de proteínas relacionadas a Bcl-2 anti-apoptóticas, como Bcl-2, Bcl-xL, 

e Ced-9, reprime a expressão da proteína Bax e a morte celular induzida por estresse oxidativo 

em leveduras e plantas (MITSUHARA et al., 1999; CHAE et al., 2003). Existe um mecanismo 

evolutivamente conservado para o controle e execução da morte celular programa em células 

animais e vegetais. Por exemplo, foi relatado que plantas transgênicas expressando reguladores 

animal ou viral de apoptose (Bcl-2, Bcl-XL, Bax, CED-9, Op-IAP ou p35) exibem fenótipos 

específicos (promove ou suprime a ativação da morte celular) durante o ataque de patógenos 

dependendo da natureza do transgene (LACOMME; SANTA CRUZ, 1999; DICKMAN et al., 

2001; LINCOLN et al., 2002; DEL POZO; LAM, 2003). 

 
Figura 2 - Inibidor Bax-1 (Bax inhibitor-1: BI-1) é uma proteína reguladora negativa da morte celular em plantas, 

animais e leveduras. (Fonte: homepage http://cabm.rutgers.edu/research.html, modificado) 

 

2.5 O gene BI-1 de plantas 

 O homólogo de BI-1 de Arabidopsis thaliana, AtBI-1, suprime a morte celular mediada 

por Bax e H2O2 em leveduras, animais e plantas (KAWAI-YAMADA et al., 2001; CHAE et al., 
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2004; KAWAI-YAMADA; OHMORI; UCHIMIYA, 2004). AtBI-1 é uma proteína citoprotetora 

de aproximadamente 27 kDa, com 6 domínios transmembrana potenciais, e um domínio C-

terminal altamente conservado que contém uma região de ligação para calmodulina, afetando a 

homeostase de cálcio na regulação da morte celular (KAWAI-YAMADA; OHMORI; 

UCHIMIYA, 2004; IHARA-OHORI et al., 2007). Esta proteína está principalmente localizada na 

membrana do retículo endoplasmático (RE) (XU; REED, 1998; LAM; KATO; LAWTON, 2001; 

BOLDUC et al., 2003; HÜCKELHOVEN; DECHERT; KOGEL, 2003; EICHMANN et al., 

2004; KAWAI-YAMADA; OHMORI; UCHIMIYA, 2004). O gene BI-1 de planta é expresso em 

vários tecidos e seu nível de expressão é aumentado durante a senescência e sob vários tipos de 

estresses bióticos e abióticos (SANCHEZ; TORRES ZEBALA; GRANT, 2000; MATSUMURA 

et al., 2003; BOLDUC et al., 2003; HÜCKELHOVEN; DECHERT; KOGEL, 2003; KAWAI-

YAMADA; OHMORI; UCHIMIYA, 2004). 

 O RE é o primeiro compartimento da via secretora de eucariotos, sendo responsável pela 

síntese e modificação de proteínas. Imediatamente após a entrada nessa organela, os 

polipeptídeos nascentes podem sofrer uma série de processamentos pós-traducionais. Estes 

incluem adição covalente de carboidratos e clivagem por enzimas proteolíticas, enovelamento nas 

estruturas secundárias e terciárias apropriadas, as quais podem ser estabilizadas por ligações 

dissulfídicas e, em alguns casos, aquisição de estruturas quaternárias em complexos multiméricos 

(YANJUN; HENDERSHOT, 2004). O RE também possui um mecanismo de controle de 

qualidade que discrimina proteínas corretamente das incorretamente enoveladas. Este mecanismo 

assegura que somente proteínas corretamente enoveladas e montadas prossigam para seu destino 

final (ODA et al., 2003; SITIA; BRAAKMAN, 2003). 

 O acúmulo de proteínas mal dobradas é a principal causa de estresse no RE, e pode ser 

resultado do rápido influxo de polipeptídios mal dobrados nascentes, excedendo a capacidade de 

dobramento, ou quando se tem um impedimento para o correto dobramento das proteínas, como a 

prevenção de modificações pós-traducionais, o desequilíbrio de cálcio ou o erro na estrutura 

primária da proteína (RON; WALTER, 2007). Estas perturbações podem afetar e acionar a via de 

sinalização denominada via de resposta a proteínas mal dobradas no RE (UPR), que é uma via de 

transdução de sinal que ativa a transcrição coordenada de um conjunto de genes envolvidos no 

restabelecimento da homeostasia no RE, tanto pelo aumento da capacidade de dobramento das 

proteínas como pelo decréscimo da demanda destes dobramentos (COSTA, 2007). 
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 Para aumentar a capacidade de dobramento, a síntese de chaperonas no RE é aumentada 

(KOZUTSUMI et al., 1988). Por outro lado, a demanda de dobramento diminui pela (1) 

diminuição global da síntese de proteínas, (2) diminuição da transcrição de genes codificando 

proteínas secretórias, (3) degradação de mRNAs específicos (HOLLIEN; WEISSMAN, 2006) e 

(4) grande liberação de proteínas mal e não dobradas através da degradação associada ao RE 

(TRAVERS et al., 2000). 

 O RE de plantas é diferente do RE de animais, sendo contínuo ao longo da planta por via 

das cadeias de plasmodesmas que permitem a comunicação célula-a-célula (GHOSHIROY et al., 

1997). Certos sinais de tensão, como o ataque por um patógeno, são transmitidos ao longo da 

planta, ocasionando uma indução sistemática de genes específicos por esta continuidade do RE. 

Porém, a UPR é restringida às células onde a tensão foi iniciada não induzindo uma resposta 

sistêmica na planta (JELITTO-VAN DOOREN; VIDAL; DENECKE, 1999). 

 Análises recentes do transcriptoma de A. thaliana induzido por estresse no RE 

evidenciaram a indução de genes envolvidos em diferentes processos como o dobramento de 

proteínas, glicosilação/modificação, translocação, degradação de proteínas, tradução, tráfego de 

vesículas, morte celular programada, quinases, fatores de transcrição, proteínas de estresse e 

proteínas não classificadas, sendo que muitas são ortólogas a proteínas da UPR de mamíferos e 

leveduras (COSTA, 2007). 

 A expressão de AtBI-1, presente na membrana do RE, é rapidamente regulada em plantas 

durante ferimento ou ataque de patógeno (SANCHEZ; TORRES ZEBALA; GRANT, 2000) e 

apresenta baixa regulação durante a resposta de hipersensibilidade induzida por elicitor (HR) 

(MATSUOKA et al., 2003). A superexpressão deste gene suprime a morte celular induzida por 

H2O2, ácido salicílico, elicitor, calor e frio em células de plantas, sugerindo que AtBI-1 apresenta 

papel importante em resposta a vários estresses ambientais. Entretanto, o mecanismo de 

supressão da morte celular mediada por AtBI-1 não foi elucidado. 

 Muitas pesquisas foram desenvolvidas para esclarecer o mecanismo de regulação e o 

modo de ação do gene AtBI-1 e dos homólogos de BI-1 de levedura, mamíferos e outras plantas. 

A superexpressão de BI-1 de planta mostrou suprimir a morte celular induzida por Bax ou 

estresse abiótico em uma variedade de células de levedura, planta e mamíferos (BOLDUC et al., 

2003; CHAE et al., 2003; MATSUMURA et al., 2003; KAWAI-YAMADA et al., 2001; 

KAWAI-YAMADA; OHMORI; UCHIMIYA, 2004), sugerindo que o mecanismo bioquímico 
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regulado por BI-1 é evolutivamente conservado em eucariotos. Os homólogos do gene BI-1, 

isolados de Arabidopsis thaliana e arroz suprimiram a MCP induzida por Bax em levedura 

(KAWAI et al., 1999; SANCHEZ; TORRES ZEBALA; GRANT, 2000) e em Arabidopsis 

(KAWAI-YAMADA et al., 2001), e a co-expressão transitória de Bax com homólogos de BI-1 

isolados de canola e tabaco em células de humano revelaram que ambos os homólogos de BI-1 de 

planta podem substancialmente inibir a apoptose induzida pela superexpressão de Bax em células 

de animal (BOLDUC et al., 2003). Em plantas, a baixa regulação do homólogo NtBI-1 de tabaco 

usando um RNA antisenso resultou em aceleração da morte celular em células de tabaco BY-2 

sobre deficiência de carbono (BOLDUC; BRISSON, 2002), sugerindo seu possível envolvimento 

na morte celular autofágica. 

 Matsumura et al. (2003) encontraram que a aplicação de um elicitor do fungo 

Magnaporthe grisea a células de arroz cultivadas causa a baixa regulação da expressão de OsBI-1 

(BI-1 de arroz) com progressão concomitante da morte celular. Ao contrário, células transgênicas 

de arroz expressando o gene AtBI-1 mostraram sustentadas células de sobrevivência quando 

desafiadas com o elicitor do fungo, sugerindo que a expressão de BI-1 é um dos pontos de 

regulação da morte celular mediada por elicitor em culturas de células de arroz. Em contraste, em 

folhas de Arabidopsis, cevada e arroz, a morte celular ocorreu na área onde o patógeno foi 

inoculado. É possível que a expressão de BI-1 possa, de fato, ser suprimida no local inicial de 

ataque do patógeno, levando a ativação da morte celular. Subsequentemente, entretanto, a 

expressão de BI-1 poderia ser induzida no local que circunda as lesões para restringir a 

disseminação de morte celular em cevada (HÜCKELHOVEN et al., 2001; SANCHEZ; TORRES 

ZEBALA; GRANT, 2000). 

 A proteína Mlo de cevada (Hordeum vulgare), uma proteína da membrana plasmática 

específica de planta, é conhecida como um modulador de defesa celular e morte celular 

(PIFFANELLI et al., 2002). A superexpressão de HvBI-1 de cevada em um cultivar mlo5 

mostrou recuperar a função Mlo quando penetradas pelo patógeno Blumeria graminis 

(HÜCKELHOVEN; DECHERT; KOGEL, 2003), sugerindo que BI-1 e Mlo provavelmente 

possuem funções similares na defesa celular e modulação da morte celular. Além disso, foi 

demonstrado que a proteína de cevada Mlo se liga a calmodulina e a interação está relacionada 

com o controle de sua função (KIM et al., 2002). A calmodulina facilita a resposta dependente de 

Ca2+ através da ligação de suas proteínas alvo e modulação de suas atividades. Ihara-Ohori et al. 
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(2007) mostraram que AtBI-1 pode também interagir com calmodulina e as atividades de 

supressão da morte celular por AtBI-1 em células vegetais são mediadas, pelo menos em parte, 

pela modulação de homeostase de íon. Em outro estudo, HvBI-1 mostrou atenuar a invasão e 

proliferação do fungo endofítico de raiz Piriformospora indica, o qual depende da célula 

hospedeira para haver patogenicidade (DESHMUKH et al., 2006). 

 Para testar o potencial de expressão ectópica de BI-1 nas interações entre fungo e plantas 

cultivadas, Babaeizad et al. (2009) produziram plantas de cevada transgênicas estáveis 

expressando GFP fusionada ao HvBI-1 sob controle do promotor CaMV35S. Estas plantas eram 

férteis e não apresentavam evidências de alterações de desenvolvimento quando comparadas com 

os parentais selvagens. Também, elas eram mais resistentes à morte celular induzida por Bax pró-

apoptótico, entretanto mais suscetíveis ao fungo biotrófico Bgh. Observações microscópicas da 

interação da planta transgênica com o fungo revelaram que a intensificação da suscetibilidade e o 

maior grau de estabelecimento do fungo nas células epidérmicas estava associado com uma 

frequência reduzida de reações de hipersensibilidade a morte celular. Em contraste, plântulas 

jovens de cevada transgênicas eram mais resistentes ao fungo Fusarium graminearum do que as 

plantas selvagens. Assim, o efeito de GFP-HvBI-1 sobre o resultado da interação planta-fungo 

pareceu depender do estilo de vida do patógeno. 

 Avaliando os efeitos de citocininas (CKs) na expressão de NtBI-1 em células em 

suspensão de Nicotiana tabacum, via análise de Western, Bolduc et al. (2007) encontraram que a 

proteína NtBI-1 é altamente regulada seguindo tratamentos com CKs em concentrações que 

induzem uma resposta ao estresse (determinada pela redução no crescimento), mas não em 

concentrações de indução da morte celular programada. Estes dados indicam que NtBI-1 é 

induzido em resposta ao estresse causado por CKs. 

 Kawai-Yamada et al. (2005) utilizaram o gene AtBI-1 controlado pelo promotor GAL1 

como um supressor da MCP em levedura, e isolaram um fator de defeito no crescimento celular 

(cell growth defect factor-1, Cdf1) da biblioteca de A. thaliana. A superexpressão de Cdf1 causou 

a MCP em levedura, considerando que tal efeito foi suprimido pela co-expressão de AtBI-1. 

Em outro estudo, Nagano et al. (2009) identificaram um citocromo b5 (Cb5) de 

Arabidopsis (AtCb5) como um intermediário de AtBI-1 na biblioteca de cDNA de Arabidopsis. 

Cb5 é uma proteína de transferência de elétrons principalmente na membrana do RE. Em adição, 

a análise de Complementação de Fluorescência Bimolecular (BiFC) e análise de Transferência de 
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Energia por Resonância Fluorescente (FRET) confirmaram que AtBI-1 interage com AtCb5 em 

plantas. Por outro lado, estes pesquisadores encontraram que a supressão mediada por AtBI-1 da 

morte celular em levedura requer um ácido graxo hidroxilase-1 de Saccharomyces cerevisiae 

(ScFAH1), que tem um domínio como Cb5 no N-terminal o qual interagiu com AtBI-1. 

 A proteína AtBI-1 preveniu a perda de íons, mas não a geração de ROS, quando o seu 

gene foi superexpresso junto com Bax em Arabidopsis (KAWAI-YAMADA; OHMORI; 

UCHIMIYA, 2004). Em adição, a morte celular induzida por H2O2, ácido salicílico, elicitor, calor 

e frio foi suprimida em células vegetais superexpressando AtBI-1 (CHAE et al., 2003; 

MATSUMURA et al., 2003; KAWAI-YAMADA; OHMORI; UCHIMIYA, 2004). 

 Para estudar o gene AtBI-1, Watanabe e Lam (2006) identificaram e caracterizaram dois 

mutantes com inserção de T-DNA neste gene. Estes pesquisadores forneceram evidências 

genéticas de que BI-1 modula a progressão da morte celular desencadeada por ambos os tipos de 

sinais biótico e abiótico de morte celular em Arabidopsis. Além disso, eles mostraram que a 

proteína AtBI-1 não é essencial para o crescimento e desenvolvimento vegetativo normal em 

plantas de Arabidopsis, sugerindo sua função especializada em plantas sob condições de estresse.

 Em 2008, os pesquisadores Watanabe e Lam descreveram o efeito de um antibiótico 

chamado tunicamicina na indução do estresse no RE em plântulas de Arabidopsis. Eles 

apresentaram evidências quanto às funções do AtBI-1 como um modulador da MCP mediado por 

estresse no RE. O tratamento de plântulas de Arabidopsis com tunicamicina (TM), um inibidor da 

N-glicosilação e indutor do estresse no RE acionando o acúmulo de proteínas mal dobradas no 

RE, resulta na forte inibição do desenvolvimento das raízes e perda de sobrevivência 

acompanhada por características típicas da MCP tais como acúmulo de H2O2, condensação de 

cromatina, e fragmentação oligonucleosomal do DNA nuclear. Estes fenótipos foram atenuados 

por co-tratamento com dois diferentes químicos chaperonas, sódio 4-fenilbutirato e ácido 

tauroursodeoxicólico, ambos com propriedades chaperona que podem reduzir o carregamento de 

proteínas mal dobradas no RE. A expressão do mRNA de AtBI-1 e sua atividade promotora 

foram aumentadas dramaticamente antes do início da morte celular induzida por TM. Comparado 

com as plantas controle, dois mutantes para o gene AtBI-1 (atbi1-1 e atbi1-2) exibiram 

hipersensibilidade ao TM com acelerada progressão da MCP. Inversamente, a superexpressão de 

AtBI-1 reduziu a sensibilidade das plântulas de Arabidopsis ao TM. Entretanto, alterações nos 

níveis de expressão do gene AtBI-1 não causam um efeito significante nos modelos de expressão 
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de genes típicos que são induzidos por estresse no RE (AtBip2, AtPDI, AtCRT1, e AtCNX1). 

Watanabe e Lam (2008) propuseram que AtBI-1 desempenha um papel fundamental como um 

fator altamente conservado de sobrevivência durante o estresse no RE que atua em paralelo com 

o mecanismo de resposta a proteínas mal dobradas. 

 A glicosilação de proteínas para formar glicoproteínas é importante por duas razões. 

Altera as propriedades das proteínas, modificando sua estabilidade, solubilidade e volume físico. 

Além disso, os carboidratos em glicoproteínas atuam como sinais de reconhecimento, que são 

centrais para aspectos de direcionamento de proteínas e para o reconhecimento celular de 

proteínas e de outras células. Os dois tipos de glicosilação mais comuns são: a N-glicosilação e a 

O-glicosilação. No processo da N-glcosilação as proteínas têm os açúcares ligados à proteína 

através do nitrogênio da amida de resíduos de asparagina. Esse processo é concomitante a 

tradução, isto é, ocorre enquanto a proteína está sendo sintetizada, podendo afetar o 

enovelamento da proteína. 

 Visando a obtenção de informações sobre o mecanismo da morte celular programada em 

plantas, será de grande importância a transformação genética de cana-de-açúcar para expressão 

heteróloga do cDNA de AtBI-1, juntamente com o estudo da expressão do transgene e bioensaio 

com o indutor de estresse no retículo endoplasmático, o antibiótico tunicamicina. A seleção de 

plantas transgênicas de cana expressando o cDNA de AtBI-1 poderá ser uma alternativa para 

reduzir as perdas causadas por estresses como ataque de patógenos, seca, salinidade e frio, 

possibilitando a supressão da morte celular programada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 As atividades referentes a presente Tese foram desenvolvidas no Laboratório de Biologia 

Molecular e Genômica, CEBTEC, do Departamento de Ciência Biológicas da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

 

3.1 Material vegetal 

 Para a realização deste trabalho, selecionou-se a variedade de cana-de-açúcar RB835089 

que foi gentilmente cedida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Esta variedade se 

destaca pela alta produtividade agrícola, ampla adaptabilidade e estabilidade. Sua maturação é 

considerada tardia (pico de maturação em agosto e setembro) e o teor de sacarose no colmo é 

médio (entre 15 a 16,5 toneladas de pol por hectare). Apresenta um ótimo comportamento in 

vitro, produzindo calos embriogênicos em grande quantidade (Programa de Melhoramento 

Genético da Cana-de-Açúcar conduzido pelo Centro de Ciências Agrárias – UFSCar; acesso na 

homepage http://pmgca.dbv.cca.ufscar.br). 

 

3.1.1 Obtenção de calos 

 Plantas de cana-de-açúcar da variedade RB835089, com idade variando de 8 a 10 meses 

foram utilizadas para retirada dos explantes utilizados nos experimentos in vitro. A região da 

planta utilizada para indução de calos é a porção apical (aproximadamente 30 cm) que contém o 

meristema apical caulinar protegido por folhas jovens enroladas, denominada de palmito. 

 As etapas da metodologia utilizada para obtenção de calos embriogênicos da variedade 

RB835089 in vitro estão na Figura 3. Ao chegar do campo, os palmitos (Figura 3A) foram 

submetidos à assepsia, iniciando com a lavagem em água corrente e retirada das folhas mais 

externas (duas a três folhas). Em seguida, um segmento de aproximadamente 10 cm foi 

selecionado (Figura 3B) e realizou-se a esterilização superficial com etanol absoluto por 1 minuto 

sob agitação, e posteriormente com solução de hipoclorito de sódio 30% por 15 minutos também 

sob agitação (Figura 3C). Em condições assépticas (fluxo laminar), foram feitas três lavagens 

com ddH2O (água destilada, deionizada e autoclavada) e a folha externa do palmito foi retirada. 

As folhas jovens restantes, que envolvem a região meristemática, foram transversalmente 

seccionadas em segmentos de aproximadamente 2 mm de espessura (Figura 3D e 3E). Estes 

explantes foram cultivados em meio de cultura denominado MS3AC que é o meio basal MS 
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(MURASHIGE; SKOOG, 1962), suplementado com 5% de água de coco (v/v), 3 mg.L-1 de ácido 

2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), 150 mg.L-1 de ácido cítrico, 30 g.L-1 de sacarose e solidificado 

com 2,3 g.L-1 de Phytagel® (Sigma), pH 5,8. Este material foi incubado em câmara de 

crescimento no escuro com temperatura de 27±2ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Sequência para obtenção de calos embriogênicos in vitro. A: Ponteiros de cana vindos do campo. B: 

Segmento da parte apical (10 cm) que contém o meristema apical caulinar protegido por folhas jovens 

enroladas (Palmito). C: Esterilização superficial com etanol absoluto, e posteriormente com solução de 

hipoclorito de sódio 30% sob agitação. D: Cortes transversais de aproximadamente 2 mm de espessura. 

E: Disco foliar em meio MS3AC para indução de calos no escuro. F: Calos embriogênicos em meio 

MS3AC que são selecionados e transferidos para meio fresco em cada subcultivo. G e H: Regeneração 

de plântulas em meio MSAC (fotoperíodo 16 horas) 
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A cada três semanas, os explantes eram repicados e transferidos para meio fresco. Nestas 

condições, os discos de palmito iniciaram a formação de calos, geralmente de dois tipos: (1) calos 

com aspectos nodulares, compactos, facilmente destacáveis da estrutura original, geralmente 

embriogênicos (Figura 4A); (2) calos mais friáveis e translúcidos, de comportamento não 

morfogênico na maioria das vezes (Figura 4B). Na transferência de meio de cultura, realizaram-

se as seleções de calos com aspectos pré-embriogênico e embriogênico (Figura 4A). 

 

 
Figura 4 - Calos da variedade RB835089. (A) Calos com aspecto embriogênico; (B) Calos com aspecto não 

morfogênico 

 

3.1.2 Teste de regeneração de plântulas da variedade RB835089 in vitro 

 Para avaliar a melhor idade dos calos embriogênicos da variedade em estudo a serem 

utilizados nos experimentos de transformação genética, realizou-se o ensaio para quantificar o 

número de calos embriogênicos, obtidos em cada subcultivo, que regeneravam plântulas, 

associando-se a melhor idade com o maior número em regeneração. As fases de subcultivo 

avaliadas foram R1, R2, R3, R4 e R5 que representam as quantidades de repiques para meio 

MS3AC fresco. A cada 25 dias foram feitos os subcultivos de 25 porções de calos embriogênicos 

selecionados para meio de cultura de regeneração MSAC que é o meio basal MS (MURASHIGE; 

SKOOG, 1962) acrescido de 150 mg.L-1 de ácido cítrico, 30 g.L-1 de sacarose e solidificado com 

2,3 g.L-1 de Phytagel® (Sigma), pH 5,8. Este meio de regeneração estava presente em frascos de 

vidro, contendo os calos que foram incubados em sala de crescimento com temperatura de 

A B 
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27±2°C e fotoperíodo de 16 horas. O experimento foi avaliado após 25 dias através da contagem 

do número de plântulas obtidas em cada subcultivo R1, R2, R3, R4 e R5 (Figura 3G e 3H). 

 

3.2 Seleção do transgene para transformação genética nuclear de cana-de-açúcar 

 Neste trabalho, o gene escolhido para a transformação genética de cana-de-açúcar foi o 

que codifica a proteína BAX Inhibitor-1 (BI-1: inibidor Bax-1), cujo cDNA foi isolado de 

Arabidopsis thaliana por Sanchez, Torres Zebala e Grant (2000) sendo denominado AtBI-1. Esta 

proteína é homóloga a BI-1 de mamíferos e tem o papel de atenuar a morte celular programada 

induzida por estresses bióticos e abióticos. 

 

3.2.1 Análise in silico da proteína AtBI-1 

 A proteína AtBI-1 foi analisada in silico com o objetivo de conhecer suas características 

moleculares. A análise foi realizada através da homepage The Arabidopsis Information Resource 

(TAIR, acesso http://www.arabidopsis.org) que mantém um banco de dados de Arabidopsis 

thaliana, incluindo a sequência completa do genoma com a estrutura dos genes, informação do 

produto gênico, metabolismo e expressão gênica. Desta forma, buscou-se o tamanho da proteína 

AtBI-1 em kDa, a composição dos domínios e a posição dos éxons e íntrons. 

 

3.2.2 Análise filogenética da proteína BI-1 

 A sequência da proteína AtBI-1 foi avaliada quanto a existência de similaridade com 

outras sequências de espécies de plantas da família Poaceae através do tBLASTn presente no 

banco de dados TIGR (The Institute for Genomic Research, acesso na homepage 

http://www.tigr.org/db.shtml). As sequências de aminoácidos das proteínas BI-1 de várias 

espécies Poaceae e a AtBI-1 de Arabidopsis thaliana foram alinhadas utilizando o algoritmo de 

alinhamento múltiplo CLUSTAL W (THOMPSON; HIGGINS; GIBSON, 1994) que é um 

programa acessório do software BioEdit Sequence Alignment Editor (HALL, 1999) (acesso: 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html). A matriz de alinhamento foi importada para o 

software MEGA4 versão 4.0 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) para análise 

filogenética (TAMURA et al., 2007). O método selecionado foi o da máxima parcimônia que 

considera que a mutação indel (evento que envolve deleção ou inserção de aminoácido, 
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verificado através da comparação de cadeias de aminoácidos homólogas com comprimentos 

diferentes) ocorre com menor frequência do que a mutação do tipo substituição de aminoácidos. 

 Para testar o grau de confiabilidade da árvore filogenética foi selecionado o teste de 

bootstrap (FELSENSTEIN, 1985). A técnica do bootstrap revela a consistência interna dos 

dados, ou seja, se a topologia muda muito conforme a reamostragem dos dados. Este 

procedimento é usado para verificar a proporção de vezes em que uma determinada estimativa 

ocorre além de um limite pré-estabelecido através de sorteios repetidos, com reposição, dos dados 

originais. De acordo com Schneider (2003), considera-se como bootstrap significativo (robusto) 

valores acima de 95%, independente da repetibilidade. Já valores moderados (70 - 94%) ou 

fracos (51 - 69%), se repetidos com vários marcadores diferentes, poderiam ser considerados 

como indicativos de suporte para o clado (representação gráfica de um grupo monofilético: grupo 

constituído de uma espécie ancestral e todos os seus descendentes). 

 

3.3 Transformação genética de cana-de-açúcar via biolística 

 
3.3.1 Construção dos vetores para expressão na planta 

Com o objetivo de obter plantas de cana-de-açúcar transformadas com o cDNA do gene 

AtBI-1, que atenua a morte celular programada induzida por estresses biótico e abiótico, fez-se a 

co-transformação com o gene neo, que confere resistência aos antibióticos aminoglicosídicos 

como por exemplo a geneticina (BOWER; BIRCH, 1992; FITCH; DE LA CRUZ; MOORE, 

1995). Este gene está presente no plasmídeo pHA9 (promotor Ubi-1 :: gene neo :: terminador 

Nos) (Figura 5). Para o gene AtBI-1 foram desenvolvidos os plasmídeos pDM8 e pDM9, que 

apresentam o cDNA do gene AtBI-1 sob o controle dos promotores constitutivos CaMV35S e 

Ubi-1, respectivamente. O promotor 35S do vírus do mosaico da couve-flor (CaMV35S), embora 

muito ativo em dicotiledôneas, mostra baixos níveis de expressão dos transgenes na maioria dos 

estudos de cana relatados (LAKSHMANAN et al., 2005), ao contrário do promotor da ubiquitina 

do milho (Ubi-1 CHRISTENSEN; QUAIL, 1996). Segundo Neuteboom et al. (2002), em 

monocotiledôneas os promotores constitutivos mais utilizados são o da ubiquitina de milho (Ubi-

1) e o da actina do arroz (Act1). Embora estes dois promotores mantenham um padrão de 

expressão relativamente constante, eles costumam mostrar padrões distintos de expressão em 

espécies, tipos de células e em condições de cultivo diferentes. 
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Figura 5 - Esquema representativo do plasmídeo pHA9 que contém o cassete de expressão do gene neo que codifica 

para neomicina fosfotransferase (NPTII) sob o controle do promotor da ubiquitina do milho (Ubi-1) e o 

terminador da nopalina sintetase T-Nos. As setas indicam a posição dos primers nptII (Forward) e nptII 

(Reverse). Sítios de restrição: B, BamHI; Bg, BglII; E, EcoRI; H, HindIII; N, NaeI; P, PstI; Sa, SalI; Sp, 

SphI; T, TthI; X, XbaI 

 
O vetor de transformação pDM8 (Figura 6) foi construído pela subclonagem do cassete de 

expressão do cDNA do gene AtBI-1 (promotor CaMV35S :: AtBI-1-V5His6 :: terminador Nos), 

isolado do vetor binário pNW166 (gentilmente cedido pelo Dr. Eric Lam, Rutgers University, 

Department of Plant Biology and Patology, New Jersey, EUA; WATANABE; LAM, 2008), no 

vetor pUC18. Neste plasmídeo o cDNA AtBI-1 está fusionado ao V5-His6 tagged útil para análise 

de expressão do gene nas plantas transgênicas pela técnica de Western blot. O cassete de 

expressão do AtBI-1 foi liberado do vetor pNW166 (Figura 7) nos sítios de restrição para as 

enzimas HindIII e EcoRI e então subclonado no vetor pUC18 nestes mesmos dois sítios de 

restrição. 

 

 
Figura 6 - Esquema representativo do vetor pDM8 com 4585 pb que contém o cassete de expressão do cDNA do 

gene AtBI-1 fusionado ao V5-His6 tagged sob o controle do promotor CaMV35S e o terminador da 

nopalina sintase T-Nos. As setas indicam a posição dos primers CaMV35S (Forward), Bi (Forward) e Bi 

(Reverse) 
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Figura 7 - Esquema representativo do vetor binário pNW166 que contém o cassete de expressão do gene neo que 

codifica para neomicina fosfotransferase (NPTII) sob o controle do promotor CaMV35S e o terminador 

da nopalina sintetase T-Nos. Apresenta o cassete de expressão do cDNA do gene AtBI-1 fusionado ao 

V5-His6 tagged sob o controle do promotor CaMV35S e o terminador da nopalina sintase T-Nos. Sítios 

de restrição: B, BamHI; E, EcoRI; H, HindIII; S, SacI; X, XbaI. RB: borda direita; LB: borda esquerda 

 

O vetor de transformação pDM9 (Figura 8) foi construído pela substituição da região 

codificadora do gene bar no vetor pAHC20 (cedido pela Dra. Gláucia Souza, Instituto de 

Química, USP) pela região codificadora do cDNA do gene AtBI-1 fusionado ao V5His6 tagged, 

isolado do vetor binário pNW166. A região codificadora AtBI-1-V5-His6 de interesse foi isolada 

do vetor pNW166 pela digestão com as enzimas BamHI e SacI. O vetor pAHC20 (Figura 9) foi 

digerido com as mesmas enzimas de restrição para eliminação da região codificadora do gene 

bar. Então, realizou-se a subclonagem de AtBI-1-V5His6  nos sítios BamHI e SacI do plasmídeo 

pAHC20, gerando o vetor pDM9, exposto no esquema apresentado na Figura 8. 

 
Figura 8 - Esquema representativo do vetor pDM9 com 5764 pb que contém o cassete de expressão do cDNA do 

gene AtBI-1 fusionado ao V5-His6 tagged sob o controle do promotor Ubi-1 e o terminador da nopalina 

sintase T-Nos. As setas indicam a posição dos primers Ubi-1 (Forward), Bi (Forward) e Bi (Reverse) 
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Figura 9 - Esquema representativo do plasmídeo pAHC20 que contém o cassete de expressão do gene bar que 

codifica para fosfinotricina acetiltransferase (BAR) sob o controle do promotor da ubiquitina do milho 

(Ubi-1) e o terminador da nopalina sintetase T-Nos. Sítios de restrição: B, BamHI; E, EcoRI; H, HindIII; 

P, PstI; S, SacI; Sa, SalI; Sp, SphI; T, TthI; X, XbaI 

 

Os plasmídeos pDM8 e pDM9 foram inseridos em Escherichia coli linhagem DH5α por 

transformação de células competentes (SAMBROK; FRITSCH; MANIATS, 2001). Midipreps 

dos plasmídeos foram preparadas com QIAGEN Plasmid Midi Kit Tip 100 (Cat. No. 12143), 

conforme especificações do fabricante. Os preparos foram quantificados em gel de agarose 1% 

corado com brometo de etídio com o marcador Low Mass DNA Ladder (Invitrogen). 

 

3.3.2 Sequenciamento do cDNA de AtBI-1 clonado 

 O sequenciamento da região codificadora AtBI-1-V5His6 dos plasmídeos pDM8 e pDM9 

foi realizado para confirmação das clonagens realizadas, garantindo que os insertos foram 

inseridos corretamente. Para isto, utilizou-se o sequenciador automatizado ABI 3100 (Applied 

Biosystems) com ET Dye-terminators, acompanhando os protocolos estabelecidos no Laboratório 

de Biologia Molecular e Genômica do Departamento de Ciências Biológicas, ESALQ/USP. O 

software Vector NTI Suíte 5.0 foi utilizado para avaliação dos cromatogramas de 

sequenciamento. Posteriormente as sequências foram avaliadas quanto a existência de 

similaridade com outras sequências no GenBank através do BLAST/NCBI (Basic Local Alignment 

Search Tool – National Center of Biotechnology Information, USA) (ALTSCHUL et al., 1990) 

(acesso na homepage http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/BLAST/). 

 

3.3.3 Otimização dos parâmetros de bombardeamento 

 O acelerador de partículas utilizado para o bombardeamento foi o de modelo PDS-

1000/He Biolistic
®
 Particle Delivery System (BIO-RAD). 

Ubi-1 

H  Sp  P X             Sa 
 P   Sa  X B 

X      X E   X 
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E 
Sa  S  P 
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 Para acompanhar a eficiência dos experimentos de bombardeamento quanto à qualidade 

da precipitação do DNA plasmidial em partículas de tungstênio e otimizar os parâmetros físicos 

do acelerador de partículas, folhas de fumo com a face abaxial voltada para cima foram 

posicionadas no centro das placas de Petri contendo meio MSAC sólido, sob papel de filtro 

autoclavado (Figura 11A), e bombardeadas com o plasmídeo pFF19G (gentilmente cedido pelo 

Dr. Pal Maliga, Waksman Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, EUA; 

TIMMERMANS et al., 1990). Este plasmídeo contém o gene repórter da β-glucoronidase uid-A 

(GUS) sob o controle do promotor CaMV35S. A Figura 10 mostra um esquema representativo do 

plasmídeo em questão. 

 
Figura 10 - Esquema representativo do plasmídeo pFF19G que contém o cassete de expressão do gene repórter uid-A 

(GUS) sob o controle do promotor CaMV35S e o terminador 35S polyA. Sítios de restrição: B, BamHI; E, 

EcoRI; H, HindIII; K, KpnI; N, NcoI; P, PstI; S, SacI; Sa, SalI; Sm, SmaI; X, XbaI 

 

 Para a precipitação do plasmídeo na superfície das partículas de tungstênio, utilizou-se o 

protocolo descrito a seguir: 

O DNA plasmidial foi precipitado em partículas de tungstênio M10 de 1,0 µm (GTE 

Sylvania Chemicals/Metals) a uma concentração de 4 µg de DNA por mg de tungstênio. Para 

assepsia das partículas, 25 mg foram pesadas e lavadas com 500 µL de etanol absoluto gelado. O 

tubo de 1,5 mL contendo as partículas foi colocado em agitador por 6 minutos e incubado em 

banho-maria a 95°C durante 1 hora. Centrifugou-se a 6797 x g por 2 segundos e a fase aquosa foi 

removida cuidadosamente. Adicionou-se 500 µL de etanol absoluto gelado e as partículas foram 

sonicadas em aparelho de ultra-som (Sonics Vibra Cell) por 15 minutos com parâmetros de: 

amplitude 75%; 3 segundos ligado e 1 segundo desligado; temperatura 20°C. Centrifugou-se a 

6797 x g por 2 segundos e a solução aquosa foi removida. O precipitado foi lavado três vezes 

com 500 µL de ddH2O (resfriada) e centrifugou-se a 6797 x g por 2 segundos, removendo a 

35S 

poly A 

Gene uid-A  

 S  K  Sm  B  X  Sa  P  E  N P 

pUC20 
CaMV35S 

H 

pFF19G (6000 pb) 
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solução aquosa em cada lavagem. Dilui-se o precipitado em 500 µL de ddH2O (resfriada). Para a 

precipitação do DNA plasmidial nas partículas de tungstênio, utilizou-se para seis disparos os 

seguintes componentes adicionados na ordem: 50 µL de suspensão de tungstênio, 10 µg de DNA 

plasmidial (na co-transformação foram utilizados 5 µg de cada plasmídeo), 50 µL CaCl2 2,5 M 

gelado (-20°C), 20 µL espermidina 0,1 M. Esta suspensão foi incubada em agitador durante 30 

minutos a 4°C. Adicionou-se 200 µL de etanol absoluto gelado. Centrifugou-se a 10621 x g 

durante 1 segundo e a fase aquosa foi retirada. O precipitado foi ressuspendido em 200 µL de 

etanol absoluto gelado. Centrifugou-se a 10621 x g durante 1 segundo e a fase aquosa foi 

retirada. Esta etapa de lavagem do precipitado foi repetida por três vezes. O precipitado foi 

diluído com 30 µL de etanol absoluto gelado. Alíquotas de 5 µL de partículas com DNA foram 

utilizadas nos disparos. 

 Todo o material utilizado nos experimentos de bombardeamento como membranas 

carreadoras, telas de retenção, membranas de ruptura, e suportes para membranas carreadoras 

(BIO-RAD) foram desinfetados com etanol absoluto por 3 minutos e secos em condições 

assépticas (fluxo laminar). Para os disparos, 5 µL da suspensão de partículas com o DNA foram 

colocados no centro da membrana carreadora. 

 As condições de bombardeamento utilizadas, como a distância do alvo e a pressão de 

disparo, foram previamente otimizadas utilizando o plasmídeo pFF19G (Figura 10). A expressão 

transitória do gene uid-A (GUS) em folhas de fumo bombardeadas com o plasmídeo pFF19G foi 

analisada histoquimicamente seguindo o método descrito por Jefferson, Kavanagh e Bevan 

(1987) que consiste em colocar as folhas em contato com a solução de X-Gluc (ácido 5-bromo-4-

cloro-3-indolil-β-D-glucorônico) e incubar a 37°C por 20 horas. 

 Os pontos azuis observados nas folhas foram analisados quanto à distribuição e 

quantidade de pontos. Cada ponto azul, independente do tamanho ou intensidade, foi contado 

como um ponto de expressão do gene uid-A (Figura 11B). 
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Figura 11 - (A) Folhas de fumo com a face abaxial voltada para cima, posicionada no centro da placa para o 

bombardeamento; (B) Folhas de fumo bombardeadas com o plasmídeo pFF19G apresentando expressão 

transitória do gene da β-glucoronidase uid-A. Cada ponto azul foi considerado expressão GUS nos 

experimentos de otimização 

 

 As condições de bombardeamento selecionadas para todos os experimentos de 

transformação foram as seguintes: 

- distância do alvo: a placa de Petri contendo o tecido alvo foi colocada em prateleira com 

distância de 11 cm da membrana carreadora. 

- pressão de disparo: membrana de ruptura de 1100 psi. 

 

3.3.4 Co-transformação com vetor pHA9 

 Para a precipitação dos plasmídeos na superfície das partículas de tungstênio, utilizou-se o 

protocolo descrito no item 3.3.3. Os experimentos de co-transformação foram realizados com a 

combinação dos plasmídeos no preparo das partículas de tungstênio, adicionando-se 5 µg de cada 

plasmídeo na suspensão de tungstênio, sendo divididos em bombardeamentos com pDM8 e 

pHA9 ou pDM9 e pHA9. 

 Foram realizados sete experimentos de bombardeamento com calos embriogênicos de 

cana da variedade RB835089 nos subcultivos R3, R4 e R5. O número total de disparos foi de 

186, sendo 66 disparos com pDM8 e pHA9, e 120 disparos com pDM9 e pHA9. As placas de 

Petri com meio de cultura MS3AC sólido, suplementado com manitol 0,4 M e sorbitol 0,4M 

(FALCO, 1998), denominado meio osmótico, foram utilizadas para o posicionamento dos calos 

embriogênicos. Estes foram dispostos em um círculo central de 6 cm de diâmetro, sob papel de 

A B 
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filtro autoclavado, sendo mantidos no escuro a 27±2°C por quatro horas antes do 

bombardeamento. Após os disparos, os explantes foram mantidos por mais quatro horas no meio 

osmótico para depois serem transferidos para o meio de cultura MS3AC sólido e incubados no 

escuro a 27±2°C por cinco dias. 

 Manitol e sorbitol são álcoois hexahídricos frequentemente empregados como agentes que 

elevam a pressão osmótica do meio de cultura de bombardeamento. O tratamento osmótico tem 

efeito fundamental na prevenção de rupturas e vazamento do conteúdo celular, frente à agressão 

física às células, bem como ter facilitado a penetração das partículas (FALCO, 1998). Os danos e 

injúrias extrateciduais (RASCO-GAUNT et al., 1999; TEE; MAZIAH, 2005), necroses, e 

ausência de formação de novos calos ou embriões somáticos (TADESSE et al., 2003) são alguns 

dos efeitos adversos dos tecidos bombardeados que não passaram pelo tratamento osmótico. 

 

3.3.5 Seleção, regeneração e obtenção de plantas transgênicas 

 Após o período de estabilização (cinco dias) dos calos em meio MS3AC para recuperação 

das células bombardeadas, estes foram transferidos para meio contendo 30 mg.L-1 de geneticina 

filtro-esterilizada, adicionada ao meio de cultura MS3AC sólido após a autoclavagem. Seguidos 

25 dias no meio de cultura seletivo em condição de escuro a 27±2°C, os calos foram transferidos 

para frascos de vidro contendo meio de regeneração de plântulas MSAC sólido, mantendo-se a 

concentração de geneticina (30 mg.L-1), sendo incubados a 27±2°C e fotoperíodo de 16 horas. O 

tempo de regeneração das plântulas variou de 30 a 40 dias, não havendo alteração no meio de 

cultura para enraizamento das mesmas. A pressão de seleção foi mantida durante toda a fase in 

vitro. As plântulas que enraizaram foram individualizadas e transferidas para meio fresco MSAC 

sólido com geneticina (30 mg.L-1), e posteriormente analisadas por métodos moleculares e 

bioquímicos. 

 Segundo Falco (1998), a melhor opção para seleção de células de plantas 

monocotiledôneas transformadas com o gene neo (NPTII) é o antibiótico geneticina, pois não 

interfere no processo de regeneração e pode, portanto, ser utilizado para seleção em estágios 

iniciais. Partindo desse princípio, optou-se por utilizar o antibiótico geneticina no meio de cultura 

para seleção de células transformadas e regeneração de plantas transgênicas. O antibiótico 

canamicina tem se mostrado pouco eficaz como agente seletivo em gramíneas, quando 

comparada a sua atuação em espécies dicotiledôneas. Seu uso em espécies monocotiledôneas tem 
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sido desencorajado devido ao alto nível de resistência endógena e pela interferência na 

regeneração de células transformadas (HAUPTMANN et al., 1988; NEHARA et al., 1994). 

 

3.4 Transformação genética de cana-de-açúcar via Agrobacterium tumefaciens 

 
3.4.1 Linhagem, plasmídeo e condições de cultura de A. tumefaciens 

 A linhagem EHA105 de A. tumefaciens foi utilizada para transformação com o plasmídeo 

vetor pNW166 (Figura 7; WATANABE; LAM, 2008). A construção utilizada contém na região 

do T-DNA dois genes: o gene da neomicina fosfotransferase (NPTII) que confere resistência ao 

antibiótico geneticina e o cDNA do gene AtBI-1 para supressão da morte celular programada 

induzida por estresse. Os dois genes estão sob controle do promotor CaMV35S. 

 As células bacterianas foram cultivadas por 48 horas sob agitação constante de 150 rpm a 

28°C em 50 mL de meio YEB (BRASILEIRO, 1998) contendo 50 mg.L-1 de canamicina, até 

atingirem a fase logarítmica de crescimento (DO600 = 1,0). Então, a cultura bactéria foi 

sedimentada por centrifugação a 4700 x g por 10 minutos a temperatura ambiente e 

ressuspendida em meio MS líquido que é o meio basal MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) 

suplementado com 30 g.L-1 de sacarose (pH 5,8), acrescido de 100 mM de acetoseringona 

(STACHEL et al., 1985). A suspensão de bactérias foi incubada por duas horas sob agitação 

constante de 150 rpm a 28°C para induzir a sua virulência devido à presença de acetoseringona. 

 

3.4.2 Inoculação e co-cultura 

 Duas técnicas foram testadas para transformação genética de calos embriogênicos de cana 

via A. tumefaciens: (a) inoculação direta dos calos em suspensão bacteriana; e (b) agrobiolística 

que é o bombardeamento dos calos com partículas de tungstênio M10 seguido da inoculação em 

suspensão bacteriana. 

 Na técnica de incubação direta dos calos em suspensão bacteriana, foram preparadas 

placas de Petri com calos embriogênicos da subcultura R3, sob papel de filtro autoclavado, os 

quais foram posicionados no centro formando um círculo cheio de 6 cm. Os calos foram 

mantidos no meio osmótico por quatro horas (no escuro a 27±2°C) antes de serem incubados com 

a suspensão de agrobactéria por 10 minutos sob agitação de 150 rpm a 28°C no escuro. Em 

seguida foram mantidos em repouso por 10 minutos. Posteriormente, os calos foram filtrados e 

lavados por três vezes com meio MS líquido sem acetoseringona, em condições assépticas, sendo 
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levemente secos sob papel de filtro autoclavado. Então, os calos foram incubados em placas de 

Petri com meio de cultura MSAC sólido sob papel de filtro. O tempo de co-cultivo foi de três 

dias, em condição de escuro a 27±2°C. 

 Na técnica da agrobiolística, as placas de Petri com meio MS3AC sólido acrescido de 

sorbitol 0,4 M e manitol 0,4 M (meio osmótico) foram preparadas com calos embriogênicos da 

subcultura R3, sob papel de filtro autoclavado, os quais foram posicionados no centro formando 

um círculo cheio de 6 cm. Os calos foram mantidos no meio osmótico por quatro horas (no 

escuro a 27±2°C) antes do disparo. Seguiu-se o protocolo de assepsia e fragmentação das 

partículas de tungstênio descrita no item 3.3.3, sem a etapa de precipitação de DNA plasmidial 

nas partículas. Os parâmetros do bombardeamento foram: distância do alvo de 11 cm e pressão 

de disparo de 1100 psi. Após o disparo os calos foram transferidos para suspensão de 

agrobactéria por 10 minutos sob agitação de 150 rpm a 28°C no escuro, e em seguida foram 

mantidos em repouso por 10 minutos. Então, os calos foram filtrados e lavados por três vezes 

com meio MS líquido sem acetoseringona, em condições assépticas, sendo levemente secos sob 

papel de filtro autoclavado. Finalmente os calos foram incubados em placas de Petri com meio de 

cultura MSAC sólido sob papel de filtro. O tempo de co-cultivo foi de três dias, em condição de 

escuro a 27±2°C. 

 Para cada técnica de transformação foram realizados cinco repetições dos experimentos e 

em cada um utilizaram-se cinco placas de Petri com calos embriogênicos. 

 

3.4.3 Seleção, regeneração e obtenção de plantas transgênicas 

 Após o co-cultivo dos explantes com a cultura bacteriana, estes foram lavados com meio 

MS líquido, acrescido do antibiótico cefotaxima (500 mg.L-1) que inibe o crescimento da 

agrobactéria, e transferidos para meio de cultura MS3AC sólido contendo 500 mg.L-1 de 

cefotaxima e 30 mg.L-1 do antibiótico geneticina para seleção de células transformadas. Neste 

meio os explantes foram mantidos por 25 dias (escuro a 27±2°C) e então repicados para o mesmo 

meio de cultura fresco, onde foram mantidos por mais 15 dias. 

 Após 40 dias em condição de seleção das células transformadas, os calos que se 

multiplicaram foram transferidos para frascos de vidro contendo meio de regeneração MSAC 

sólido acrescido de 500 mg.L-1 de cefotaxima e 30 mg.L-1 de geneticina, e incubados em 

fotoperíodo de 16 horas a 27±2°C. 
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 A regeneração das plântulas transgênicas ocorreu em um período de 20 a 30 dias na luz, 

sendo os brotos separados e cultivados individualmente por 30 dias em meio MSAC sólido 

acrescido de 500 mg.L-1 de cefotaxima e 30 mg.L-1 de geneticina. As plântulas que enraizaram 

foram analisadas por métodos bioquímicos e moleculares. 

 

3.5 Caracterização molecular das plantas transgênicas 

 
3.5.1 Extração de DNA total e análises de PCR 

 A extração de DNA total de folhas de plântulas de cana resistentes a geneticina que 

estavam enraizando foi pelo método baseado em CTAB desenvolvido por Doyle e Doyle (1990). 

Para verificar a qualidade e quantidade de DNA nas amostras, foram aplicadas alíquotas de 10% 

do volume total de DNA acrescido de loading buffer (70% de glicerol; 100 mM de Tris-HCl; 20 

mM de EDTA; 0,2% de SDS; 2,5% de azul de bromofenol) em gel de agarose 0,8% (TAE 1x, 3 

V.cm-1) ao lado de concentrações diferentes do plasmídeo pGEM não digerido (50, 100 e 200ng) 

para quantificação do DNA. 

 O DNA foi utilizado em reações de PCR (reação em cadeia da polimerase) para 

confirmação da presença dos transgenes neo e cDNA de AtBI-1 nas plântulas. O protocolo das 

reações foi: desnaturação inicial por 5 minutos a 95°C; 35 ciclos: 1 minuto a 95°C, 1 minuto a 

60°C, 1 minuto a 72°C; extensão final por 5 minutos a 72°C. Os pares de primers utilizados para 

confirmação da presença dos transgenes foram: 

 

- Para o gene neo: 

nptII (Forward): 5’ – GAG GCT ATT CGG CTA TGA CTG – 3’ 

nptII (Reverse): 5’ – TCG ACA AGA CCG GCT TCC ATC – 3’ 

 O tamanho do fragmento amplificado é de 410 pb. A posição dos primers no plasmídeo 

pHA9 está na Figura 5. 

 

- Para o cDNA do gene AtBI-1 sob controle do promotor CaMV35S (plasmídeo pDM8): 

35S (Forward): 5’ – CGC ACA ATC CCA CTA TCC TTC – 3’ 

Bi (Reverse): 5’ – CAT AGT CCA TGT CAC CGA GGT – 3’ 

 O tamanho do fragmento amplificado é de 830 pb. A posição dos primers no plasmídeo 

pDM8 está na Figura 6. 
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- Para o cDNA do gene AtBI-1 sob controle do promotor Ubi-1 (plasmídeo pDM9): 

Ubi-1 (Forward): 5’ – GCC CTG CCT TCA TAC GCT ATT – 3’ 

Bi (Reverse): 5’ – CAT AGT CCA TGT CAC CGA GGT – 3’ 

 O tamanho do fragmento amplificado é de 820 pb. A posição dos primers no plasmídeo 

pDM9 está na Figura 8. 

 

 Em todas as reações de PCR foram utilizados como controles: DNA plasmidial como 

controle positivo (pHA9, pDM8 ou pDM9, conforme o promotor localizado upstream de AtBI-1), 

DNA da planta não transformada RB835089 (controle negativo), e ddH2O (controle da reação). 

 

3.5.2 Extração de RNA total e síntese de cDNA para RT-PCR 

 Para comprovar que o cDNA do gene AtBI-1 estava sendo transcrito, selecionou-se 

algumas das plântulas de cana que apresentaram PCR positivo para a presença dos transgenes neo 

e cDNA de AtBI-1 para análise de RT-PCR (reação da transcriptase reversa, seguida da reação da 

polimerase em cadeia). A extração de RNA total iniciou com a coleta de folhas de plântulas in 

vitro as quais foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e trituradas em almofariz. 

Pequenas quantidades foram transferidas para tubos de microcentrífuga de 1,5 mL até atingir a 

marca de aproximadamente 0,1 mL para o isolamento de RNA total com o reagente Trizol 

Reagent (Invitrogen), de acordo com o método recomendado pelo fabricante. O RNA isolado foi 

analisado em gel de agarose 1,2 % (TAE 1x, 5 V.cm-1). Aproximadamente 5,0 µg do RNA total 

foram tratados com Amplification grade DNAse I livre de RNAse (Invitrogen), de acordo com as 

instruções do fabricante. O tratamento do RNA total com DNAse I é indicado para eliminar 

possíveis contaminações com DNA genômico, o que pode comprometer a amplificação correta 

da sequência dos cDNAs. 

 O RNA total tratado com DNAse I foi utilizado para a síntese do cDNA total foliar, 

obtido através do kit SuperScript First Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen), tendo 

os oligo(dT) do kit como primers. 

 Para normalização do RT-PCR, o cDNA total foi utilizado como molde para a 

amplificação de um fragmento do cDNA da β-actina de cana com o par de primers gentilmente 

cedido pelo Dr. Fábio Nogueira. As sequências dos primers foram desenhadas com base no clone 

do SUCEST denominado scbgad1025B04.g, as quais são: Fw: 5’ – CTT AGG TTG GAT CTT 
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GCT GG – 3’; Rv: 5’ – TTA GAA GCA TTT TCG GTG GAC –3’. O tamanho do fragmento 

amplificado é 570 pb. 

 As reações de PCR foram realizadas conforme o protocolo: desnaturação inicial por 3 

minutos a 95°C; 30 ciclos: 45 segundos a 95°C, 45 segundos a 55°C, 45 segundos a 72°C; 

extensão final por 10 minutos a 72°C. 

 Uma alíquota referente a 10 % do volume de cada produto de PCR foi analisada em gel de 

agarose 1 % (TAE 1x, 3 V.cm-1). Após a verificação do tamanho esperado do produto de 

amplificação e a estimação da quantidade de cDNA total em cada amostra, procedeu-se a reação 

de PCR com quantidades similares do cDNA total das plantas selecionadas novamente com o par 

de primers da β-actina. Tendo confirmado a normalização das quantidades de cDNA total, partiu-

se para as reações de PCR com quantidades similares de cDNA total e os primers específico para 

o cDNA do gene AtBI-1 o qual foi desenhado no segundo éxon (primer Bi-forward: 5’ – GAC 

CTT ATG TTG TGC TCT TGT – 3’) e quinto éxon (primer Bi-reverse: 5’ – CAT AGT CCA 

TGT CAC CGA GGT – 3’) do gene, amplificando um fragmento de 506 pb. A posição dos 

primers nos plasmídeos pDM8 e pDM9 está nas Figuras 6 e 8. 

 A reação de PCR com os primers Bi-forward e Bi-Reverse foi realizada conforme o 

protocolo: desnaturação inicial por 5 minutos a 95°C; 30 ciclos: 1 minuto a 95°C, 1 minuto a 

60°C, 1 minuto a 72°C; extensão final por 5 minutos a 72°C. Como controles foram utilizados o 

cDNA da planta não transformada RB835089 (controle negativo) e o DNA plasmidial pDM8 ou 

pDM9 (controle positivo). 

 As amostras de PCR foram aplicadas em gel de agarose 1 % (TAE 1x, 3 V.cm-1), e, 

quando se confirmou o tamanho esperado para o produto de amplificação, comparou-se os níveis 

de expressão dos transgenes pela intensidade das bandas de cada planta. 

 Uma das amostras de RT-PCR do cDNA do gene AtBI-1 foi utilizada como molde para a 

reação de sequenciamento (ver item 3.6) com o objetivo de confirmar que a amplificação foi do 

transgene inserido na planta. 

 

3.5.3 Extração de proteínas e análise de expressão por Western Blot 

 Para comprovar a expressão do cDNA do gene AtBI-1 nas plantas transformadas, utilizou-

se a técnica de Western blot. Para isso, foram selecionadas as plantas que apresentaram resultado 

positivo no RT-PCR do cDNA AtBI-1. 
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 Para extração de proteínas solúveis totais, foram coletadas folhas jovens das plantas 

transgênicas e da planta não transformada in vitro na quantidade de 200 mg, triturando-as em 

nitrogênio líquido para obtenção de um pó fino. Adicionou-se 400 µL de tampão de extração (63 

mM de Tris-HCl pH 7,0; 5% de β-mercaptoetanol; 2% de SDS; 10% glicerol), homogeneizou-se, 

e, em seguida incubou-se em banho-maria fervente durante 10 minutos, levando ao gelo em 

seguida. Centrifugou-se durante 10 minutos a 17.949 x g, temperatura ambiente, e transferiu-se o 

sobrenadante para novo tubo. 

 As amostras de proteína foram mantidas no gelo e imediatamente quantificadas utilizando 

o método de Bradford (1976). Para tanto, utilizou-se 100 µL do extrato diluído duas vezes 

acrescentado de 5 mL do reagente BRADFORD, resultando numa mistura colorida, que foi lida a 

595 nm em espectrofotômetro. O reagente foi preparado com 100 mg de COOMASSIE 

BRILLIANT BLUE G-250 dissolvido em 50 mL de etanol absoluto, 100 mL de ácido fosfórico 

85%. O volume da mistura foi aferido para 1 L e filtrado duas vezes em filtro de papel qualitativo 

da marca REAGEN. O teor de proteína das amostras foi calculado a partir de uma curva padrão 

feita com albumina de soro bovina (BSA) (Sigma) e expresso em mg.g-1 de matéria fresca. As 

proteínas foram mantidas no gelo até o momento de serem aplicadas no gel de poliacrilamida.  

 Para o preparo dos géis de poliacrilamida, utilizou-se o sistema SDS-PAGE. O gel de 

separação foi preparado em concentração de 12% com 3,2 mL de ddH2O; 4,0 mL de acrilamida : 

bisacrilamida (28,8 : 0,8); 2,5 mL de 1,5 M de Tris-HCl pH 8,8; 200 µL de SDS 10%; 100 µL de 

persulfato de amônio (100 mg.mL-1) e 4 µL de TEMED. Este gel foi vertido entre as placas de 

vidro previamente montadas conforme indicação do fabricante (BIO-RAD) com espaçador de 

0,75 cm. Antes da polimerização, aplicou-se isobutanol saturado com água em volume suficiente 

para cobrir o gel. Após 30 minutos, retirou-se o álcool e lavou-se com ddH2O, eliminando o 

excesso com papel. Para a formação do gradiente, preparou-se o gel concentrador (5%) com 2,1 

mL de ddH2O; 0,5 mL de acrilamida : bisacrilamida (28,8 : 0,8); 0,38 mL de 1 M Tris-HCl pH 

6,8; 60 µL de SDS 10%; 30 µL de persulfato de amônio (100 mg.mL-1) e 3 µL de TEMED. Este 

gel foi vertido e colocou-se o pente para formar os poços. Antes da aplicação no gel de 

poliacrilamida, quantidades similares de proteína de cada planta foram preparadas com o mesmo 

volume de azul de bromofenol e incubadas em banho-maria fervente por 10 minutos. Após 

resfriamento em gelo por 5 minutos, as amostras foram aplicadas no gel ao lado do marcador de 

médio peso molecular, com tampão de corrida (1x) (25 mM de Tris base, 192 mM de glicina, 
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0,1% de SDS, ddH2O). Iniciou-se a corrida eletroforética a 70 volts, passando a 100 volts após 

atingir a diferença de concentração. Quando a frente azul de bromofenol atingiu o fim do gel, 

desligou-se a voltagem. 

 Paralelamente foram preparados dois géis SDS-PAGE 12% contendo as amostras de 

proteínas totais extraídas das folhas jovens de plantas de cana transgênicas e da planta não 

transformada. O objetivo foi utilizar um gel para Western blotting e o outro gel para a coloração 

com Coomassie para avaliação do perfil protéico do extrato em PAGE, mostrando que 

quantidades similares de proteínas foram utilizadas para a imunodetecção de AtBI-1-V5His6 nas 

folhas das plantas. 

 O gel não corado prosseguiu para a transferência das proteínas para a membrana de 

nitrocelulose (MSI - 0,45 µ). O gel foi equilibrado com o tampão de transferência gelado (25 mM 

de Tris pH8,3; 192 mM de glicina e 20% de metanol) por 20 minutos. A membrana de 

nitrocelulose foi cortada com as dimensões do gel e incubada em ddH2O por 5 minutos e 

posteriormente equilibrada em tampão de transferência gelado por 25 minutos. Utilizando o 

aparelho da BIO-RAD Trans-blot SD, realizou-se a transferência a 100 volts por 1 hora. Após a 

transferência, a membrana de nitrocelulose foi mantida no aparato do aparelho a 4°C durante 16 

horas. No dia seguinte, fez-se o bloqueio dos sítios inespecíficos na membrana incubando-a em 

tampão TTBS (1x) (20 mM Tris pH 8,0; 500 mM NaCl; 0,05% de Tween-20) com 5% de leite 

em pó desnatado durante 30 minutos sob agitação lenta e constante. Em seguida, a membrana foi 

incubada no tampão TTBS (1x) com 2% de leite em pó desnatado e o anticorpo primário anti-V5 

(Invitrogen) em uma diluição de 1 : 5000. A membrana foi mantida com o anticorpo por 4 horas 

em temperatura ambiente sob agitação lenta e constante, e, posteriormente foi colocada a 4°C por 

16 horas sob a mesma agitação. 

 No dia seguinte a membrana foi lavada oito vezes com o tampão TTBS (1x) por 8 

minutos cada, sob agitação lenta e constante a temperatura ambiente. Então, a membrana foi 

incubada em TTBS com 2% de leite em pó desnatado e o anticorpo secundário Anti-IgG de 

camundongo conjugado com fosfatase alcalina [Anti-mouse IgG (whole molecule) – Alkaline 

Phosphatase, developed in goat, SIGMA] em uma diluição de 1 : 25000. A membrana foi 

mantida sob a mesma agitação por 4 horas e então, fez-se a lavagem da mesma oito vezes por 8 

minutos cada com o tampão TTBS (1x). 
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 Para a revelação, aplicou-se 1 mL do substrato quimioluminescente Lumi-PhosTM WB 

(PIERCE) no centro da membrana e cobriu-a com plástico, incubando por 3 minutos. O excesso 

do substrato foi drenado e expôs-se a membrana a um filme de raio-X por 1 minuto. A revelação 

foi feita em sala escura incubando o filme em solução reveladora (KODAK) por 5 minutos, 

seguida da lavagem em água, e então se incubou na solução fixadora (KODAK) por 5 minutos, 

finalizando com a lavagem em água. Foi observado se a imagem estava ou não satisfatória, e 

então, aumentou-se o tempo de exposição. 

 
3.5.4 Análise da integração do DNA pela técnica de Southern Blot 

 Foram selecionadas algumas plantas de cana transgênicas que apresentaram PCR positivo 

para o gene neo e o cDNA de AtBI-1 para análise da integração e número de cópias do AtBI-1 no 

genoma. Para isso, o DNA total de folhas destas plantas foi extraído pelo método do CTAB 

(DOYLE; DOYLE, 1990). Cada amostra de DNA (aproximadamente 20 µg) foi submetida à 

digestão conjunta com as enzimas BamHI e EcoRI para analisar a integração do AtBI-1 no 

genoma. Para determinar o número de cópias inseridas do transgene no genoma, foram realizadas 

digestões independentes com as enzimas NcoI e HindIII. Utilizaram-se 15 unidades de cada 

enzima por reação, incubando a 37°C por 6 horas em volume total de 50 µL. As digestões foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% (tampão TAE 1x, 3 V.cm-1) com brometo de 

etídio, juntamente com os controles que foram: as digestões do DNA da planta não transformada 

com as mesmas enzimas analisadas, o DNA da sonda (0,5 ng) descrito abaixo, o DNA não 

digerido de uma planta transgênica. Logo após a eletroforese, o gel foi fotografado juntamente 

com uma régua que permitiu correlacionar a altura da banda obtida ao peso molecular do 

marcador 1Kb plus DNA ladder utilizado nesta etapa. A transferência dos DNAs para a 

membrana de nylon (HybondTMN+, Amersham Biosciences) foi realizada segundo o método de 

Southern, o qual se constitui do seguinte procedimento: após a corrida eletroforética, o gel foi 

tratado por 15 minutos com 250 mL de solução de Southern I (0,25 M HCl) em agitação lenta; 

em seguida, esta solução foi descartada e lavou-se o gel com ddH2O; adicionou-se 250 mL de 

solução de Southern II (0,5 M NaOH) ao gel e incubou-se por 30 minutos em agitação lenta; 

descartou-se esta solução e lavou-se o gel com ddH2O; adicionou-se 250 mL de solução de 

Southern III (0,5 M NaOH; 1,5 M NaCl) ao gel e incubou-se por 30 minutos em agitação lenta; 
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esta solução foi descartada e novamente o gel foi lavado com ddH2O, sendo finalmente incubado 

com a solução de Southern IV (1 M Tris pH 6,5; 3 M NaCl) durante 15 minutos. 

 Após o tratamento do gel com as soluções de Southern, procedeu-se a transferência dos 

DNAs digeridos para a membrana de nylon através de um sistema de capilaridade montado como 

descrito a seguir. Em um recipiente de vidro contendo 0,5 L de tampão SSC 20x (3 M NaCl; 0,3 

M citrato de sódio pH 7,0), foi colocada uma lâmina de vidro atravessada contendo quadro faixas 

de papel de filtro umedecidas neste tampão formando uma ponte. Sobre esta faixa de papel foi 

colocado o gel invertido (com os poços voltados para baixo), o qual foi molhado com o tampão 

SSC 20x e coberto com a membrana de nylon com as dimensões do gel anteriormente incubada 

em ddH2O por 5 minutos e no tampão SSC 20X por 15 minutos. Sobre a membrana de nylon, 

colocou-se papel de filtro, papel absorvente com altura de 6 cm, e um peso de aproximadamente 

1 kg por cima. No dia seguinte, o sistema foi desmontado e a membrana foi submetida à luz UV 

do aparelho Stratalinker UV crosslinker (parâmetros: 700nm por 1 minuto) para a fixação do 

DNA à membrana. 

 Como sonda para hibridização, utilizou-se um fragmento de 1000 pb que corresponde a 

sequência AtBI-1-V5His6 :: T-Nos. Este fragmento foi obtido a partir da digestão do vetor pDM8 

ou pDM9 com as enzimas BamHI e EcoRI, visualizados em gel de agarose, isolados e purificados 

com o DNA Extraction Kit (Fermentas Life Sciences). 

 A sonda foi marcada de forma não radioativa utilizando-se o kit Gene Images
TM

 Alkphos 

Direct Labbeling and Detection System (Amersham Biosciences). Para isso, 10 µL do DNA 

usado como sonda (concentração de 10 ng/µL) foi desnaturado em banho-maria fervente por 5 

minutos, colocado imediatamente no gelo por mais 5 minutos antes da adição dos componentes 

do kit: 10 µL de Reaction Buffer, 2 µL de Labbeling Reagent e 10 µL de Cross Linker diluído em 

ddH2O (1 : 5). Esta reação foi mantida a 37°C por 30 minutos. As condições de hibridização, 

lavagem e exposição da membrana de nylon ao filme de raio-X após hibridização foram as 

mesmas recomendadas pelo fabricante do kit AlkPhos. As etapas para revelação do filme foram 

às mesmas descritas no item 3.5.3. 
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3.6 Bioensaio de plantas transgênicas com antibiótico tunicamicina 

 Para validação da expressão do cDNA AtBI-1 nas plantas transgênicas de cana-de-açúcar, 

realizou-se o bioensaio com o indutor de estresse no retículo endoplasmático (RE), o antibiótico 

tunicamicina (Sigma). 

 A tunicamicina (TM) é um antibiótico isolado inicialmente de Streptomyces 

lysosuperificus (TAKATSUKI; ARIMA; TAMURA, 1971), cuja estrutura química é formada por 

uracil, uma cadeia de ácido graxo variável nos diferentes compostos da família, N-

acetilglicosamina e aminodialdose. Seu mecanismo de ação está relacionado com a interrupção 

da síntese do oligossacarídeo durante as primeiras etapas do processo de glicosilação de 

proteínas. Isto ocorre devido à competição da TM e da N-acetilglicosamina pelo grupo fosfato do 

carreador dolicol fosfato (HEIFETZ; KEENAN; ELBEIN, 1979; LEHNINGER; NELSON; 

COX, 1995). Foi relatado que a TM induziu a morte celular programada em células de plantas 

(CROSTI; MALERBA; BIANCHETTI, 2001) e de mamíferos por estímulo do estresse no RE 

(FUJITA et al., 2002). 

 Foram selecionadas algumas plantas transgênicas que apresentaram maior expressão do 

cDNA do gene AtBI-1 as quais são: (a) obtidas por biolística: pMD8-1 (CaMV35S ::  AtBI-1-

V5His6 :: T- Nos); pDM9-3 e pDM9-4 (Ubi-1 :: AtBI-1-V5His6 :: T-Nos); (b) obtidas por 

Agrobacterium tumefaciens (CaMV35S ::  AtBI-1-V5His6 :: T- Nos): ID-3 (inoculação direta dos 

calos na suspensão de agrobactéria) e AB-1 (Agrobiolística). Como controle utilizou-se a planta 

não transformada (Controle). 

 Foram realizados dois experimentos iguais para aumentar a confiabilidade dos resultados, 

sendo testados três tratamentos em meio de cultura MS líquido que é o meio basal MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962) acrescido de 30 g.L-1 de sacarose e pH 5,8. Os tratamentos 

foram os seguintes: T1: controle sem antibiótico TM; T2: 0,5 mg.L-1 de TM filtro-esterilizada; 

T3: 1,0 mg.L-1 de TM filtro-esterilizada. 

 O número de repetições por tratamento para cada planta foi cinco e como foram 

realizados dois experimentos, o número de plantas avaliadas por tratamento foi de dez. 

 As plantas selecionadas para o bioensaio estavam em condições in vitro com idade de 

quatro semanas. Elas foram avaliadas quanto ao comprimento (mm) das raízes antes de serem 

incubadas nos tratamentos. Os experimentos foram mantidos sob fotoperíodo de 20 horas e 

27±2°C por 12 dias. A cada três dias foram feitas as avaliações de comprimento (mm) de raiz, 



 77 

além de observar a existência de características típicas da morte celular programada (MCP) como 

a clorose das folhas e paralisação do desenvolvimento do sistema radicular nas plantas 

analisadas.  

 Após 12 dias da instalação do bioensaio, determinou-se o conteúdo de clorofila total das 

folhas das plantas avaliadas segundo a metodologia de Lichtenthaler (1987). Para isso, amostras 

de 100 mg de tecido foliar fresco foram coletadas e incubadas em 4 mL de acetona 80% em tubo 

com tampa, onde permaneceram por 24 horas a 4°C, protegidas da luz. Então os extratos foram 

filtrados e a leitura efetuada em espectrofotômetro a 663 e 647 nm para clorofilas a e b, 

respectivamente. Os cálculos de mg de clorofila por grama matéria fresca (MF) de tecido foliar 

basearam-se nas equações abaixo relacionadas, segundo Whitham et al. (1971): 

 
Clorofila a (mg.gMF-1) = [(12,7 x Abs663 – 2,69 x Abs647)] x V 

     1000 x MMF 

 

Clorofila b (mg.gMF-1) = [(22,9 x Abs647 – 4,68 x Abs663)] x V 

     1000 x MMF 

 

Clorofila total (mg.gMF-1) = (7,15 x Abs663) + (18,71 x Abs647) 

     1000 x MMF 

 
em que Abs é a absorbância no comprimento de onda indicado, V é o volume final do extrato 

clorofila-acetona (mL), e MMF é a massa da matéria fresca em gramas do material vegetal 

utilizado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Obtenção de calos e regeneração de plântulas da variedade RB835089 in vitro 

 Calos embriogênicos de cana da variedade RB835089 foram obtidos de segmentos 

transversais de folhas imaturas inoculados em meio MS3AC (descrito no item 3.1.1), sob 

condição de escuro a 27±2°C, aonde permaneceram por 25 dias. Após este período, os calos 

foram subcultivados e transferidos para meio fresco sob as mesmas condições. Após outros 25 

dias, os calos foram selecionados sob uma lupa baseando-se nas características morfológicas 

(calo nodular, compacto e branco) e então subcultivados por outros 25 dias sob as mesmas 

condições. Em cada fase de subcultivo, entre R1 a R5, os calos foram avaliados quanto à 

capacidade em regenerar plântulas quando inoculados em meio MSAC (descrito no item 3.1.2), 

sendo incubados em sala de crescimento (temperatura 27±2°C, fotoperíodo 16 horas). O objetivo 

foi verificar em que idade (fase de subcultivo) os calos embriogênicos regeneravam o maior 

número de plântulas e associá-la à melhor fase para realizar os ensaios de bombardeamento para 

transformação genética. Deve-se considerar que a utilização efetiva de abordagens 

biotecnológicas, como a transformação genética, depende de sistemas eficientes e confiáveis de 

regeneração in vitro. 

 O número de plântulas obtido está presente na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Escolha da fase de subcultivo para bombardeamento dos calos de cana-de-açúcar, variedade RB835089 

 

Observa-se que quanto maior a idade do repique, mais plântulas regeneraram, pois, os 

calos R5 passaram por mais etapas de seleção em meio de cultura MS3AC, que contém auxina 

2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) e água de coco, sendo a maioria linhagens embriogênicas. 

Os mesmos biorreguladores foram utilizados com sucesso para indução de calos em cana-de-

açúcar por Falco, Tulmann Neto e Ulian (2000). 

Fase de subcultivo Porções de calos cultivados Plantas obtidas Plantas obtidas/calos cultivados
R1 25 0 0
R2 25 5 0,2
R3 25 50 2
R4 25 50 2
R5 25 96 3,84
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Tal como acontece com a maioria dos membros da família Poaceae, o 2,4-D é a auxina 

mais efetiva para a indução de calos embriogênicos em cana-de-açúcar (HO; VASIL, 1983). Esta 

afirmação foi validada por outros estudos (CHEN et al., 1988; FITCH; MOORE, 1990; LIU, 

1993; CHENGALRAYAN; GALLO-MEAGHER, 2001; DESAI et al., 2004; HEERDT, 2008). 

Lakshmanan (2006) afirmou que o 2,4-D e os ácidos clorofenoxiacético, em geral, são muito 

superiores do que outros reguladores de crescimento vegetal comumente utilizados para a 

embriogênese somática em cana, comprovando os resultados relatados por Ho e Vasil (1983). 

Devido ao fato da água de coco conter citocininas naturais, adicioná-la ao meio de cultura 

frequentemente tem o mesmo efeito da adição de uma citocinina. Isto significa um efeito 

benéfico no crescimento e morfogênese sendo também fonte de myo-inositol que é um 

constituinte natural das plantas, sendo incorporado em fosfatidil-inositol, um fator importante no 

funcionamento das membranas (GEORGE; HALL; KLERK, 2008). Contudo, a concentração dos 

constituintes da água de coco não é uniforme nos frutos ou lotes do produto industrializado. 

Neste trabalho não houve alteração nos resultados obtidos dos diferentes experimentos utilizando 

o composto industrializado. 

 A oxidação dos explantes foi reduzida pela adição de ácido cítrico (150 mg.L-1) nos meios 

de cultura MS3AC e MSAC. Resultados similares foram obtidos por Lakshmanan et al. (2006) 

quando utilizaram a mesma concentração de ácido cítrico para pré-tratamento de segmentos 

transversais excisados de folhas imaturas. 

O tempo para regeneração de brotos na variedade estudada, para todas as fases de 

subcultivo, foi de aproximadamente 20 dias após a incubação dos calos selecionados em meio de 

regeneração MSAC na ausência de auxina e água de coco. A regeneração de plântulas também 

foi alcançada pela transferência dos calos ao meio MS na ausência da auxina por Falco, Tulmann 

Neto e Ulian (2000) e Snyman et al. (2006). 

A quantidade de plântulas regeneradas na fase R2 foi muito inferior às fases R3, R4 e R5 

(Tabela 1), optando-se por utilizar estas três últimas fases nos experimentos de transforamação 

genética via biolística, e a fase mais jovem R3 nos ensaios de transformação via Agrobacterium 

tumefaciens. Segundo Arencibia et al. (1998), a utilização de calos jovens e regeneráveis como 

explantes para o co-cultivo com A. tumefaciens é um dos principais fatores a fim de aumentar a 

competência das células para o processo de transferência do T-DNA. Os calos embriogênicos 

jovens apresentam disponibilidade de substâncias indutoras dos genes vir, produzem poucas 
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substâncias tóxicas a agrobactéria, apresentam quantidades adequadas de hormônios endógenos, 

e disponibilidade de receptores para a ligação da A. tumefaciens (SCHLAPPI; HOHN, 1992; 

ARENCIBIA et al., 1998). Além disso, a utilização de calos embriogênicos jovens poderia 

eliminar problemas com variação somaclonal. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, os 

embriões somáticos podem se comportar similarmente aos embriões sexuais para a transferência 

do T-DNA (ARENCIBIA et al., 1998). 

Desta forma, visando também à padronização dos explantes utilizados, optou-se pela 

produção a cada 25 dias de material in vitro, o que garantiu a constância e uniformidade no 

fornecimento de calos embriogênicos de boa qualidade para os experimentos. 

 

4.2 Seleção do transgene para transformação genética de cana-de-açúcar 

 

4.2.1 Análise in silico da proteína AtBI-1 

 Esta análise foi realizada com o intuito de conhecer o transgene selecionado para a 

transformação genética de cana-de-açúcar, o qual é o cDNA do gene AtBI-1 isolado do 

cromossomo 5 (Figura 12 A, B e C) do genoma de Arabidopsis thaliana (SANCHEZ; TORRES 

ZEBALA; GRANT, 2000). A proteína AtBI-1 é homóloga a BI-1 de mamíferos e tem o papel de 

atenuar a morte celular programada induzida por estresses bióticos e abióticos. 

 O gene AtBI-1 (número de acesso no GenBanK: AB025927) contém 1515 pb, 

apresentando 6 éxons e 5 íntrons (Figura 12C). Ele codifica 247 aminoácidos que compõem a 

proteína de aproximadamente 27 kDa. A proteína AtBI-1 apresenta 6 domínios transmembrana 

(Figura 12C), estando localizada na membrana do retículo endoplasmático (WATANABE; LAM, 

2008). Isto sugere que a proteína pode formar canais de condução de íons de uma maneira similar 

aos poros formados na membrana mitocondrial para as proteínas Bcl-2 e Bax (LAM; KATO; 

LAWTON, 2001). 

A Figura 12 apresenta as características do gene e da proteína em estudo. 
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Figura 12 - Caracterização do gene AtBI-1. (A) Histograma de distribuição dos genes no cromossomo 5 do genoma 

de A. thaliana. (B) A posição do gene AtBI-1 no cromossomo 5 está entre 19,15 e 19,16 Mb. (C) O 

fragmento verde representa o gene propriamente dito; os blocos azuis representam as posições dos éxons; 

os blocos vermelhos representam os 6 domínios transmembrana da proteína AtBI-1 

 

 A região codificadora do gene AtBI-1, que representa o cDNA sintetizado a partir do 

mRNA, contém 744 pb (Figura 12C). Este é o fragmento que foi isolado e clonado no plasmídeo 

pNW166 (Figura 7, item 3.3.1) por Watanabe e Lam (2008). E no presente trabalho este cDNA 

de AtBI-1 foi subclonado nos plasmídeos pDM8 (Figura 6) e pDM9 (Figura 8). 

 

4.2.2 Análise filogenética da proteína BI-1 

 As sequências de aminoácidos (aa) das proteínas BI-1 de espécies Poaceae como cana 

(Saccharum officinarum, número de acesso no TIGR: TA37987_4547), milho (Zea mays, número 

de acesso no TIGR: TA180002_4577), sorgo (Sorghum bicolor, número de acesso no TIGR: 

TA24631_4558), arroz (Oriza sativa, número de acesso no TIGR: TA31702_4530), trigo 

(Triticum aestivum, número de acesso no TIGR: TA65195_4565), cevada (Hordeum vulgare, 

número de acesso no TIGR: TA32197_4513), braquipódio (Brachypodium distachyon, número 

de acesso no TIGR: TA569_15368), centeio (Secale cereale, número de acesso no TIGR: 

TA1543_4550), e a proteína AtBI-1 (número de acesso no TIGR: CF652183) de Arabidopsis 

thaliana foram alinhadas utilizando o algoritmo de alinhamento múltiplo CLUSTAL W que é 

programa acessório do software BioEdit Sequence Alignment Editor (HALL, 1999) (acesso: 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html). Isto foi realizado com objetivo de utilizar a 

matriz de alinhamento para a análise filogenética empregando o software MEGA4 versão 4.0 

(Molecular Evolutionary Genetics Analysis) (TAMURA et al., 2007). Também, analisou-se o 

nível de identidade entre a sequência de aa da proteína AtBI-1, utilizada nas construções dos 
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C
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vetores para transformação genética de cana-de-açúcar, e as sequências de aa de BI-1 de espécies 

Poaceae, tendo por base que o gene BI-1 é evolutivamente conservado em eucariotos 

(TAKABATAKE et al., 2007). 

 A Figura 13 mostra o alinhamento obtido com as sequências de aa das proteínas BI-1 

analisadas. 

 

                                  10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                  

                         ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Arabidopsis thaliana     MDAFSSFFDSQ--------PGSRS-----WSYDSLKNFRQISPAVQNHLKRVYLTLCCALVASAFGAYLHVLWNIGGILTTIGCIGTMIWLLSCPPYEHQ  

Saccharum officinarum    ....Y.TSS.SSGPYGEAAY.GAG-----.G..........T....T...L......V..AS..V......V.....M..ML..V.SIA..F.V.V..ER  

Zea mays                 ....F.-AS.ASAPYG---Y.AGG-----............T....T...L......A..AS..V......V.....T..ML..V.SIA..F.V.V..ER  

Sorghum bicolor          --------------------.GSG-----.G...............T...L......V..AS..L......V.....M..ML..V.SIA..F.V.V..ER  

Oryza sativa             ....Y.TSSAYG-------AAASG-----.G...............S...L......V..A...V......AL....M..ML..V.SIA..F.V.VF.ER  

Triticum aestivum        ....Y.TSS----------AAASG-----.G........E....A.S...L......F..AS..V.....IAL....M..MLA....IA.MF.V.V..ER  

Hordeum vulgare          ....Y.TSS----------AAASG-----.GH..............S...L......F..AS..V.....IAL....M..MLA.V..IA.MF.V.V..ER  

Brachypodium distachyon  ..G.F.TAS----------SAAYGGNSGG.G........E......S...L......F..AS..V.....IAL....M..ML..V..IA..F.V.V..ER  

Secale cereale           ....Y.TSS----------AAASG-----.G........E......S...L......F..AS..V.....IAL....M..MLA.V..IA.MF.V.V..ER  

 

                                 110       120       130       140       150       160       170       180       190       200         

                         ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Arabidopsis thaliana     KRLSLLFVSAVLEGASVGPLIKVAIDVDPSILITAFVGTAIAFVCFSAAAMLARRREYLYLGGLLSSGLSMLMWLQFASSIFGGSASIFKFELYFGLLIF  

Saccharum officinarum    ..YG..MAA.L...........L.VEF.....V..........A...C..VV.K................I.L.....A....H.T.T.M..V.......  

Zea mays                 ..YG..MAA.L.........V.L.VEF.....V..........A..TG...V..................I.L...L.G....H..TS.M..V.......  

Sorghum bicolor          ..YG..MAA.L...........L.VEF.....V..........A...C..VV.K................I.L.....A....H.T.T.M..V.......  

Oryza sativa             ..FGI.LAA.L...........L.V.F.S...V..........G..TC..IV.K................I.L.....A....H.TGS.M..V.......  

Triticum aestivum        ..FG..MGA.L..........EL...F.....V.G........G...G..II.K................I.L.....T....H.SGS.M..V.......  

Hordeum vulgare          ..FG..MGA.L..........EL...F.....V.G........G...G..II.K................I.L.....T....H.SGS.M..V.......  

Brachypodium distachyon  ..FG..MGA.L..........ELTL.F.....V.G........G...C..IV..................IML.....T....H.TGS.M..V.......  

Secale cereale           ..FG..MGA.L..........EL...F.....V.G........G...G..II.K................I.L.....T....H.SGS.M..V.......  

 

                                 210       220       230       240       250       260      

                         ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Arabidopsis thaliana     VGYMVVDTQEIIEKAHLGDMDYVKHSLTLFTDFVAVFVRILIIMLKNSADKEEKKKKRRN  

Saccharum officinarum    L....Y.......R..H.....I..A..........L....V.....A..----------  

Zea mays                 L..V.Y.......R..R....H...A..........L..V.V.....G..----------  

Sorghum bicolor          L....Y.......R..H.....I..A..........L....V.....A..----------  

Oryza sativa             L....Y.......R..H.....I..A..........L....V.....AS.----------  

Triticum aestivum        L....Y.......R..H.....I..A..........L..........AG.----------  

Hordeum vulgare          L....Y.......R..H.....I..A..........L..V.......AG.----------  

Brachypodium distachyon  L....Y.......R..R.....I..A..........L....V.....AG.----------  

Secale cereale           L....Y.......R..H.....I..A..........L..........AG.----------  

  
Figura 13 - Alinhamento das seqüências de aa das proteínas BI-1 de espécies Poaceae, e AtBI-1 de A. thaliana. Os 

pontos representam os aa que são idênticos aos de A. thaliana; os traços representam indel (inserção / 

deleção de aminoácidos) 

 

 Como se observa na Tabela 2, o nível de identidade (%) entre as sequências de aa das 

proteínas BI-1 das espécies Poaceae é mais conservado entre elas, provavelmente porque 

apresentam uma história evolutiva mais próxima, além de serem espécies monocotiledôneas, 

diferentes de A. thaliana que é dicotiledônea. A identidade entre as proteínas BI-1 das espécies 
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Poaceae e AtBI-1 de A. thaliana varia de 65,8 a 68,2% (Tabela 2). Este resultado corrobora com 

os resultados obtidos por Hückelhoven, Dechert e Kogel (2003), que relataram que as proteínas 

BI-1 de plantas têm de 29 a 35% de identidade e aproximadamente 50% de similaridade com a 

proteína BI-1 de humano. 

Kawai et al. (1999) compararam a estrutura primária de BI-1 de arroz (OsBI-1) e AtBI-1 

com os homólogos de outros organismos e observaram que a massa molecular de OsBI-1 é de 

25,9 kDa, que similar à proteína BI-1 de mamíferos. A sequência de aa de OsBI-1 apresenta 

41,5% e 67,7% de identidade com BI-1 de mamíferos e AtBI-1, respectivamente. O comprimento 

predito das proteínas da família BI-1 é conservado entre diferentes espécies (KAWAI et al., 

1999). 

 Com o interesse de estudar a conservação evolutiva da morte celular em plantas e 

metazoários, Yu et al. (2002) pesquisaram a função de AtBI-1 no sistema celular de mamíferos. 

Desde que a sequência de aa de AtBI-1 divide 41% de identidade com BI-1 de mamíferos, estes 

pesquisadores anteciparam que AtBI-1 pode prevenir a morte celular induzida por Bax nas 

células de mamíferos. 

 

Tabela 2 - Matriz de identidade (%) entre as seqüências de aa das proteínas BI-1 de espécies Poaceae e AtBI-1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* As siglas presentes na tabela representam as letras iniciais de gênero e espécie: At – A. thaliana, So – S. 

officinarum; Zm – Zea mays; Sb – S. bicolor; Os – O. sativa; Ta – T. aestivum; Hv – H. vulgare; Bd – B. distachyon; 

Sc – S. cereale 

 
Uma análise filogenética distinta foi estimada com a matriz de alinhamento dos aa das 

proteínas BI-1 pelo método de inferência de máxima parcimônia, utilizando o software MEGA4 

versão 4.0 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) (TAMURA et al., 2007). Nesta análise 

foram incluídas as espécies Poaceae como cana (Saccharum officinarum), milho (Zea mays), 

At So Zm Sb Os Ta Hv Bd Sc
At 100 - - - - - - - -
So 68,2 100 - - - - - - -
Zm 68,2 88,1 100 - - - - - -
Sb 68,2 90,6 83,8 100 - - - - -
Os 67,7 87,3 82,2 86,5 100 - - - -
Ta 68 82,8 78,9 82,9 88,6 100 - - -
Hv 67,6 83,2 80,1 83,4 89 97,8 100 - -
Bd 65,8 81,6 79,7 82,5 86,4 90,4 90 100 -
Sc 68 83,6 79,7 83,8 89,4 99,1 98,7 91,2 100

At So Zm Sb Os Ta Hv Bd Sc
At 100 - - - - - - - -
So 68,2 100 - - - - - - -
Zm 68,2 88,1 100 - - - - - -
Sb 68,2 90,6 83,8 100 - - - - -
Os 67,7 87,3 82,2 86,5 100 - - - -
Ta 68 82,8 78,9 82,9 88,6 100 - - -
Hv 67,6 83,2 80,1 83,4 89 97,8 100 - -
Bd 65,8 81,6 79,7 82,5 86,4 90,4 90 100 -
Sc 68 83,6 79,7 83,8 89,4 99,1 98,7 91,2 100
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sorgo (Sorghum bicolor), arroz (Oriza sativa), trigo (Triticum aestivum), cevada (Hordeum 

vulgare), braquipódio (Brachypodium distachyon), centeio (Secale cereale). A árvore teve como 

grupo externo a proteína AtBI-1, cuja origem é dicotiledônea. 

A Figura 14 mostra a árvore de parcimônia estrito consenso (filograma). A topologia da 

árvore está de acordo com os resultados obtidos com a análise de BI-1 em outros trabalhos 

(KAWAI et al., 1999; HÜCKELHOVEN, 2004). 

A árvore foi dividida em dois principais clados, um contendo as espécies de cana e sorgo 

e outro que inclui as espécies de arroz, trigo, centeio, cevada e braquipódio (Figura 14). Os ramos 

tiveram suporte de bootstrap de moderado (70 - 94%) a robusto (95-100%). Apenas o milho não 

se agrupou nos clados, provavelmente por apresentar mutações na sequência de aa que são 

exclusivas da espécie (Figura 13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Árvore de máxima parcimônia obtida com as seqüências de aa das proteínas BI-1 de espécies Poaceae, 

tendo AtBI-1 de A. thaliana como grupo externo. Os números indicam as porcentagens de bootstrap 

maiores que 50% 

 

4.2.3 Construção dos vetores de transformação pDM8 e pDM9 

 As análises de restrição dos plasmídeos recombinantes obtidos de pDM8 e pDM9 estão 

presentes nas Figuras 15 e 16, respectivamente. O plasmídeo pDM8 foi clivado com as enzimas 

BamHI e EcoRI e o plasmídeo pDM9 foi clivado com as enzimas HindIII e BamHI, e os produtos 

das digestões separados em gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo. Os padrões de 

banda encontrados corroboram com os resultados esperados, tendo como base a análise dos 
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mapas de restrição da sequência gênica original (os tamanhos dos fragmentos estão nas Figuras 6 

e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Análise de restrição do plasmídeo pDM8 digerido com as enzimas de restrição BamHI e EcoRI e 

separado em gel de agarose 1%. L: 1Kb plus DNA ladder; 1: Digestão de pDM8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Análise de restrição do plasmídeo pDM9 digerido com enzimas de restrição HindIII e BamHI e separado 

em gel de agarose 1%. L: 1Kb plus DNA ladder; 1: Digestão de pDM9 

 

4.2.4 Sequenciamento do cDNA de AtBI-1 clonado 

O sequenciamento da região codificadora AtBI-1-V5-His6 (Figura 17A) dos plasmídeos 

pDM8 e pDM9 comprovou a autenticidade das regiões clonadas, sendo confirmado pelas análises 

dos cromatogramas de sequenciamento utilizando o software Vector NTI Suíte 5.0. Estas 

sequências foram avaliadas pelo BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)/NCBI (acesso na 

homepage http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/BLAST/) (ALTSCHUL et al., 1990) quando se 

observou a existência de similaridade com outras sequências disponíveis no GenBank (Figura 

1650 pb

3486 pb

1099 pb

2000 pb

4000 pb

1000 pb

L       1

3000 pb

1650 pb

3486 pb

1099 pb

2000 pb

4000 pb

1000 pb

L       1

3000 pb

4000 pb 3764 pb

2000 pb

L            

1650 pb

3000 pb
2000 pb

1000 pb

L        1

4000 pb 3764 pb

2000 pb

L            

1650 pb

3000 pb
2000 pb

1000 pb

L        1



 87 

13), além da própria sequência de AtBI-1 de A. thaliana. Como resultado da análise por tBLASTx, 

presente na Figura 17B, observou-se a presença dos homólogos de BI-1 de outros organismos 

como cevada, arroz, trigo, tomate, soja, entre outros. 

 

 

...ACTGACTTTGTAGCTGTGTTTGTTCGGATTCTCATCATAATGTTGAAGAACTCAGCAGATAAAGAAGAGAAGAAGAAGAAAAGGAGAAACA

AGGGCGAGCTTCGAGGTCACCCATTCGAAGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTCTCGATTCTACGCGTACCGGTCATCATCACCATC

ACCATTGAGTTTCTAGAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCGAATTTCCCCGATCGTTCAAACATTTGGCAATAAAGTTTCTTAAGATTGAAT 

CCTGTTGCCGGTCTTGCGATGATTATCATATAATTTCTGTTGAATTACGTTAAGCATGTAATAATTAACATGTAATGCATGACGTTATTTATGA 

GATGGGTTTTTATGATTAGAGTCCCGCAATTATACATTTAATACGCGATAGAAAACAAAATATGGCGCGCAAACTAGGATAAATTATCGCGCG

CGGTGTCATCTATGTTAA 

Figura 17 – (A) Parte do sequenciamento do cDNA AtBI-1 que está fusionado ao V5-His6 tagged, sendo apontadas as 

posições do cDNA AtBI-1, V5 epitopo, região de polihistidina e o terminador T-Nos; (B) Análise da 

sequência AtBI-1-V5-His6 dos plasmídeos pDM8 e pDM9 através do tBLASTx/NCBI 

 

4.3 Transformação genética de cana-de-açúcar por Biolística e Agrobacterium tumefaciens 

 Tendo em vista a existência de dois métodos promissores para transformação genética de 

cana-de-açúcar como a biolística e o mediado por A. tumefaciens, foram realizados experimentos 

para compará-los utilizando calos embriogênicos de cana para transformação com o gene neo e o 

cDNA AtBI-1. 

 A transformação genética por biolística se mostrou um método relativamente simples, 

mas que requer atenção especial com a suspensão de partículas utilizada no disparo, evitando a 

formação de aglomerados de partículas (grumos) os quais podem levar a morte das células 

A V5 epitopo Região de polihistidina 

Terminador T-Nos 

5’ 

3’ 
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atingidas por eles no bombardeamento. A biolística é considerada o principal método para 

transformação de cana (BIRCH, 1997; MOORE, 1999). 

 A transformação genética por A. tumefaciens também se mostrou uma técnica simples, e, 

além disso, econômica e eficiente. A transformação mediada por Agrobacterium em 

monocotiledôneas não era possível até recentemente, quando metodologias reprodutíveis e 

eficientes foram estabelecidas (ARENCIBIA et al., 1998; ENRIQUEZ-OBREGON et al., 1998; 

ELLIOTT et al., 1998; MANICKAVASAGAM et al. 2004). 

 A transformação mediada por Agrobacterium oferece algumas vantagens em comparação 

com os métodos de transformação direta, tais como: transferência de segmentos relativamente 

grandes de DNA com pequenos rearranjos e integração de pequenos números de cópias do gene 

nos cromossomos da planta (ENRIQUEZ-OBREGON et al., 1998). 

 Com relação aos explantes utilizados nos dois métodos de transformação, os calos 

embriogênicos de cana-de-açúcar da variedade RB835089 se mostraram muito eficientes como 

tecidos alvos para a transformação genética da cultura, facilitando a seleção dos calos 

transformados em meio de cultura com o antibiótico geneticina, o que é comprovado pelos 

resultados obtidos por Birch et al. (1995), Arencibia et al. (1998), Falco, Tulmann Neto e Ulian 

(2000), Saciloto (2003), Camargo (2007), Ribeiro (2007). 

 Segundo Falco (1998) é necessário atentar para a quantidade de experimentos necessários 

quando se visa à obtenção de plantas transgênicas, já que muitas células transformadas não se 

dividem, reduzindo a possibilidade de obtenção de plantas transgênicas. Portanto é necessário 

trabalhar com grandes quantidades de calos. 

 O tempo mínimo para obtenção das plantas transgênicas de cana por biolística foi em 

média 175 dias, sendo 75 dias para obtenção de calos em fase de subcultivo R3, 5 dias para 

estabilização dos calos bombardeados em meio MS3AC, 55 dias no processo seletivo e 40 dias 

no enraizamento e aclimatização. Este tempo para obtenção das plantas transgênicas foi 

relativamente menor ao relatado por Falco (1998), que conseguiu estabelecer um protocolo de 

transformação genética de cana com resultados em 200 dias. 

 Para a transformação mediada por A. tumefaciens, o tempo mínimo para obtenção das 

plantas transgênicas de cana foi 178 dias, sendo 75 dias para obtenção de calos em fase de 

subcultivo R3, 3 dias de co-cultivo dos explantes com a cultura bacteriana, 60 dias no processo 

seletivo e 40 dias no enraizamento e aclimatação. 
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 A Figura 18 mostra em um esquema representativo as etapas dos métodos de 

transformação genética de cana-de-açúcar por biolística e Agrobacterium tumefaciens utilizados 

no trabalho. Como se observa, os dois métodos seguem as mesmas etapas para a obtenção das 

plantas transgênicas, tendo como diferença o tipo de transferência dos genes para dentro da 

célula, podendo ser direta com a utilização do equipamento acelerador de partículas denominado 

bombardeador (Figura 18A), ou indireta quando o DNA exógeno é inserido no genoma pela ação 

de um vetor biológico como a A. tumefaciens (Figura 18B). Para a transformação mediada por A. 

tumefaciens foram testados duas técnicas: (a) inoculação direta dos calos em suspensão 

bacteriana; e (b) agrobiolística que é o bombardeamento dos calos com partículas de tungstênio 

para gerar os ferimentos nos mesmos seguidos da inoculação em suspensão bacteriana. O 

objetivo deste teste foi verificar se é necessário induzir ferimentos nos calos para aumentar a 

eficiência de transformação mediada por A. tumefaciens. Compostos fenólicos como 

acetoseringona ativam os genes vir no plasmídeo Ti, sendo que a sua adição no meio de co-

cultivo promove a alta eficiência na transformação (HIEI et al., 1994). Para maximizar a 

eficiência de transformação de cana com o gene neo e o cDNA AtBI-1, empregou-se a 

acetoseringona e a linhagem virulenta EHA105. 

 Com relação ao processo de seleção, os meios de cultura utilizados nos métodos de 

biolística e A. tumefaciens foram os mesmos, havendo apenas a suplementação com o antibiótico 

cefotaxima (500 mg.L-1) para inibir o crescimento da agrobactéria na transformação mediada por 

ela. 
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Figura 18 - Esquema representativo dos métodos de transformação genética de cana-de-açúcar por biolística e A. 

tumefaciens. A: Aparelho acelerador de partículas utilizado para o bombardeamento de DNA precipitado 

às partículas de tungstênio ou ouro. B: Cultura de A. tumefaciens linhagem EHA 105, com o vetor 

binário pNW166, para incubação dos calos embriogênicos, podendo ser inoculação direta ou por 

agrobiolística. C: Calos em meio osmótico sob papel de filtro e dispostos em um círculo central para 

biolística ou agrobiolística. D: Seleção de células transformadas em meio seletivo com antibiótico. E: 

Regeneração de brotos em meio seletivo. F: Observação de brotos em lupa. G e H: Enraizamento de 

plântulas em meio seletivo. I: Plantas regeneradas sob aclimatação em substrato 
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4.3.1 Eficiência da transformação genética de cana-de-açúcar 

 No presente trabalho, a eficiência da transformação foi calculada se baseando na relação 

entre o total de plantas com PCR positivo para os transgenes neo e cDNA AtBI-1 e o número de 

calos bombardeados ou inoculados em cultura de agrobactéria para cada experimento. Cada uma 

destas plantas foi considerada um evento independente de transformação. 

 Os resultados dos experimentos de transformação por biolística (co-transformação) e por 

A. tumefaciens (inoculação direta e agrobiolística) estão sintetizados nas Tabelas 3, 4, 5 e 6. 

 Nos experimentos de co-transformação com pHA9 utilizando os vetores de transformação 

pDM8 (CaMV35S :: AtBI-1-V5His6 :: T-Nos) (Tabela 3) e pDM9 (Ubi-1 :: AtBI-1-V5His6 :: T- 

Nos) (Tabela 4) foi observado que a quantidade de brotos resistentes ao antibiótico geneticina, 

ainda não enraizados, foi maior do que o número total de plantas enraizadas que apresentaram 

resultados positivos nas análises de PCR para os transgenes neo e cDNA AtBI-1 (Figuras 19 a 

22). Este mesmo resultado foi observado nas duas técnicas de transformação via A. tumefaciens 

(inoculação direta e agrobiolística) com o vetor binário pNW166 (CaMV35S :: AtBI-1-V5His6 :: 

T-Nos). Isto mostra a existência de brotos escapes na seleção inicial realizada in vitro com o 

antibiótico geneticina. Nos experimentos de biolística e Agrobacterium, os brotos regenerados na 

seleção inicial foram individualizados e transferidos para meio fresco MSAC sólido com 

geneticina (30 mg.L-1), e àqueles que cresceram e enraizaram no meio seletivo posteriormente 

foram analisados por métodos moleculares como a análise de PCR. A existência de plantas 

escapes no processo de seleção com geneticina também foi relatada por Falco, Tulmann Neto e 

Ulian (2000) e Arencibia et al. (1998). 
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Tabela 3 - Resultado da co-transformação de cana-de-açúcar, variedade RB835089, com os plasmídeos pHA9 e 

pDM8 (CaMV35S :: AtBI-1-V5His6 :: T-Nos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Cada placa bombardeada apresentava 50 calos (explantes). 
b A eficiência de co-transformação (%) é o total de plantas com PCR positivo para os transgenes neo e AtBI-1 

dividido pelo número de calos bombardeados. 

 

 

Tabela 4 - Resultado da co-transformação de cana-de-açúcar, variedade RB835089, com os plasmídeos pHA9 e 

pDM9 (Ubi-1 :: AtBI-1-V5His6 :: T- Nos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Cada placa bombardeada apresentava 50 calos (explantes). 
b A eficiência de co-transformação (%) é o total de plantas com PCR positivo para os transgenes neo e AtBI-1 

dividido pelo número de calos bombardeados. 
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0,8981016900185

1,67151921900184

2,252740501200243

0,42510131200242

-----1

6794139

81013

4526

81016

15192118

274050

51013

---

1,1267941396000120Total

0,8981013900187

0,444526900186

0,8981016900185

1,67151921900184

2,252740501200243

0,42510131200242

-----1

186

0,8981016900185

1,67151921900184

2,252740501200243

0,42510131200242

-----1

6794139

81013

4526

81016

15192118

274050

51013

---

Experimento
pDM9 + pHA9

N° de placas
bombardeadas

N° de calos
bombardeadosa

N° de brotos
resistentes a
geneticina

Total de plantas
PCR (+)

neo

Total de plantas 
PCR (+)

neo / AtBI-1

Eficiência de 
co-transformação

(%)b

 

0,91303642330066Total

0,50344600127

0,33222126

0,33244600125

1,67101116600124

------3

------2

1,44131516900181

3642

4

2600

4

16

--

--

0,91303642330066Total

0,50344600127

0,33222126

0,33244600125

1,67101116600124

------3

------2

1,44131516900181

3642

4

2600

4

16

--

--

Experimento
pDM8 + pHA9

N° de Placas
bombardeadas

N° de calos
bombardeadosa

N° de brotos
resistentes a 
geneticina

Total de plantas
PCR(+)

neo

Total de plantas
PCR (+)

neo / AtBI-1

Eficiência de
co-transformação 

(%)b

0,91303642330066Total

0,50344600127

0,33222126

0,33244600125

1,67101116600124

------3

------2

1,44131516900181

3642

4

2600

4

16

--

--

0,91303642330066Total

0,50344600127

0,33222126

0,33244600125

1,67101116600124

------3

------2

1,44131516900181

3642

4

2600

4

16

--

--

Experimento
pDM8 + pHA9

N° de Placas
bombardeadas

N° de calos
bombardeadosa

N° de brotos
resistentes a 
geneticina

Total de plantas
PCR(+)

neo

Total de plantas
PCR (+)

neo / AtBI-1

Eficiência de
co-transformação 

(%)b

- 
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Tabela 5 - Resultado da transformação genética de cana-de-açúcar, variedade RB835089, mediada pela inoculação 

direta dos calos em cultura de A. tumefaciens, linhagem EHA105, que contém o vetor binário pNW166 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Cada placa para inoculação direta apresentava 50 calos (explantes). 
b A eficiência de transformação (%) é o total de plantas com PCR positivo para os transgenes neo e AtBI-1 dividido 

pelo número de calos inoculados com agrobactéria. 

 

Tabela 6 - Resultado da transformação genética de cana-de-açúcar, variedade RB835089, por agrobiolística com A. 

tumefaciens, linhagem EHA105, que contém o vetor binário pNW166 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Cada placa utilizada na agrobiolística apresentava 50 calos (explantes). 
b A eficiência de transformação (%) é o total de plantas com PCR positivo para os transgenes neo e AtBI-1 dividido 

pelo número de calos inoculados com agrobactéria. 

 

 A eficiência de co-transformação com os plasmídeos pDM8 e pHA9 (Tabela 3) variou de 

0,33% a 1,67%. Para os experimentos realizados com estes dois plasmídeos a eficiência atingiu 

0,91%, considerando as plantas obtidas com PCR positivo para os dois transgenes, neo e cDNA 

AtBI-1, dividido pelo número total de calos bombardeados com pDM8 e pHA9. Para os 

experimentos de co-transformação com os plasmídeos pDM9 e pHA9 (Tabela 4), a eficiência de 

co-transformação foi relativamente maior e variou de 0,42% a 2,25%. Para os experimentos 
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realizados com estes dois plasmídeos a eficiência atingui 1,12%, valor superior ao obtido com o 

plasmídeo pDM8 que apresenta o promotor CaMV35S dirigindo a expressão do cDNA AtBI-1. 

 Os resultados de eficiência de co-transformação apresentados estão de acordo com o 

relatado por Li, Pan e Xu (2003) que obtiveram 1,22% de frequência de regeneração de canas 

transgênicas com inserção dos genes LEAFY e neo. Por outro lado, Fitch et al. (1996) mostraram 

uma eficiência de transformação de duas linhagens transgênicas por bombardeamento, entretanto, 

os genes neo e Bt estavam na mesma construção gênica.  

 No presente trabalho, 83% das plantas que apresentaram PCR positivo para o gene neo 

também mostraram PCR positivo para o cDNA AtBI-1 para a co-transformação com pDM8 

(Tabela 3). Já para a co-transformação com pDM9, 71,3% das plantas com PCR positivo para o 

gene neo também apresentaram PCR positivo para o cDNA AtBI-1. Bower et al. (1996) relataram 

a obtenção de 19,8 ± 3,7 plantas transgênicas independentes por bombardeamento de uma seleção 

com geneticina, sendo que de 67 a 79% das linhagens de calo selecionadas para resistência a 

geneticina também apresentaram atividade luciferase conferida pelo gene luc, o que representa a 

alta eficiência de co-transformação. 

 As possíveis explicações para uma baixa eficiência de transformação genética pelo 

método de biolística incluem a baixa eficiência de integração do DNA introduzido, devido, por 

exemplo, à quantidade insuficiente de DNA, à utilização de dois plasmídeos para co-

transformação havendo integração independente dos transgenes no genoma, ou a baixa 

sobrevivência das células que sofreram com o impacto do bombardeamento (HUNOLD; 

BRONNER; HARNER, 1994). 

 Para os experimentos de transformação mediados por A. tumefaciens linhagem EHA105 a 

eficiência de transformação foi relativamente maior do que a da co-transformação, atingindo 

valores máximos de 12,8% e 19,2% para inoculação direta e agrobiolística, respectivamente. O 

valor da eficiência de transformação para todos os experimentos realizados empregando a técnica 

de inoculação direta foi de 4,16% e para agrobiolística foi de 6,24%. A agrobiolística, que 

apresentou a maior eficiência de transformação, é a técnica que empregou o bombardeamento dos 

calos com partículas de tungstênio para gerar os ferimentos nos mesmos seguidos da inoculação 

em suspensão bacteriana. Os ferimentos liberam compostos fenólicos que ativam os genes vir no 

plasmídeo Ti, o que pode ter promovido a maior eficiência na transformação. 



 95 

 Arencibia et al. (1998) foram os primeiros a produzir cana-de-açúcar transgênica 

morfologicamente normal após o co-cultivo com Agrobacterium linhagens LBA4404 e EHA101 

carregando um vetor super binário. Neste trabalho os pesquisadores relatam que obtiveram uma 

eficiência de transformação variando de 0,94% a 1,15%, valores inferiores aos máximos obtidos 

no presente trabalho. 

 Na literatura os valores de eficiência de transformação mediada por Agrobacterium são 

variáveis, sendo que Enriquez-Obregon et al. (1998) obtiveram de 10 a 35% de eficiência quando 

utilizaram A. tumefaciens linhagem At2260 e discos de folhas imaturas como explantes; já 

Manickavasagam et al. (2004) atingiram uma eficiência de transformação de 50% utilizando a 

linhagem EHA105 e gemas axilares como explante. 

 De acordo Shrawat e Lörz (2006), a utilização de calos jovens regeneráveis como 

explantes alvo, a indução e/ou melhoramento do sistema de virulência da bactéria com culturas 

celulares e a pré-indução de organogênese ou embriogênese somática são parâmetros cruciais 

para aumentar a competência das células para a transferência do T-DNA, o que se aplica aos 

experimentos desenvolvidos no presente trabalho para transformação de cana mediada por A. 

tumefaciens. 

 Diferente dos resultados obtidos por Enriquez-Obregon et al. (1997), no presente trabalho 

não houve necrose e morte celular dos calos após a infecção com Agrobacterium, não sendo 

fatores limitantes para o desenvolvimento de interações eficientes do explante de cana com 

Agrobacterium. 

 
4.4 Caracterização molecular das plantas transgênicas 
 
4.4.1 Seleção das plantas transformadas por análises de PCR 

 Para analisar a presença dos transgenes nas plantas, foram extraídos DNAs totais das 

plantas potencialmente transgênicas, que enraizaram em meio seletivo, e da planta não 

transformada para posteriores análises por PCR utilizando pares de primers específicos (descritos 

no item 3.5.1). Para o transgene neo foi utilizado um par de primers que se ligam na região 

codificadora do mesmo, amplificando um fragmento esperado de 410 pb. Para o cDNA do gene 

AtBI-1 sob controle dos promotores CaMV35S (plasmídeo pDM8) e Ubi-1 (plasmídeo pDM9) 

optou-se por um primer forward no promotor e um primer reverse na região codificadora de 

AtBI-1, amplificando fragmentos esperados de 830 e 820 pb, respectivamente. Tendo por base 
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que as plantas, como a cana-de-açúcar, apresentam seus próprios homólogos de BI-1 (KAWAI et 

al., 1999; SANCHEZ; TORRES ZEBALA; GRANT, 2000; KAWAI-YAMADA et al., 2001; 

BOLDUC; BRISSON, 2002; BOLDUC et al., 2003; HÜCKELHOVEN; DECHERT; KOGEL, 

2003; MATSUMURA et al., 2003; COUPE et al., 2004; EICHMANN et al., 2004; KAWAI-

YAMADA; OHMORI; UCHIMIYA, 2004), optou-se por desenhar o primer forward no 

promotor para a confirmação da presença do cDNA de AtBI-1 nas prováveis canas transgênicas. 

 Do total de 42 e 139 brotos resistentes a geneticina obtidos pelas co-transformações com 

pHA9 e os plasmídeos pDM8 e pDM9 (Tabelas 3 e 4), respectivamente, 36 plantas pHA9/pDM8 

e 94 plantas pHA9/pDM9 amplificaram o fragmento esperado de 410 pb do gene neo. A Figura 

19 representa um dos géis de agarose 1% contendo os produtos de PCR de neo. A planta não 

transformada foi utilizada como controle negativo e na reação não apresentou banda de 

amplificação. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Análise da presença do gene neo nos possíveis transformantes. Gel de agarose 1% mostrando produtos 

amplificados a partir de amostras de DNA de folhas de cana-de-açúcar. L: 1Kb plus DNA ladder; colunas 

1 a 15: plantas selecionadas da co-transformação pHA9/pDM8; colunas 16 a 28: plantas selecionadas da 

co-transformação pHA9/pDM9; C+: controle positivo (pHA9); C-: planta não transformada; H2O: 

controle da reação 

 
 Nas Tabelas 5 e 6 foi observado que dos 56 e 86 brotos resistentes a geneticina obtidos 

pelas técnicas de inoculação direta e por agrobiolística, respectivamente, 52 plantas da inoculação 

direta e 78 plantas da agrobiolística apresentaram PCR positivo para o gene neo, amplificando o 

fragmento de 410 pb. A Figura 20 representa um dos géis de agarose 1% contendo os produtos de 

PCR de neo. A planta não transformada foi utilizada como controle negativo e na reação não 

apresentou banda de amplificação. 

 

 

L    1     2     3     4    5    6    7     8     9    10   11  12  13   14   15   C+     16   17   18   19   20   21  22   23  24   25   26  27   28   C+   L   C- H2O

410pb400pb

L    1     2     3     4    5    6    7     8     9    10   11  12  13   14   15   C+     16   17   18   19   20   21  22   23  24   25   26  27   28   C+   L   C- H2OL    1     2     3     4    5    6    7     8     9    10   11  12  13   14   15   C+     16   17   18   19   20   21  22   23  24   25   26  27   28   C+   L   C- H2O

410pb400pb
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Figura 20 - Análise da presença do gene neo nos possíveis transformantes. Gel de agarose 1% mostrando produtos 

amplificados a partir de amostras de DNA de folhas de cana-de-açúcar. L: 1Kb plus DNA ladder; colunas 

1 a 3: plantas selecionadas da inoculação direta de calos em cultura de agrobactéria; colunas 4 e 5: 

plantas selecionadas da agrobiolística; C-: planta não transformada; C+: controle positivo (pNW166); 

H2O: controle da reação 

 

 Como se observa nas Tabelas 3 e 4, no método de transformação por biolística nem todas 

as plantas que contém o gene neo, apresentam o cDNA AtBI-1. Isto se justifica pela integração 

independente dos transgenes no genoma, sendo que os mesmos estão em plasmídeos distintos. 

Além disso, o número de cópias dos transgenes inseridos no genoma pode variar. Já na 

transformação por Agrobacterium, todas as plantas analisadas apresentam os dois transgenes que 

estão presentes no mesmo vetor binário pNW166 entre as bordas direita e esquerda e são 

necessárias para a transferência dos mesmos para a célula vegetal. 

 A seleção das plantas transgênicas quanto a presença do cDNA AtBI-1, que anteriormente 

amplificaram o fragmento do gene neo, foi realizada pela análise de PCR com amplificação de 

um fragmento de 830 pb para a co-transformação com o vetor plasmidial pDM8 e a 

transformação por Agrobacterium com o vetor binário pNW166. Estes vetores apresentam o 

cassete CaMV35S::AtBI-1-V5His6 :: T-Nos. Para estas reações de PCR foram utilizados os 

primers CaMV35S (Forward) e Bi (Reverse). A Figura 21 mostra um dos géis de agarose 1% 

contendo os produtos de PCR do cDNA AtBI-1 que está sob o controle do promotor CaMV35S. A 

planta não transformada foi utilizada como controle e na reação não apresentou banda de 

amplificação. 

 

 

 

L     1      2      3     4      5     C- C+  H2OL     1      2      3     4      5     C- C+  H2O

400 pb 410 pb

L     1      2      3     4      5     C- C+  H2OL     1      2      3     4      5     C- C+  H2O

400 pb 410 pb
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Figura 21 - Análise da presença do cDNA AtBI-1 dirigido pelo promotor CaMV35S nos possíveis transformantes. 

Gel de agarose 1% mostrando produtos amplificados a partir de amostras de DNA de folhas de cana-de-

açúcar. L: 1Kb plus DNA ladder; colunas 1 a 5: plantas selecionadas da inoculação direta em cultura de 

agrobactéria; colunas 6 a 10: plantas selecionadas da agrobiolística; colunas 11 a 16: plantas selecionadas 

da co-transformação com pHA9 e pDM8; C-: planta não transformada; H2O: controle da reação; C+: 

controle positivo (pDM8) 

 

 Para as plantas transgênicas obtidas da co-transformação com os plasmídeos pHA9 e 

pDM9, cujo PCR do gene neo foi positivo, foram analisadas por PCR para confirmação da 

presença do cassete Ubi-1 :: AtBI-1-V5His6 :: T-Nos. Os primers utilizados para isso foram o 

Ubi-1 (Forward) e Bi (Reverse), havendo amplificação do fragmento esperado de 820 pb. A 

Figura 22 mostra um dos géis de agarose 1% contendo os produtos de PCR do cDNA AtBI-1 que 

está sob o controle do promotor Ubi-1. A planta não transformada foi utilizada como controle e 

na reação não apresentou banda de amplificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Análise da presença do cDNA AtBI-1 dirigido pelo promotor Ubi-1 nos possíveis transformantes. Gel de 

agarose 1% mostrando produtos amplificados a partir de amostras de DNA de folhas de cana-de-açúcar. 

L: 1Kb plus DNA ladder; colunas 1 a 10: plantas selecionadas da co-transformação com pHA9 e pDM9; 

C-: planta não transformada; H2O: controle da reação; C+: controle positivo (pDM9) 
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650 pb 820 pb
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 Após seleção das plantas transformadas pela confirmação da integração dos transgenes no 

genoma, as mesmas foram aclimatadas, sendo transferidas do meio de cultura para vaso contendo 

substrato Plantimax umedecido, e sobre eles foram colocados sacos plásticos para manter a 

umidade relativa. Então, estes vasos com plantas transgênicas foram incubados em sala de 

crescimento com fotoperíodo de 16 horas e 27°C ± 2°C. 

 

4.4.2 Análise de expressão do cDNA AtBI-1 nas plantas transgênicas 

 Para comprovar que o cDNA do gene AtBI-1 estava sendo transcrito, foram selecionadas 

aleatoriamente algumas das plantas de cana que apresentaram PCR positivo para a presença dos 

transgenes neo e AtBI-1, sendo analisadas por RT-PCR (reação da transcriptase reversa seguida 

da reação de PCR). Desta forma foi avaliado o nível de expressão dos transcritos AtBI-1 em 

diferentes plantas transformadas, considerando que os promotores selecionados para controlar 

este transgene são constitutivos (pDM8 e pNW166: promotor CaMV35S; pDM9: promotor Ubi-

1), diferente da expressão do BI-1 endógeno que provavelmente aumenta a expressão quando 

induzido por estresses bióticos e abióticos e durante a senescência da planta. 

 As 25 plantas selecionadas para extração de RNA total para posterior síntese do cDNA 

total foliar foram as seguintes: 

 - 6 plantas obtidas por co-transformação com pHA9 e pDM8: pDM8-1, pDM8-2, pDM8-

3, pDM8-4, pDM8-5, pDM8-6. 

 - 6 plantas obtidas por co-transformação com pHA9 e pDM9: pDM9-1, pDM9-2, pDM9-

3, pDM9-4, pDM9-5, pDM9-6. 

 - 6 plantas obtidas por transformação via inoculação direta (ID) em cultura de 

agrobactéria: ID-1, ID-2, ID-3, ID-4, ID-5, ID-6. 

 - 6 plantas obtidas por transformação via agrobiolística (AB): AB-1, AB-2, AB-3, AB-4, 

AB-5, AB-6. 

 - 1 planta de cana da variedade RB835089 não transformada (Controle). 

 
 A Figura 23 representa um dos géis de agarose 1,2%, corado com brometo de etídeo, 

contendo algumas amostras de RNA total extraído de folhas de cana-de-açúcar pelo método do 

Trizol. Estes RNAs tratados com DNAse I foram utilizado para a síntese do cDNA total foliar, 

utilizando o kit SuperScript First Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen), tendo os 

oligo(dT) do kit como primers. O RNA é uma molécula instável, principalmente porque ele pode 
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ser degradado por RNAses. Na Figura 23 se observa que todas as amostras estão com o padrão de 

bandas de RNA íntegro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Amostras de RNA total de folhas de cana-de-açúcar, extraído pelo método do Trizol. Gel de agarose 

1,2% corado com brometo de etídeo. Coluna 1: RNA total da planta não transformada; colunas 2 a 11: 

RNA total de plantas transformadas 
 

Para normalização do RT-PCR, o cDNA total foi utilizado como molde para a 

amplificação de um fragmento do cDNA da β-actina presente na membrana celular de cana com 

os primers Fw e Rv, descritos no item 3.5.2. Os fragmentos amplificados apresentaram o 

tamanho esperado de 570pb, como se observa nas Figuras 24 e 25. A normalização foi feita 

calculando a razão da intensidade total das bandas presentes no gel de agarose 1%, corado com 

brometo de etídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Normalização do RT-PCR com primers da β-actina de cana-de-açúcar. L: 1Kb plus DNA ladder; C-: 

planta não transformada; colunas 1 a 6: plantas da co-transformação com pHA9 e pDM8; colunas 7 a 12: 

plantas da co-transformação com pHA9 e pDM9 
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Figura 25 - Normalização do RT-PCR com primers da β-actina de cana-de-açúcar. L: 1Kb plus DNA ladder; C-: 

planta não transformada; colunas 1 a 6: plantas da transformação por inoculação direta (ID) de calos em 

cultura de agrobactéria; colunas 7 a 12: plantas da transformação por agrobiolística (AB) 

 
Foram definidas as quantidades de cDNA total presentes em cada amostra de planta com 

base na intensidade das bandas amplificadas de β-actina. Então, partiu-se da mesma quantidade 

de cDNA total para realizar as reações de PCR com os primers Bi (Forward) e Bi (Reverse) 

(descritos no item 3.5.1) posicionados nos éxons do cDNA de AtBI-1. As Figuras 26 e 27 

mostram os géis de agarose 1% corados com brometo de etídeo que são resultados da análise de 

RT-PCR do cDNA AtBI-1 realizada com as 24 plantas transformadas que foram selecionadas e a 

planta não transformada. Os fragmentos amplificados apresentaram o tamanho esperado de 506 

pb. Foi possível detectar uma expressão diferencial entre as plantas transformadas e nenhuma 

expressão na planta não transformada. Além do controle negativo (planta não transformada), a 

reação de RT-PCR teve como controle positivo os DNAs plasmidiais pDM8 e pDM9. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 26 - Análise de expressão do cDNA AtBI-1 por RT-PCR nas plantas transformadas por co-transformação com 

pHA9. Gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo, mostrando produtos de amplificação por PCR a 

partir de amostras de cDNA total de folhas de cana-de-açúcar não transformada e plantas transformadas. 

L: 1Kb plus DNA ladder; C-: planta não transformada; colunas 1 a 6: plantas transformadas com pDM9 na 

ordem – pDM9-1, pDM9-2, pDM9-3, pDM9-4, pDM9-5, pDM9-6; colunas 7 a 12: plantas transformadas 

com pDM8 na ordem – pDM8-1, pDM8-2, pDM8-3, pDM8-4, pDM8-5, pDM8-6 ; C+: plasmídeo pDM9 

506 pb
650 pb
500 pb

L      C- 1           2          3           4           5        6          7           8          9      10         11        12        C+

506 pb
650 pb
500 pb

L      C- 1           2          3           4           5        6          7           8          9      10         11        12        C+

650 pb
570 pb

500pb

L    C- 1      2      3      4       5      6      7       8     9 10    11    12

650 pb
570 pb

500pb

L    C- 1      2      3      4       5      6      7       8     9 10    11    12



 102 

Baseando-se na intensidade das bandas presentes no gel da Figura 26, as plantas que 

apresentaram níveis de expressão, de forma crescente, foram: pDM8-3, pDM8-5, pDM8-2, 

pDM8-1, pDM9-1, pDM9-2, pDM9-4, pDM9-3. 

A amostra de RT-PCR do cDNA AtBI-1 da planta pDM9-3 foi utilizada como molde para 

a reação de sequenciamento com o objetivo de confirmar que a amplificação foi do transgene 

inserido na planta. A sequência foi avaliada pelo BLAST quando se confirmou a existência de 

similaridade com outras sequências disponíveis no GenBank, além da própria sequência de 

mRNA de AtBI-1 de A. thaliana. 

De acordo com as reações de amplificação do cDNA AtBI-1 (Figuras 26) foi possível 

detectar maior expressão deste transgene nas plantas transformadas com o plasmídeo pDM9, em 

que o promotor Ubi-1 controla a expressão constitutiva do cDNA AtBI-1, comparado com as 

plantas transformadas por pDM8, cujo promotor constitutivo é o CaMV35S. 

 As plantas de cana transformadas por A. tumefaciens também apresentaram variações nos 

níveis de expressão do cDNA AtBI-1 que está sob controle do promotor CaMV35S, como 

demonstrado na Figura 27. Baseando-se na intensidade das bandas presentes no gel da Figura 27, 

as plantas que apresentaram níveis de expressão, de forma crescente, foram: AB-6, AB-1, ID-5, 

ID-3, ID-4, AB-3, AB-5 e AB-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 - Análise de expressão do cDNA AtBI-1 por RT-PCR nas plantas transformadas por A. tumefaciens 

linhagem EHA105, contendo vetor binário pNW166. Gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo, 

mostrando produtos de amplificação por PCR a partir de amostras de cDNA total de folhas de cana-de-

açúcar não transformada e plantas transformadas. L: 1Kb plus DNA ladder; C-: planta não transformada; 

colunas 1 a 6: plantas por agrobiolística na ordem – AB-1, AB-2, AB-3, AB-4, AB-5, AB-6; colunas 7 a 

12: plantas transformadas inoculação direta com agrobactéria na ordem – ID-1, ID-2, ID-3, ID-4, ID-5, 

ID-6; C+: plasmídeo pDM8 
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 O promotor é o processador central da regulação de um gene, compreendendo a região 5' 

da sequência transcrita e contêm os sítios de ligação para as RNA polimerases, responsáveis pela 

transcrição. Atualmente, os promotores mais comumente utilizados em plantas geneticamente 

modificadas são o promotor do gene 35S do vírus do mosaico da couve flor (CaMV35S), os 

promotores dos genes que codificam respectivamente a nopalina sintetase (NOS) e a octopina 

sintetase (OCS) de Agrobacterium tumefaciens e o promotor do gene de ubiquitina (Ubi-1) de 

milho (HOSHINO, 2007). Apesar dos grandes avanços que têm sido obtidos com o uso desses 

promotores, os padrões de expressão dos transgenes são variados e baixos em alguns casos 

(ZHENG; MURAI, 1997; GREEN et al., 2002; SHOU; BORDALLO; WANG, 2004; WU; 

BIRCH, 2007). 

 Chowdhury e Vasil (1992) alertaram para a importância do promotor utilizado no 

plasmídeo, que afeta de forma significativa a eficiência de transformação. Os autores utilizaram o 

promotor CaMV35S para expressar o gene uid-A (GUS) em cana-de-açúcar e verificaram uma 

baixa expressão, quando comparada com trigo e milho. Um resultado similar também foi 

reportado por Rathus e Birch (1992), que não detectaram expressão GUS após introdução de um 

plasmídeo contendo o promotor CaMV35S em protoplastos de cana-de-açúcar. Gallo-Meagher e 

Irvine (1993) estudaram os efeitos de quatro tipos de promotores sobre a atividade GUS e 

chegaram a conclusões similares aos autores já descritos. O promotor Ubi-1, mostrou-se superior 

ao recombinante Emu, ao actina 1 de arroz (Act1) e ao CaMV35S. O uso do promotor Ubi-1 em 

transformação genética de monocotiledôneas mostrou aumentar a expressão dos transgenes de 

interesse (FALCO; TULMANN NETO; ULIAN, 2000). 

 Nos trabalhos científicos de transformação genética de cana para expressão constitutiva 

do transgene, observa-se a tendência em usar o promotor Ubi-1. Em um estudo utilizando análise 

de expressão transitória, dois promotores Ubi de cana, Ubi-4 e Ubi-9, demonstraram produzir 

altos níveis de expressão do transgene em calos de algumas espécies incluindo cana e arroz 

(WEI; ALBERT; MOORE, 1999). Caracterizações adicionais destes promotores mostraram que 

Ubi-9 poderia dirigir alta expressão do transgene em arroz transformado, mas não em cana 

devido ao silenciamento gênico pós-transcricional (WEI et al., 2003). 

 Como se observa nas Figura 26 e 27, algumas plantas transformadas com pDM9, pDM8 e 

pNW166 não amplificaram o fragmento esperado do cDNA AtBI-1, provavelmente porque não 

expressam este transgene devido ao silenciamento gênico. O silenciamento é um fenômeno que 
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ocorre durante ou após a transcrição, sendo que em genes endógenos ocorre predominantemente 

silenciamento pós-transcricionais. 

 A expressão do gene é controlada pelas regiões promotoras geralmente localizadas 

imediatamente antes do gene, que determinam a força, o momento apropriado e a especificidade 

do tecido para que o gene adjacente se expresse. Algumas vezes, esse controle é influenciado por 

sequências mais distantes (estimuladores ou silenciadores) ou por fatores mais amplos, como a 

condensação do sítio do cromossomo onde o transgene foi inserido. Este controle, também pode 

operar depois, no processo de expressão do gene, por exemplo, sobre a estabilidade do produto 

proteico do gene (FALCO, 1998). Uma explicação para o silenciamento é que os promotores 

podem perder algum trecho necessário à expressão do transgene. Para alguns caracteres, há 

necessidade de promotores mais específicos para certos órgãos ou tecidos do que promotores 

fortemente constitutivos (FALCO, 1998). 

 Os tipos de células com potencial morfogênico não correspondem necessariamente a 

células transformáveis.Também não está claro se a duplicação e/ou transcrição do DNA ocorre 

quando as células são transformadas. De acordo com De Block (1993) a transformação direta 

utilizando cultura de células sincronizadas indicaram que a divisão celular aumenta a frequência 

de duplicação do DNA, principalmente se o explante consiste de células diferenciadas que estão 

na fase G1 do ciclo celular. Isso pode resultar em maior poder de inserção do transgene, 

explicando a maior frequência de transformação observada neste caso. Entretanto, se a 

transformação ocorre durante a fase de desdiferenciação celular, existe o risco o DNA se integrar 

em regiões do cromossomo que estão “desligadas” em tipos específicos de células ou até mesmo 

em toda a planta. Os transformantes da fase S (síntese) e M (mitótica) tendem a ter maior número 

de cópias integradas. Na fase S, são observados padrões complexos de integração e rearranjos, 

enquanto que na fase M os rearranjos são menos frequentes. 

 Outra explicação para a variação na expressão de um transgene é o efeito de posição e é 

provavelmente devido à inserção ao acaso do DNA introduzido no genoma. Dependendo do sítio 

de inserção no genoma, a expressão do transgene pode ser acentuada, suprimida ou desregulada 

(DE BLOCK, 1993). O DNA cromossomal de eucariotos superiores é organizado em domínio 

que definem unidades de compactação da cromatina. Um domínio deve corresponder a uma 

unidade de regulação do gene. Isso pode explicar certos graus de variação na expressão de um 

transgene entre transformantes independentes. Dependendo do tipo de domínio em que o 
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transgene é inserido, sua expressão pode ser reduzida por silenciadores, ou intensificada por 

ativadores. 

 Problemas com relação ao método de transformação por biolística já foram descritos, 

principalmente devido à formação de quimeras e frequente integração de várias cópias do 

transgene ao genoma vegetal, desencadeando processos de silenciamento gênico (BOWER et al., 

1996). 

 A transformação genética via Agrobacterium tumefaciens apresenta vantagens em relação 

ao método direto, resultando geralmente na integração de uma única cópia do transgene no 

genoma da planta. Além disso, a utilização desse sistema frequentemente permite a obtenção de 

plantas a partir de uma única célula transformada (ENRIQUEZ-OBREGON et al., 1998). 

 

4.4.3 Análise de Western Blotting da proteína AtBI-1 nas plantas transgênicas 

 As plantas transformadas que foram selecionadas pelo método de RT-PCR foram 

utilizadas para análise de imunodetecção da proteína AtBI-1-V5His6 nas folhas destas plantas, 

utilizando a planta não transformada como controle negativo. 

 A localização da proteína de interesse foi feita utilizando o anticorpo primário anti-V5 

(Invitrogen) que reconhece V5-His6 tagged que está fusionado na posição dowstream da proteína 

AtBi-1, e o anticorpo secundário Anti-IgG de camundongo conjugado com fosfatase alcalina 

[Anti-mouse IgG (whole molecule) – Alkaline Phosphatase, developed in goat, SIGMA]. Nesta 

etapa se formou, inicialmente, o complexo antígeno/anticorpo primário, e, em seguida, o 

anticorpo secundário ligou-se a esse complexo. A fosfatase alcalina conjugada ao anticorpo 

secundário catalisou o substrato, gerando o produto detectado por quimioluminescência. 

 Os anticorpos primário e secundário mostraram-se eficientes, possibilitando o 

reconhecimento da banda da proteína de tamanho esperado de 27 kDa (Figura 28B, 29B e 30B). 

Os anticorpos foram específicos, não reconhecendo outras bandas na membrana de nitrocelulose. 

 Paralelamente foram preparados dois géis SDS-PAGE 12% contendo as amostras de 

proteínas totais extraídas das folhas jovens de plantas de cana transgênicas e da planta não 

transformada. Um gel foi utilizado para análise de Western blotting e o outro gel para a coloração 

com Coomassie para avaliação do perfil protéico do extrato em PAGE, mostrando que 

quantidades similares de proteínas foram utilizadas para a imunodetecção de AtBI-1-V5His6 nas 

folhas das plantas (Figura 28A, 29A e 30A). 



 106 

 A Figura 28B mostra o ensaio de Western blotting realizado com as folhas jovens de 

plantas transformadas por co-transformação com pDM8 e pHA9, e pDM9 e pHA9. Como se 

observa, a planta não transformada não apresentou a proteína AtBI-1-V5His6, diferente das 

plantas transgênicas que apresentaram diferentes níveis de expressão do transgene que foi 

transcrito e traduzido em proteína, confirmando o resultado obtido pela análise de RT-PCR 

(Figura 26). 

 

Figura 28 - Análise de imunodetecção da proteína AtBI-1-V5His6 nas folhas jovens de plantas transgênicas obtidas 

por co-transformação, usando o anticorpo primário anti-V5 e o anticorpo secundário Anti-IgG de 

camundongo conjugado com fosfatase alcalina. (A) Aproximadamente 60 µg de proteína total de cada 

planta foram separadas em SDS-PAGE 12%, mostrando que foram utilizadas quantidades similares de 

proteínas na imunodetecção. (B) Proteínas transferidas para a membrana de nitrocelulose incubada com 

os anticorpos primário e secundário. M: Marcador de médio peso molecular; C-: extrato bruto da cana 

não transformada; colunas 1 a 8: extrato bruto das canas transformadas, na ordem: pDM8-1, pDM8-2, 

pDM8-3, pDM8-5, pDM9-1, pDM9-2, pDM9-3, pDM9-4 

 

 A Figura 29B mostra o ensaio de Western blotting realizado com as folhas jovens de 

plantas transformadas por inoculação direta (ID) dos calos na cultura de A. tumefaciens e 

agrobiolística (AB) com o vetor binário pNW166. Novamente se observa que a planta não 

transformada não apresentou a proteína AtBI-1-V5His6, diferente das plantas transgênicas que 

apresentaram diferentes níveis de expressão do transgene que foi transcrito e traduzido em 
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proteína, confirmando o resultado obtido através do RT-PCR (Figura 27). Também, verifica-se 

que algumas das plantas transgênicas que tiveram resultado positivo na análise por RT-PCR do 

cDNA AtBI-1 não apresentaram ou apresentaram baixo nível de expressão, indicando possíveis 

problemas na tradução do transcrito. Isto ocorreu com as plantas ID-3, ID-4 e ID-5, que foram 

obtidas pela técnica de inoculação direta dos calos na cultura de agrobactéria. Há de se considerar 

que o promotor que dirige o cDNA AtBI-1 no vetor binário pNW166 é o CaMV35S, que promove 

baixa expressão em plantas monocotiledôneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Análise de imunodetecção da proteína AtBI-1-V5His6 em folhas jovens de plantas transgênicas obtidas 

por transformação via A. tumefaciens, usando o anticorpo primário anti-V5 e o anticorpo secundário 

Anti-IgG de camundongo conjugado com fosfatase alcalina. (A) Aproximadamente 60 µg de proteína 

total de cada planta foram separadas em SDS-PAGE 12%, mostrando que foram utilizadas quantidades 

similares de proteínas na imunodetecção. (B) Proteínas transferidas para a membrana de nitrocelulose 

incubada com os anticorpos primário e secundário. M: Marcador de médio peso molecular; C-: extrato 

bruto da cana não transformada; colunas 1 a 8: extrato bruto das canas transformadas, na ordem: AB-1, 

AB-3, AB-4, AB-5, AB-6, ID-3, ID-4, ID-5 

 

 Para comparar o nível de expressão do cDNA AtBI-1 entre plantas transgênicas obtidas 

pelos métodos de biolística e A. tumefaciens, realizou-se o Western blotting com as seguintes 

plantas transgênicas: ID-3, ID-5, AB-1, AB-3, pDM8-1, pDM8-2, pDM9-3, pDM9-4. O resultado 

desta análise está na Figura 30B. A planta não transformada não apresentou a proteína AtBI-1-
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V5His6. As plantas transgênicas apresentaram diferentes níveis de expressão do transgene que foi 

traduzido em proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Comparação do nível de expressão da proteína AtBI-1-V5His6 em folhas jovens de plantas transgênicas 

obtidas pelos métodos de biolística e A. tumefaciens. Análise de imunodetecção usando o anticorpo 

primário anti-V5 e o anticorpo secundário Anti-IgG de camundongo conjugado com fosfatase alcalina. (A) 

Aproximadamente 20 µg de proteína total de cada planta foram separadas em SDS-PAGE 12%, mostrando 

que foram utilizadas quantidades similares de proteínas na imunodetecção. (B) Proteínas transferidas para 

a membrana de nitrocelulose incubada com os anticorpos primário e secundário. M: Marcador de médio 

peso molecular; C-: extrato bruto da cana não transformada; colunas 1 a 8: extrato bruto das canas 

transformadas, na ordem: ID-3, ID-5, AB-1, AB-5, pDM8-1, pDM8-2, pDM9-3, pDM9-4 

 

 As plantas transgênicas obtidas pelo método de biolística (pDM8-1, pDM8-2, pDM9-3, 

pDM9-4) apresentaram maiores níveis de expressão, independente do promotor que controla o 

transgene cDNA AtBI-1, comparado com as plantas obtidas pelo método mediado por A. 

tumefaciens (ID-3, ID-5, AB-1, AB-5), que têm o promotor CaMV35S controlando a expressão 

do transgene (Figura 30B). 

 De acordo com Somers e Makarevitch (2004), a transformação via Agrobacterium resulta 

em perfeita inserção do transgene, frequentemente com a sequência completa e cópia única, em 

regiões ativamente transcritas e sem causar dano ao genoma. Com base nisto, pode-se supor que 

os menores níveis de expressão nas plantas transgênicas obtidas por transformação via A. 

tumefaciens (ID-3, ID-5, AB-1, AB-5) também estão relacionados aos menores números de 
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cópias do transgene no genoma, além do promotor que controla o transgene ser o CaMV35S. As 

plantas transgênicas obtidas pela co-transformação com pDM8, que também tem o promotor 

CaMV35S dirigindo a expressão do transgene, apresentaram maiores níveis de expressão quando 

comparadas com as plantas transformadas via A. tumefaciens. A explicação para isto é que estas 

plantas provavelmente contêm maiores números de cópias do transgene inseridas no genoma. 

 As plantas transgênicas obtidas por co-transformação com pDM9, cujo promotor que 

dirige a expressão do transgene é o Ubi-1, apresentaram níveis de expressão similares aos das 

plantas transgênicas co-transformadas com pDM8. 

 

4.4.4 Análise da integração do DNA pela técnica de Southern Blot 

 Foram selecionadas algumas plantas de cana transgênicas que apresentaram PCR positivo 

para o gene neo e o cDNA do gene AtBI-1, e também com os maiores níveis de expressão do 

transgene nas análises de RT-PCR e Western blotting, para análise da integração e estimação do 

número de cópias do cDNA AtBI-1 no genoma. Com isto, foi possível associar os níveis de 

expressão dos transgenes com os números de cópias do mesmo integradas no genoma. 

 As plantas selecionadas para todas as análises de Southern blotting, sendo uma de cada 

método de transformação, foram: pDM8-1, pDM9-3, ID-3, AB-1. 

 Para analisar o número de cópias do transgene nas linhagens selecionadas, cada amostra 

de DNA (aproximadamente 20 µg) foi digerida independentemente com as enzimas NcoI e 

HindIII que clivam apenas em um sítio do vetor de transformação. Esta técnica tende a produzir 

fragmentos de diferentes tamanhos fornecendo uma estimativa do número de cópias inseridas, 

mas não descarta a possibilidade de rearranjos dentro do transgene ou multimerização dos sítios 

de inserção (REGISTER III, 1997). 

 As digestões foram submetidas à eletroforese em géis de agarose 1% (tampão TAE 1x, 3 

V.cm-1) com brometo de etídio, juntamente com os controles que foram: as digestões do DNA da 

planta não transformada com as mesmas enzimas analisadas e o DNA da sonda (0,5 ng) (Figuras 

31A e 32A). Como sonda para hibridização, utilizou-se um fragmento de 1000 pb que 

corresponde a sequência AtBI-1-V5His6 :: T-Nos. Este fragmento foi obtido a partir da digestão 

do vetor pDM8 ou pDM9 com as enzimas BamHI e EcoRI. 

 As Figuras 31B e 32B mostram os diferentes padrões de inserção observados em cada 

linhagem transgênica. A planta não transformada não apresenta o transgene inserido no genoma. 
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A hibridização das membranas de Southern blot detectou múltiplas bandas nas linhagens 

transgênicas pDM8-1 e pDM9-3, indicando integração de mais de uma cópia do transgene no 

genoma. A integração de cópias múltiplas é frequentemente observada após a transformação 

genética nuclear por biolística (KOHLI et al., 1998; INGELBRECHT; IRVINE; MIRKOV, 1999; 

FALCO; TULMANN NETO; ULIAN, 2000; ALTPETER et al., 2005; AHMADABADI; RUF; 

BOCK, 2007). Quando ocorre o disparo, o plasmídeo preparado em sua forma circular na 

suspensão provavelmente se abre em local inespecífico, e se integra também de forma 

inespecífica no genoma vegetal. Logo, é difícil precisar o que ocorre em termos de número de 

cópias e posição de inserção, já que deleções e translocações também são passíveis de ocorrer. Se 

múltiplas cópias não são desejadas, a estratégia seria a utilização de plasmídeos previamente 

clivados no preparo das suspensões de disparo, talvez contribuindo para a compreensão dos 

resultados, produzindo modelos de integração simples (BREITLER et al., 2000; FU et al., 2000; 

AGRAWAL et al., 2005; ALTPETER et al., 2005; AHMADABADI; RUF; BOCK, 2007). 

 A utilização de enzimas de restrição que clivam os plasmídeos pDM8 e pDM9 em apenas 

um sítio de restrição gera fragmentos contendo o transgene com diferentes tamanhos (FALCO, 

1998). Isso permite uma estimativa do número de cópias inseridas por genoma, mas não permite 

informações precisas, já que não há como verificar nesta análise se dentro do fragmento cortado 

pela enzima há apenas uma cópia do transgene, ou mais cópias alinhadas em diferentes 

configurações. 
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Figura 31 - Análise Southern para certificação do número de cópias do cDNA AtBI-1 nas linhagens transgênicas de 

cana-de-açúcar selecionadas. As amostras de DNA genômico foram digeridas com a enzima de restrição 

NcoI, gerando fragmentos que contêm o transgene. (A) Gel de agarose 1% (tampão TAE 1x, 3 V.cm-1) 

corado com brometo de etídio contendo o DNA da sonda e amostras de DNA genômico digeridas da 

planta não transformada e das plantas transgênicas. (B) Filme de raio-X após exposição da membrana de 

nylon hibridizada com a sonda. L: 1Kb plus DNA ladder; S: Sonda que é a sequência AtBI-1-V5His6 :: T-

Nos de 1000 pb; colunas C- a 4: DNAs genômicos digeridos com a enzima NcoI; C-: planta não 

transformada; 1: planta transgênica pDM8-1; 2: planta transgênica pDM9-3; 3: planta transgênica ID-3, 

4: planta transgênica AB-1 
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Figura 32 - Análise Southern para certificação do número de cópias do cDNA AtBI-1 nas linhagens transgênicas de 

cana-de-açúcar selecionadas. As amostras de DNA genômico foram digeridas com a enzima de restrição 

HindIII, gerando fragmentos que contêm o transgene. (A) Gel de agarose 1% (tampão TAE 1x, 3 V.cm-1) 

corado com brometo de etídio contendo o DNA da sonda e amostras de DNA genômico digeridas da 

planta não transformada e das plantas transgênicas. (B) Filme de raio-X após exposição da membrana de 

nylon hibridizada com a sonda. L: 1Kb plus DNA ladder; S: Sonda que é a sequência AtBI-1-V5His6 :: T-

Nos de 1000 pb; colunas C- a 4: DNAs genômicos digeridos com a enzima HindIII; C-: planta não 

transformada; 1: planta transgênica pDM8-1; 2: planta transgênica pDM9-3; 3: planta transgênica ID-3, 

4: planta transgênica AB-1 

 

 No presente trabalho a transformação mediada por Agrobacterium levou a obtenção de 

linhagens transgênicas com menos cópias do cDNA AtBI-1 integradas nos cromossomos da 

planta quando comparadas com as linhagens obtidas por biolística, estando de acordo com os 

resultados de Enriquez-Obregon et al. (1998). 

 Para analisar a integração do cDNA AtBI-1 no genoma e confirmar as duas análises de 

Southern anteriormente realizadas com digestões independentes com as enzimas NcoI e HindIII, 

procedeu-se a digestão dos DNAs genômicos (20 µg) das linhagens transgênicas selecionadas e 

da planta não transformada com as enzimas BamHI e EcoRI, as quais liberaram o fragmento 

AtBI-1-V5His6 :: T-Nos (Figura 33A). Também, foram utilizados como controles da análise de 
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Southern o DNA da planta não transformada digerido com as mesmas enzimas, o DNA da planta 

transgênica pDM9-3 não digerido e o DNA da sonda que é o fragmento de 1000 pb que 

corresponde a sequência AtBI-1-V5His6 :: T-Nos, isolado da digestão de pDM8 ou pDM9 com as 

enzimas BamHI e EcoRI. 

 O resultado da análise Southern para verificação da integração do cDNA AtBI-1 no 

genoma das plantas transgênicas está presente na Figura 33B. Como se observa, a planta não 

transformada não apresenta o transgene em seu genoma. O DNA genômico da planta transgênica 

pDM9-3 não digerido, que é um dos controles da análise, ficou concentrado no começo do gel, 

mostrando que as digestões dos DNAs genômicos com BamHI e EcoRI foram completas. O outro 

controle da análise é a sonda de 1000 pb (AtBI-1-V5His6 :: T-Nos), e verifica-se que as linhagens 

transgênicas apresentam o mesmo tamanho de fragmento da sonda que corresponde às cópias do 

transgene inseridas no genoma. 
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Figura 33 - Análise Southern para certificação da presença do cDNA AtBI-1 nas linhagens transgênicas de cana-de-

açúcar selecionadas. As amostras de DNA genômico foram digeridas com as enzimas de restrição 

BamHI e EcoRI, liberando o fragmento que corresponde a AtBI-1-V5His6 :: T-Nos. (A) Gel de agarose 

1% (tampão TAE 1x, 3 V.cm-1) corado com brometo de etídio contendo o DNA da sonda, DNA 

genômico não digerido da planta transgênica pDM9-3, e amostras de DNA genômico digeridas da planta 

não transformada e das plantas transgênicas. (B) Filme de raio-X após exposição da membrana de nylon 

hibridizada com a sonda. L: 1Kb plus DNA ladder; S: Sonda que é a sequência AtBI-1-V5His6 :: T-Nos 

de 1000 pb; T: DNA genômico de pDM9-3 não digerido; colunas C- a 4: DNAs genômicos digeridos 

com as enzimas BamHI e EcoRI; C-: planta não transformada; 1: planta transgênica pDM8-1; 2: planta 

transgênica pDM9-3; 3: planta transgênica ID-3, 4: planta transgênica AB-1 

 
 Com este experimento houve confirmação das análises de Southern realizadas com apenas 

uma enzima (NcoI e HindIII), pois a linhagem pDM8-1 apresentou a maior intensidade da banda 

que corresponde ao fragmento AtBI-1-V5His6 :: T-Nos (Figura 33), sugerindo a existência de 

múltiplas cópias do transgene em seu genoma quando comparada com as outras linhagens 

transgênicas (Figuras 31B e 32B). 

 Este resultado corrobora com a análise de Western blot que demonstrou que as linhagens 

pDM8-1 (CaMV35S :: AtBI-1-V5His6 :: T-Nos) e pDM9-3 (Ubi-1 :: AtBI-1-V5His6 :: T-Nos) 
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apresentaram os maiores níveis de expressão do cDNA AtBI-1. Apesar do promotor CaMV35S 

dirigir a expressão do transgene na linhagem pDM8-1, ela contém o maior número de cópias do 

cDNA AtBI-1 inseridas no genoma, podendo estar associado ao nível de expressão do transgene. 

 As linhagens ID-3 e AB-1 apresentaram as menores intensidades da banda que 

corresponde ao fragmento AtBI-1-V5His6 :: T-Nos (Figura 33B), estando de acordo com os 

resultados das análises Southern com apenas uma enzima (Figuras 31B e 32B). Portanto, as 

linhagens transgênicas ID-3 e AB-1 obtidas pelo método de transformação via A. tumefaciens 

apresentam menos cópias do transgene no genoma, além dos menores níveis de expressão do 

cDNA AtBI-1 (Figura 30) que está sob o controle do promotor CaMV35S de baixa expressão em 

cana-de-açúcar. 

 Pela análise de Southern foi confirmado que as linhagens ID-3 e AB-1 contêm menos 

cópias do transgene inseridas no genoma do que a linhagem pDM8-1, o que pode ser uma das 

explicações para o maior nível de expressão do cDNA AtBI-1 na linhagem transgênica pDM8-1. 

 

4.5 Bioensaio de plantas transgênicas com antibiótico tunicamicina 

 Para validação da expressão do cDNA AtBI-1 nas plantas transgênicas de cana-de-açúcar, 

realizou-se o bioensaio com o indutor de estresse abiótico no retículo endoplasmático (RE), o 

antibiótico tunicamicina (TM) (Sigma). 

 A TM é um antibiótico isolado de Streptomyces lysosuperficus, caracterizado inicialmente 

como uma substância com atividade inibidora da proliferação de bactérias, fungos e leveduras. 

Seu mecanismo de ação está relacionado com a interrupção da síntese do oligossacarídeo durante 

as primeiras etapas do processo de glicosilação de proteínas. Isto ocorre devido à competição da 

TM e da N-acetilglicosamina pelo grupo fosfato do carreador dolicol fosfato (HEIFETZ et al., 

1979; LEHNINGER et al., 1995). Foi relatado que a TM induziu a morte celular programada em 

células de plantas (CROSTI et al., 2001; WATANABE; LAM, 2008) e de mamíferos por 

estímulo do estresse no RE (FUJITA et al., 2002). 

 Para o bioensaio com a TM foram selecionadas algumas plantas transgênicas que 

apresentaram maior expressão do cDNA AtBI-1 nas análises de RT-PCR e Western blot, as quais 

foram: 

(a) obtidas pelo método der biolística: pMD8-1 (CaMV35S ::  AtBI-1-V5His6 :: T- Nos); pDM9-3 

e pDM9-4 (Ubi-1 :: AtBI-1-V5His6 :: T-Nos); 
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(b) obtidas pelo método mediado por Agrobacterium tumefaciens (CaMV35S ::  AtBI-1-V5His6 :: 

T- Nos): ID-3 (Inoculação direta da bactéria nos calos) e AB-1 (Agrobiolística). 

 Como controle do bioensaio foram utilizadas plantas de cana-de-açúcar não transformadas 

(Controle), que foram submetidas aos mesmos tratamentos que as plantas transgênicas. Todas as 

plantas utilizadas no bioensaio estavam com quatro semanas de idade e em meio MSAC sob 

condições in vitro. 

 Paralelamente foram realizados dois experimentos iguais para aumentar a confiabilidade 

dos resultados, sendo testados três tratamentos em meio de cultura MS líquido que é o MS 

(MURASHIGE & SKOOG, 1962) acrescido de 30 g.L-1 de sacarose e pH 5,8. Os tratamentos 

realizados foram: T1: controle sem antibiótico TM; T2: 0,5 mg.L-1 de TM filtro-esterilizada; T3: 

1,0 mg.L-1 de TM filtro-esterilizada. O número de repetições por tratamento para cada planta foi 

cinco e como foram realizados dois experimentos, o número de plantas avaliadas por tratamento 

foi dez. 

 A fim de caracterizar o fenômeno de morte celular induzida por TM, as plantas de cana-

de-açúcar não transformadas e plantas transgênicas que expressam o cDNA AtBI-1 foram 

avaliadas quanto ao crescimento do sistema radicular a cada três dias durante dez dias de 

incubação nos tratamentos, e o conteúdo de clorofila total após doze dias de incubação nos 

tratamentos. 

 

4.5.1 Avaliação do crescimento do sistema radicular 

 As plantas selecionadas para o bioensaio, tanto as transgênicas como as não 

transformadas, foram avaliadas quanto ao comprimento (mm) do sistema radicular antes de serem 

incubadas nos tratamentos T1, T2 e T3, sendo realizadas três medições por planta. Então elas 

foram incubadas e mantidas sob fotoperíodo de 20 horas a 27±2°C. As avaliações de 

alongamento da raiz (mm) foram feitas a cada três dias, e os sintomas característicos de morte 

celular programada (MCP) foram analisados, observando se havia paralisação do crescimento 

e/ou necrose do sistema radicular. 

 Como se observa na Figura 34, houve diferenças nas taxas de alongamento das raízes das 

plantas transgênicas e não transformadas (Controle) nos diferentes tratamentos com TM. O 

alongamento dos sistemas radiculares das plantas não transformadas e das plantas transgênicas 

ID-3 e AB-1 foram comprometidos, havendo paralização do crescimento a partir do quarto dia 
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nos tratamentos T2 e T3. Ao contrário, as plantas transgênicas pDM8-1 não foram severamente 

afetas no tratamento T2, o que não ocorreu no tratamento T3 quando as raízes das plantas pDM8-

1 praticamente não cresceram. No tratamento T2, tanto as plantas transgênicas pDM9-3 como 

pDM9-4 tiveram alongamento das raízes durante todas avaliações, embora com menores taxas 

quando comparado com o tratamento T1. Já no tratamento T3, estas mesmas plantas tiveram 

paralisação do crescimento radicular a partir do quarto dia após a incubação com TM. 

Figura 34 - Efeito da TM no alongamento do sistema radicular das plantas não transformadas (Controle) e plantas 

transgênicas ID-3, AB-1, pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4. Plantas com quatro semanas de idade foram 

submetidas aos tratamentos T1 (sem TM), T2 (0,5 mg.L-1 TM) e T3 (1,0 mg.L-1 TM) por 10 dias. O 

comprimento vertical do sistema radicular (mm) foi determinado no 1°, 4°, 7° e 10° dias. Barras e 

barras de erros representam a média ± desvio padrão de 10 repetições nos 2 experimentos 

 
No décimo dia após a incubação das plantas nos tratamentos, realizou-se a avaliação 

visual do sistema radicular utilizando lupa. A Figura 35 apresenta os resultados obtidos, sendo 

possível verificar que a TM causou efeitos drásticos nas plantas não transformadas, assim como 

nas plantas transgênicas ID-3 e AB-1, mostrando morfologia irregular com inchaço das pontas 

das raízes no tratamento T2 e morte do sistema radicular no tratamento T3. As plantas 

transgênicas pDM8-1 também apresentaram inchaço das pontas das raízes, visualizado no 

tratamento T3. As plantas trangênicas pDM9-3 e pDM9-4 não apresentaram severas 
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modificações morfológicas nos sistemas radiculares quando comparadas com àquelas que foram 

afetas com a presença da TM. 

 
 

Figura 35 - Fenótipo do sistema radicular das plantas não transformadas (Controle) e plantas transgênicas ID-3, AB-

1, pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 incubadas em meio MS líquido com os tratamentos T1 (sem TM), T2 

(0,5 mg.L-1 TM) e T3 (1,0 mg.L-1 TM) e visualizadas na lupa no 10° dia após a incubação 
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 No tratamento T2, em que a concentração de TM era 0,5 mg.L-1, foi possível destacar as 

plantas que toleraram por mais tempo a condição de estresse abiótico em que foram submetidas. 

Neste caso, as plantas pDM9-3 e pDM9-4 mostraram suportar a presença do antibiótico, não 

apresentando alterações morfológicas e necrose do sistema radicular. 

 As plantas não transformadas, assim como as transgênicas, têm o gene BI-1 endógeno da 

cana-de-açúcar (SoBI-1, Saccharum officinarum BI-1) que é induzido sob condições de estresse. 

Supõe-se que no tratamento T2 as plantas expressaram o gene SoBI-1 buscando modular a morte 

celular para continuar desenvolvendo. Entretanto, as plantas não transformadas e as plantas 

transgênicas ID-3 e AB-1 tiveram o crescimento radicular paralisado a partir do quarto dia após a 

incubação com TM no tratamento T2 e os sintomas de morte celular começaram a ficar 

evidentes. 

 Sugere-se que a concentração de 1,0 mg.L-1 de TM é letal para todas as plantas analisadas, 

pois em geral houve paralisação do crescimento das raízes. Nestas condições as plantas se 

comportaram de maneira diferenciada quanto à absorção de água e nutrientes, havendo àquelas 

que paralisaram o crescimento do sistema radicular e da parte aérea, paralelamente à ativação dos 

mecanismos de morte celular. Supõe-se que a expressão dos genes BI-1, seja AtBI-1 ou BI-1 

endógeno (SoBI-1), é capaz de modular a morte celular das plantas sob estresse no RE até o 

momento em que a concentração da TM passa a ser extremamente tóxica e letal. 

 Portanto, as plantas transgênicas que foram menos afetadas em seu crescimento radicular 

e fenótipo em presença da TM nos tratamentos T2 e T3 foram pDM9-3 e pDM9-4. Estas plantas 

transgênicas têm o promotor Ubi-1 controlando a expressão do cDNA AtBI-1 (Figura 8) e 

apresentaram grande acúmulo da proteína AtBI-1-V5His6 (Figura 30). A planta transgênica 

pDM9-3 também foi avaliada quanto ao número de cópias do transgene inseridas no genoma pela 

análise de Southern (Figuras 31B, 32B e 33B) e o resultado mostrou que ela contém vários 

números de cópias do transgene, possívelmente com menor número de inserções do que a planta 

transgênica pDM8-1 (Figura 33B). As plantas mais afetadas em seu crescimento radicular e 

fenótipo em presença da TM foram IB-3 e AB-1. Estas plantas transgênicas foram àquelas que 

apresentaram menor acúmulo de proteína que foi verificado pela técnica de Western (Figura 30), 

podendo estar associado ao promotor CaMV35S que controla a expressão do cDNA AtBI-1 

(Figura 6) e também ao menor número de cópias do transgene inseridas no genoma verificado 

pela análise de Southern (Figuras 31B, 32B e 33B). A planta transgênica pDM8-1 foi menos 
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afetada em seu crescimento radicular e fenótipo em presença da TM comparado com as plantas 

transgênicas IB-3 e AB-1 em presença do antibiótico TM, sendo que ela apresentou grande 

acúmulo de proteína verificado pela técnica de Western (Figura 30), mesmo tendo o promotor 

CaMV35S controlando a expressão do cDNA AtBI-1, o que pode estar associado com o grande 

número de cópias do transgene inseridas no genoma apresentado pela análise de Southern 

(Figuras 31B, 32B e 33 B). Estes resultados sugerem que o aumento da tolerância a TM nas 

linhagens transgênicas está correlacionada ao acúmulo da proteína AtBI-1-V5His6, estando 

também associado ao promotor que dirige a sua expressão. 

 Watanabe e Lam (2008) trataram plântulas de Arabidopsis thaliana não transformadas 

com TM e observaram forte inibição do crescimento radicular acompanhada por efeitos de MCP 

como acumulação de H2O2, condensação da cromatina, e fragmentação do DNA nuclear. 

Segundo estes pesquisadores o acúmulo de H2O2 nas células das raízes e brotações das plântulas 

de Arabidopsis thaliana não transformadas tratadas com TM sugere que a perda da viabilidade 

celular está correlacionada com o estresse oxidativo pelo aumento da produção de H2O2, que está 

frequentemente associado com a MCP em plantas (LAMB; DIXON, 1997). 

 Várias condições de estresse promovem o aumento na produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) em plantas. Estas moléculas são sinalizadoras do processo de morte celular, mas 

quando presentes em altas concentrações podem atuar desencadeando desordem na homeostasia 

da planta por provocar estresse oxidativo (LAMB; DIXON, 1997). 

 Watanabe e Lam (2008) também avaliaram a expressão do mRNA de AtBI-1 em presença 

da TM e observaram que a atividade do promotor aumentou dramaticamente antes de surgirem 

sintomas de MCP induzida por TM. A indução da expressão de AtBI-1 por TM é controlada 

transcricionalmente. Comparado com as plantas controle, dois mutantes AtBI-1 (atbi1-1 e atbi1-

2) exibiram hipersensibilidade ao TM com acelerada progressão à MCP. Portanto, a perda da 

função de AtBI-1 resulta na hipersensibilidade das plântulas de Arabidopsis ao estresse no RE em 

mutantes atbi1. Ao contrário, estes pesquisadores relataram que a superexpressão de AtBI-1 

reduziu muito a sensibilidade de plântulas de Arabidopsis ao TM, confirmando os resultados 

obtidos com a transformação genética de cana com o cDNA AtBI-1. Então, propõe-se que a 

proteína AtBI-1 apresenta papel importante como um fator de sobrevivência conservado durante 

o estresse no RE que age em paralelo com o gene endógeno SoBI-1 nas plantas transgênicas. A 
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natureza altamente responsiva de expressão de AtBI-1 ao estresse no RE sugere que este gene tem 

papel como modulador da MCP mediada pelo estresse no RE nas células das raízes. 

 

4.5.2 Avaliação do conteúdo de clorofila total 

 O conteúdo de clorofila total foi determinado segundo a metodologia de Lichtenthaler 

(1987) para todas as plantas incubadas nos tratamentos T1, T2 e T3 após doze dias de incubação. 

Os sintomas característicos de morte celular programada (MCP) foram analisados, observando se 

havia clorose e/ou necrose foliar. 

 A Figura 36 apresenta algumas das plantas avaliadas que representam o fenótipo 

encontrado após 12 dias de incubação nos tratamentos T1, T2 e T3. Como se observa, enquanto a 

concentração de 1 mg.L-1 de TM (tratamento T3) induziu a morte do sistema radicular e o 

aparecimento de clorose com consequentes lesões foliares necróticas nas plantas não 

transformadas e plantas transgênicas ID-3 e AB-1, a expressão do cDNA AtBI-1 nas plantas 

transgênicas pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 preveniu a morte do sistema radicular e o 

aparecimento de necrose foliar. Estes fenótipos de morte do sistema radicular, clorose e necrose 

foliar estão associados com o processo de morte celular. 
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Figura 36 - Fenótipo das plantas não transformadas (Controle) e plantas transgênicas ID-3, AB-1, pDM8-1, pDM9-3 

e pDM9-4 crescidas em meio MS líquido com os tratamentos T1 (sem TM), T2 (0,5 mg.L-1 TM) e T3 

(1,0 mg.L-1 TM) após 12 dias de incubação 

 

 O resultado obtido para o conteúdo de clorofila total das plantas incubadas nos 

tratamentos T1, T2 e T3 após doze dias do início do experimento está na Figura 37. É importante 

considerar que cada coluna presente no gráfico representa a média de dez plantas incubadas em 

cada tratamento. 
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 Como era de se esperar, as plantas não transformadas tiveram redução no conteúdo de 

clorofila quando submetidas à maior concentração de TM (tratamento T3). O mesmo resultado 

foi observado para as plantas transgênicas ID-3 e AB-1. O conteúdo de clorofila total está 

diretamente associado ao resultado do alongamento do sistema radicular destas plantas. As 

plantas transgênicas pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 não variaram o conteúdo de clorofila, o que 

está relacionado à não existência de clorose foliar nestas plantas quando submetidas ao estresse 

no RE induzido por TM. 

 A severidade da MCP induzida por estresse no RE está inversamente correlacionada com 

os níveis de expressão de AtBI-1, indicando que este gene tem um importante papel em manter o 

crescimento da planta e a sobrevivência sob estresse no RE. 

 

Figura 37 - Efeito da TM no conteúdo de clorofila total das plantas não transformadas (Controle) e plantas 

transgênicas ID-3, AB-1, pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 crescidas em meio MS líquido com os 

tratamentos T1 (sem TM), T2 (0,5 mg.L-1 TM) e T3 (1,0 mg.L-1 TM) após 12 dias de incubação. Barras e 

barras de erros representam a média ± desvio padrão de 10 repetições nos 2 experimentos 
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200-300 moléculas antena, entre clorofilas e carotenóides (TAIZ, ZEIGER, 2004), sendo a 

clorofila a o principal pigmento dos complexos coletores de luz (LHC) em organismos 

oxigênicos. Um menor conteúdo de clorofilas está relacionado a menor quantidade de membranas 

nos tilacóides e menor empilhamento nos centros de reação do fotossitema II (FSII) 

(SANDMANN; SCHEER, 1998). A maior parte dos pigmentos acessórios está presente nos 

complexos coletores de luz do FSII (LHCII), em especial a clorofila b (PAULSEN, 1995). 

 Em plantas, BI-1 é induzido por uma variedade de estímulos de estresse tais como ataque 

de patógeno, estresse oxidativo, e estresse de calor, e sua superexpressão suprime a ativação da 

morte celular (HÜCKELHOVEN, 2004; WATANABE; LAM, 2004). Potencialmente, estes 

estresses levam à acumulação de ROS e aumentam o nível de cálcio citosólico em uma célula, 

resultando na ativação da morte celular (LAM, 2004; HOFIUS et al., 2007). Dada sua localização 

no RE, que é o maior reservatório de cálcio intracelular e uma organela que é sensível aos 

estresses externos e internos, BI-1 pode funcionar por regulação na concentração de cálcio 

citosólico e/ou estado redox. Até o momento não foram determinadas as funções de AtBI-1 após a 

produção de ROS e o mecanismo paralelo que afeta a execução de etapas para a ativação da 

morte celular mediada pelo estresse no RE. 

 Os resultados estabeleceram a função de AtBI-1 como um determinante crítico para a 

sobrevivência da planta sob estresse no RE. Os mecanismos hipotéticos do envolvimento das 

proteínas AtBI-1 e SoBI-1 nos mecanismos de MCP estão resumidos na Figura 38. 
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Figura 38 - Hipotético envolvimento das proteinas AtBI-1 e SoBI-1 na regulação da MCP nas canas-de-açúcar 

transgênicas. A tunicamicina ativa a expressão do SoBI-1 endógeno, ao passo que AtBI-1 apresenta 

expressão constitutiva. Os fatores endógenos e o estresse ambiental podem induzir a MCP. Espécies 

reativas de oxigênio (ROS), alto nível de Ca+2 citosólico e a liberação de citocromo c podem induzir a 

MCP e reações de estresse isoladas ou em combinação entre elas. Finalmente, a MCP depende da 

atividade proteolítica, que pode ser direta ou indiretamente controlada pela função de AtBI-1 e SoBI-1. 

Estas proteínas aparentemente trabalham após ou independente da liberação do citocromo c. Sugere-se 

que a expressão de gene SoBI-1 pode ser regulada por fatores de estresse e antes dos reguladores da 

MCP e/ou ativada por um mecanismo que monitora a função mitocondrial, quantidades de ROS e/ou 

Ca+2 (Hückelhoven, 2004, modificado) 

 

 Os resultados confirmam a hipótese de que a expressão heteróloga do cDNA AtBI-1 em 

cana-de-açúcar atenua a indução de vias de morte celular, já que plantas não transformadas foram 

mais afetadas no crescimento do sistema radicular e no conteúdo de clorofila total quando 

comparadas às plantas transgênicas pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Tendo em vista os resultados apresentados, conclui-se que: 

 

- A transformação genética de cana-de-açúcar, variedade RB835089, é possível pelos métodos de 

biolísica e mediado por Agrobacterium tumefaciens, utilizando calos embriogênicos como 

explante alvo; 

 

- As sequências de aa das proteínas BI-1 das espécies Poaceae são mais conservadas entre elas do 

que com relação a AtBI-1 de A. thaliana; 

 

- As construções pDM8 e pDM9 desenvolvidas no trabalho permitem a expressão do cDNA do 

gene AtBI-1 e o acúmulo da proteína AtBI-1-V5His6, sendo controlados pelos promotores 

constitutivos CaMV35S e Ubi-1, respectivamente; 

 

- Diferentes taxas de eficiência de transformação genética foram obtidas pelo método mediado 

por A. tumefaciens, as quais foram superiores às alcançadas pelo método de biolística; 

 

- O bioensaio com o antibiótico tunicamicina para indução de estresse no retículo endoplasmático 

confirmou as análises moleculares realizadas com as plantas transgênicas ID-3, AB-1, pDM8-1, 

pDM9-3 e pDM9-4; 

 

- A expressão heteróloga do cDNA do gene AtBI-1 em cana-de-açúcar atenuou a indução das vias 

de morte celular em presença do antibiótico tunicamicina, sendo comprovado pela maior 

tolerância ao estresse das plantas transgênicas pDM8-1, pDM9-3 e pDM9-4 quando comparadas 

com as plantas não transformadas que foram afetas no crescimento do sistema radicular, 

conteúdo de clorofila total, apresentando sintomas típicos de morte celular programada. 
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