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Resumo 

 

Embora o cultivo de tomate seja muito antigo e amplamente distribuído, ainda enfrenta 

desafios para o melhoramento dos níveis de produção e, da qualidade para o processamento e consumo 

fresco. A grande maioria das características de interesse agronômico está determinada por loci de 

caracteres quantitativos (QTL), dificultando ainda mais a identificação e transferência gênica. Diversas 

características tornam o tomateiro um bom modelo para estudos de dissecação dos determinantes 

genéticos de QTL. Primeiro, a disponibilidade de fontes de germoplasma selvagens ainda inexploradas 

que podem aumentar a variabilidade genética, somada à possibilidade de cruzamento entre espécies 

não simpátricas e à autogamia. Segundo, a grande quantidade de informação genética como mapas, 

coleções de ESTs, QTL, e populações de mapeamento. Terceiro, o genoma de S. lycopersicum está 

completamente sequenciado. Por fim, devido a suas diferenças morfogenéticas em relação à espécie 

modelo Arabidopsis thaliana, o tomate se torna uma alternativa para estudos de eudicotiledonias, 

principalmente em estudos relacionadas a metabolismo de frutos carnosos. 

A partir da abundante plataforma de dados disponível e por meio de ferramentas de genômica, 

e genética reversa, este trabalho aborda o estudo de duas regiões do genoma do tomateiro envolvidas 

no metabolismo de amino ácidos e na determinação da estrutura da parede celular. O estudo de 

genômica comparativa de uma região do cromossomo 7 permitiu revelar a perfeita sintenia existente 

entre S. lycopersicum e a espécies selvagem S. pennellii e estimar o tempo de divergência em 2,7 MAA. 

Complementarmente, foi possível determinar que as diferenças fenotípicas entre as espécies são 

maiormente devidas a mudanças nas regiões regulatórias e à presença de SNPs. O estudo funcional do 

gene LFP (Low Free Putrescine) permitiu caracterizar uma proteína plastidial, até o momento 

desconhecida em tomateiro, que participa do metabolismo de poliaminas. O silenciamento de LFP 

resultou na redução da disponibilidade de putrescina livre e no aumento da biomassa vegetativa. Por 

outro lado, os resultados obtidos do estudo do gene GAUT4 (galacturonosiltransferase 4) demonstraram 

que a enzima codificada se localiza em Golgi e participa do metabolismo das pectinas. Em frutos, a 

redução dos níveis de GAUT4 resultou na diminuição de pectina e na alteração da sua composição, 

porém estes se apresentaram mais firmes. Adicionalmente, o silenciamento do gene GAUT4 modificou o 

particionamento de açúcares provocando o aumento de massa vegetativa em detrimento do índice de 

colheita, revelando assim um mecanismo regulatório que comunica o metabolismo da parede celular ao 

controle da relação fonte-dreno. Desta forma, os resultados obtidos aportam dados fundamentais para 

a melhor compreensão de caracteres de interesse agronômico, assim como de processos fisiológicos 

complexos e pouco explorados até o momento no tomateiro. 
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ABSTRACT 

 

Although tomato is an old and widely distributed culture, it still faces challenges to improve 

production levels and quality for processing and consumption. The vast majority of agronomical 

important characteristics are determine by quantitative trait loci (QTL), further hindering the gene 

identification and transfer. Several features make tomato a good model for studying the genetic 

determinants underneath QTL. First, the availability of unexploited sources of wild germplasm that can 

increase genetic variability, coupled with the possibility of interbreeding between no sympatric species 

and autogamy. Second, the large amount of available genetic information as maps, EST collections, QTL, 

and an extensive collection of mapping populations. Third, the genome of S. lycopersicum is completely 

sequenced. Finally, due to their morphogenetic differences in relation to model species Arabidopsis 

thaliana, tomato becomes an alternative to eudicotyledons studies, especially in studies related to 

fleshy fruits metabolism. 

From the abundant data platform available and by means of genomic tools, and reverse 

genetics, this work addresses the study of two tomato genomic regions involved in amino acids and cell 

wall metabolisms. The comparative genomic study in a region of chromosome 7 has revealed the 

perfect synteny between S. lycopersicum and the wild species S. pennellii, and estimated the time of 

divergence between both species in 2.7 MYA. Additionally, it was possible to determine that the 

phenotypic differences between species are mostly due to changes in regulatory regions and the 

presence of SNPs. The functional study of LFP gene (Low Free Putrescine) allowed us to characterize a 

plastid protein, yet unknown in tomato, which participates in the metabolism of polyamines. The LFP 

silencing resulted in reduced availability of free putrescine and increased vegetative biomass. 

Furthermore, the functional characterization of the GAUT4 (galacturonosyltransferase 4) gene 

demonstrated that the encoded enzyme is located in the Golgi apparatus and participates in the pectin 

metabolism. In fruits, the reduced levels of GAUT4 resulted in decreased pectin and in the change of its 

composition. Additionally, GAUT4 gene silencing modified sugars partitioning leading to an increased 

vegetative biomass together with a drastic reduction of the harvest index. Thus, revealing a regulatory 

mechanism that communicates the cell wall metabolism to source-sink relationship control. Concluding, 

the results obtained contribute to a better understanding of agronomical important traits, as well as of 

complex physiological processes little explored in tomato so far. 
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1. O tomateiro: taxonomia e recursos genéticos 

 
Soalanaceae é uma família com grande importância agronômica e econômica, pois contém 

espécies que são amplamente utilizadas como alimento, ornamentais e fonte de medicamentos; dentre 

as quais se destacam a berinjela, batata, tomate, tabaco e pimenta. Essa família compreende 

aproximadamente 90 gêneros e 4000 espécies, das quais aproximadamente 2000 pertencem ao genero 

Solanum (Knapp et al. 2004). As espécies desta família possuem grande diversidade tanto em termos de 

habitat, estando distribuídas desde desertos a florestas tropicais, quanto de hábito, pudendo ser 

herbáceas ou arbóreas (Knapp 2002). Os genomas das solanáceas sofreram relativamente poucos 

rearranjos e duplicações apresentando um alto grau de sintenia entre as espécies, o que faz desta 

família um modelo para estudo da diversidade fenotípica (Mueller et al. 2005). 

Dentre as espécies dessa família encontra-se o tomateiro (Solanum lycopersicum). Sua 

classificação taxonômica dentro da família foi, durante muito tempo, controversa. Em 1694, Tournefort 

foi o primeiro botânico a considerar as diferentes variedades de tomate cultivado como um gênero a 

parte dentro da família Solanaceae, agrupando-os sob o gênero Lycopersicon. Menos de cem anos 

depois, Linnaeus (1753) em seu livro Species Plantarum classificou o tomateiro como pertencente ao 

gênero Solanum agrupando as diferentes variedades dentro de Solanum lycopersicum. Por outro lado, 

Miller (1754) voltou a considerar a classificação de Tournefort e descreveu formalmente o gênero 

Lycopersicon. Durante muitos anos essa classificação foi seguida entre os botânicos. Recentemente, 

através de técnicas de taxonomia molecular uma nova classificação filiogenética colocou o tomate 

novamente no gênero Solanum (Peralta e Spoooner 2007, Spooner 2005, Costa e Heuvelink 2005). 

Apesar dos taxonomistas considerarem o tomate como pertencente ao gênero Solanum, muitos 

produtores continuam utilizando o nome Lycopersicum. 

S. lycopersicum junto a outras 12 espécies de tomateiro selvagens pertencem à seção 

Lycopersicon. Todas as espécies desta seção são nativas da América do Sul distribuindo-se desde o 

Equador, ao longo do Perú, e até o norte do Chile, assim como nas Ilhas Galápagos (Peralta e Spooner 

2000). A Figura 1 apresenta o fenótipo para seis dessas espécies. 
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Figura 1. Algumas espécies da seção Lycopersicon. 
Fenótipo de folhas (A) e frutos (B) de seis espécies da seção Lycopersicon. I: S. chmielewskii. II: S. 
habrochaites. III: S. lycopersicum. IV: S. pimpinellifolium. V: S. neorickii. VI: S. pennellii. Adaptado 
de Schauer et al. (2005). 

 

O provável ancestral a partir do qual o tomateiro cultivado foi domesticado é a espécie S. 

lycopersicum var. cerasiforme, essa espécie apresenta uma distribuição mais ampla, encontrando-se 

também no México, Colômbia e Bolívia (Rick e Holle 1990). A época e o local de domesticação do 

tomate não são claramente conhecidos. Existem duas hipóteses acerca do local de domesticação, a 

hipótese Mexicana e a Peruana (Peralta e Spooner 2007). Embora não tenham sido coletadas provas 

totalmente conclusivas, as evidências mais sólidas indicam que a área mais provável de domesticação 

tenha sido o México (Sims 1980).  

Durante o processo de domesticação, foram selecionadas as características que melhor se 

adaptavam ao uso humano e ao cultivo como tamanho de fruto e cor homogênea. Esse processo, aliado 

às alterações incorporadas aos cultivares após a domesticação como a diversificação em cor e forma, 

levou a que a espécie domesticada seja bastante diferente ao ancestral selvagem com relação a 

caracteres morfológicos e fisiológicos (Frary e Doganlar 2003). Alguns estudos mostraram que essas 

características são controladas por poucos loci (Frary e Doganlar 2003). Acredita-se que o primeiro 

passo para a domesticação tenha sido uma mutação no locus fw2.2, que contém um gene que atua na 

divisão celular. A variação natural existente apenas para este locus pode alterar o tamanho do fruto em 

até 30 %. Todas as espécies selvagens possuem alelos para “fruto pequeno” neste locus, enquanto que 

todas as variedades cultivadas fixaram alelos para “fruto grande” nesta posição. Já a forma do fruto é 

controlada majoritariamente por três loci: ovate, sun e fs8.1 os quais modulam as primeiras fases do 

desenvolvimento dos carpelos (Tanksley 2004). 

O processo de domesticação, sua história de melhoramento tanto na Europa quanto na América 

do Norte, aliado a uma tendência natural de redução de variabilidade, por ser uma espécie que se 

reproduz por autofecundação, levou a uma redução na variabilidade genética em S. lycopersicum (Rick e 
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Yode 1988, Bai e Lindhout 2007). Em 1990, Miller e Tankslley encontraram que a espécie domesticada 

possuía muito pouco da variabilidade genética encontrada na seção Lycopersicon. A partir dos anos 40, 

o pesquisador Charlie Rick através de seus estudos com as espécies pertencentes a essa seção, observou 

que cruzamentos entre as espécies cultivadas e selvagens geravam uma grande variabilidade genética 

(Bai e Lindhout 2007). Mais tarde, ao longo dos anos 70 e 80, Rick examinou extensivamente a 

variabilidade genética entre as espécies da seção Lycopersicon, mostrando uma grande variabilidade em 

espécies encontradas próximas ao centro de distribuição e que se reproduzem por reprodução sexuada 

(Peralta e Spooner 2000). Devido ao fato de todas as espécies da seção Lycopersicon poder ser cruzadas 

(naturalmente ou artificialmente) com o tomateiro cultivado gerando descendentes férteis, o 

germoplasma selvagem passou a ser uma importante fonte de diversidade genética para a identificação 

de novos alelos de interesse (Miller e Tanksley 1990). 

 

2. O tomate como espécie modelo  

 

Devido a suas diferenças morfogenéticas em relação à Arabidopsis thaliana, o tomate se tornou 

um modelo alternativo para estudos de eudicotiledônias, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento e metabolismo de frutos carnosos e climatéricos (Carrari et al. 2006). Este tipo de 

frutos possui um característico aumento na síntese de etileno no início do amadurecimento e foi 

precisamente em tomateiro onde foi desvendada a síntese e percepção deste hormônio (Klee e 

Giovannoni 2011).  

Diversas características intrínsecas a essa espécie contribuem para esse papel. O tomateiro 

apresenta um genoma diplóide (n=12) e relativamente pequeno, com aproximadamente 900 Mb 

(Michaelson et al. 1991), que codifica para aproximadamente 35.000 genes (Van der Hoeven et al. 

2002). O sequenciamento completo do genoma evidenciou que do montante de genes preditos, 

aproximadamente 31.000 foram suportados por sequencias de RNA (Tomato Genome Consortium 

2012). Por ser uma espécie que se reproduz por autofecundação, a manutenção de linhagens é 

extremamente facilitada. Como discutido anteriormente, a existência de germoplasma selvagem, o qual 

constitue um banco de genes a ser explorado, também é uma das características que levaram ao 

tomateiro ser hoje uma planta modelo para o estudo da biologia vegetal (Rick e Yoder 1988). Dessa 

forma, diversos recursos genéticos e genômicos foram desenvolvidos para esta espécie: i) genoma de S. 

lycopersicum totalmente sequenciado (Tomato Genome Consortium 2012); ii) O genoma de S. pennellii 

(Usadel e Fernie, dados não publicados) e de S. pimpinellifolium (Ware, McCombie e Lippman, dados 

não publicados) em fase final de sequenciamento; iii) mais 100 espécies de Solanaceae sendo 

sequenciadas (Sol Genomics Network, http://solgenomics.net/organism/sol100); iv) bibliotecas 

genômicas; v) coleções de sequências de cDNA; vi) mapas genéticos de alta densidade; e vii) populações 

de mapeamento e mutantes (Rick e Yoder 1988, Eshed e Zamir 1995, Muller et al. 2005, Matsukura et 
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al. 2008). Adicionalmente, diversas abordagens tecnológicas foram bem estabelecidas, e continuam 

sendo aplicadas com sucesso em tomateiro como, por exemplo, a transformação genética estável e o 

silenciamento gênico induzido por vírus (Barone et al. 2008, Quadrana et al. 2011). 

O fruto do tomateiro é constituído de uma epiderme, um espesso pericarpo derivado da parede 

do ovário e de tecido placentário que envolve as sementes. Ao longo do desenvolvimento do fruto 

podem ser distinguidos quatro estágios (Figura 2): i) desenvolvimento da flor desde a iniciação floral até 

antese; ii) período de intensa divisão celular que começa após fertilização; iii) período de expansão 

celular que se extende desde o fim da fase de divisão até o início do amadurecimento no qual o fruto 

aumenta até 20 vezes de tamanho passando por sucessivos processos de endoreduplicação de maneira 

que as células de um fruto maduro são altamente polisomáticas (256C) ; iv) após o termino do 

crescimento o fruto passa por alteração bioquímicas e estruturais, o chamado amadurecimento, que 

interfere na aparência, textura, sabor e aroma de forma que os organismos dispersores de sementes 

sejam atraídos (Gillaspy et al. 1993, Tanksley 2004, Giovannoni 2004).  

 

E leno/Respiração	
Amolecimento	
Carotenoides	
Divisão	celular	
Expansão	celular	

Fase	I	
Desenvolvimento		

floral	

Fase	II	
Divissão		
Celular	

Fase	III	
Expansão	
Celular	

Fase	IV	
Amadurecimento	

 

Figura 2. Desenvolvimento do fruto de tomateiro. 
Aspecto do fruto desde antese até o amadurecimento e principais alterações bioquímicas e fisiológicas. 
a: antese. dpa: dias pós-antese. Adaptado de Giovannoni (2004). 

 
O processo de amadurecimento coincide com o amadurecimento da semente e está 

intimamente relacionado com o aumento da respiração e da concentração de etileno, desencadeando 

uma complexa, coordenada e rápida alteração no perfil metabólico. Um dos passos mais importantes 

nesse processo é a conversão de cloroplastos a cromoplastos (Figura 3). Ao longo do amadurecimento, 

os tilacoides dos cloroplastos vão se desorganizando e se diferenciam estruturas globulares 

membranosas chamadas plastoglóbulos. Concomitantemente, enquanto a clorofila presente nos 

cloroplastos se degrada, começa a síntese de carotenoides, principalmente licopeno e β-caroteno, que 
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são acumulados nos plastogóbulos determinando a característica mudança de cor (Klee e Giovannoni 

2011, Giovannoni 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática das mudanças que ocorrem na diferenciação de cloroplastos 
em cromoplastos. 
Adaptado de Bian et al. 2011. 

 

Outro evento caracterísitico do amadurecimento é a alteração da estrutura da parede celular 

que resulta em mudanças no turgor e na textura. Essa alteração é mediada por enzimas relacionadas à 

degradação de pectinas como a poligactorunases e as pectina metilesterases, além de enzimas 

relacionadas com a degradação de hemicelulose como as endo-β-glucanases e a β-galactosidase 

(Giovannoni 2004). 

Por fim, alterações no metabolismo de açucares, ácidos orgânicos e compostos voláteis tornam 

o fruto atrativo aos animais dispersores. O amido acumulado ao longo do desenvolvimento é convertido 

em açúcares, principalmente glicose e frutose. O conteúdo de ácidos orgânicos - ácido cítrico e málico – 

aumentam fazendo com que o pH de um fruto maduro seja próximo de quatro. Finalmente, desde o 

início do amadurecimento são produzidos compostos voláteis derivados de aminoácidos essenciais e de 

ácidos graxos que atingem o pico máximo de concentração quando o fruto está completamente maduro 

(Klee e Giovannoni 2011, Carrari e Fernie 2006). 

Um aspecto muito interessante que ainda abre questionamentos é o papel da fotossíntese do 

fruto durante os três primeiros estágios de desenvolvimento descritos anteriormente. Sabe-se que nas 

células de frutos em desenvolvimento os cloroplastos são fotossinteticamente ativos. Os poucos dados 

publicados a respeito indicam que os frutos verdes possuem cadeia de transporte de elétrons e ciclo de 

Calvin ativos, mas embora fixem carbono, a taxa respiratória é muito alta mascarando a fixação líquida. 

Assim ao longo do desenvolvimento o fruto mudaria o seu metabolismo de parcialmente autótrofo para 

heterotrófico (Piechulla et al. 1987, Carrara et al. 2001, Carrari e Fernie 2006). Um estudo recente 

demonstrou que a fotossíntese do fruto não é determinante para o apropriado metabolimo energético 

do órgão reprodutivo, mas é essencial para o correto desenvolvimento das sementes (Lytovchenko et al. 

2011), resultando assim fundamental desde o ponto de vista evolutivo. 
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3. A cultura de tomate e sua importância na nutrição humana 

 

Foram os espanhóis que introduziram no século 16 o tomate na Europa. Seu cultivo inicial foi 

como planta ornamental, pois se acreditava que era venenoso. Foi somente no século 17 que seu 

consumo passou a ser aceito (Peralta e Spooner 2007). Entre o fim do século 17 e o 18 os europeus 

espalharam a cultura do tomate pelo mundo. Primeiro para a China e Ásia e mais tarde para Japão e 

Estados Unidos.  

O cultivo do tomateiro possui alta importância agronômica tanto no Brasil quanto no mundo. 

Nos últimos 40 anos a produção para consumo in natura e de derivados aumentou 300%. O tomate 

ranqueia na posição décima primeira entre as comodities no mundo. Sua produção anual mundial 

atingiu 152 milhões de toneladas em 2010, e os principais produtores são China, Índia e Estados Unidos. 

Nesse contexto, o Brasil é o oitavo produtor mundial com uma produção de 4,5 milhões de toneladas 

em 2010 foi (FAO Base de dados estatísticos ultima atualização 2011, http://faostat.fao.org).  

Além das suas qualidades nutracêuticas, devido a sua facilidade e versatilidade na utilização, o 

tomate é a hortaliça mais consumida no mundo, tanto em forma fresca como processada. O consumo 

médio mundial de tomate fresco per capita é de 12 kg por ano. Em média um americano adulto come 8 

kg de tomate fresco e 31 kg de tomate na sua forma processada (Canene-Adams et al. 2005). Em países 

como Itália, Israel, Líbano e Grécia o consumo de tomate fresco pode chegar a um consumo per capita 

100 kg por ano. Baseado nesses valores e nos valores nutricionais é possível inferir que o tomate 

fornece 50%, 26% e 19 % das necessidades diárias de vitamina C, A e E respectivamente (Tabela 1). 

Apesar de não ser o alimento com o maior conteúdo de vitamina C, o tomate é a principal fonte 

alimentar desse composto devido ao seu alto consumo (Klee e Giovannoni 2011). 

 

Tabela 1: Valor nutricional do tomate 

 TOMATE CRU TOMATE PROCESSADO 
Aporte do tomate à dieta 

diária* Nutriente 
Quantidade 

em 100g 
% Valores 

diários 
Quantidade em 

100g 
% Valores 

diários 

Calorias 18 (kcal) 1% 102 (kcal) 5% 4,5% 

Proteínas 0,9 g 2% 3,2g 6% 5,6% 

Carboidratos totais 3,9 g 1% 21,3g 7% 6,2% 

Vitamina A 833 IU 17% 1.298 IU 26% 26% 

Vitamina C 12,7 mg 21% 32mg 53% 50% 

Vitmina E 0,54 mg 3% 4,2mg 21% 19% 

*Baseado no consumo médio diário de tomate cru e processado por um americano adulto.  
Fonte: Canene-Adams et al. 2005, Nutritive value of foods, USDA 2002 
(http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/HG72/hg72_2002.pdf). 

 

 

4. O melhoramento genético e o uso do germoplasma selvagem 

 

Embora o cultivo de tomate seja muito antigo e amplamente distribuído, ainda enfrenta 

desafios nos níveis de produção, processamento e consumo. Os produtores requerem mudanças na 

http://faostat.fao.org/
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arquitetura da planta e a geração de variedades resistentes a fatores bióticos e abióticos, que diminuam 

os custos e possibilitem um manejo livre de agroquímicos. As cadeias de processamento desejam alterar 

o conteúdo de determinados metabólitos do fruto que melhorem características industriais (ex. 

conteúdo de sólidos solúveis, brix). E os consumidores, de maneira crescente, procuram o incremento 

na qualidade nutricional (Stiekema 2007).  

Como mencionado anteriormente, devido à reduzida variabilidade genética existente nas 

variedades cultivadas de Solanum lycopersicum a incorporação de germoplasma proveniente de 

espécies selvagens relacionadas se apresenta como uma valiosa fonte para a identificação de novos 

genes (Tanksley et al. 1997). A partir dessa concepção, a existência de linhagens provenientes de 

cruzamentos interespecíficos onde fragmentos de genoma selvagem sejam incorporados ao de S. 

lycopersicum é de especial interesse (Barone et al. 2007).  

Em 1995, Eshed e Zamir desenvolveram uma população pioneira de 76 linhagens introgredidas 

(ILs), nas quais segmentos definidos do genoma de Solanum pennellii (LA716) substituem regiões 

homólogas em um fundo genético de Solanum lycopersicum (cv. M82). Os fragmentos introgredidos de 

todas as linhagens estão bem delimitados através de marcadores moleculares 

(http://www.sgn.cornell.edu/maps/pe.pl) e, em conjunto, cobrem todo o genoma de tomate sendo que 

a sua sobreposição permite segmentar o genoma em 107 bins (Figura 4). Como as ILs são um recurso 

homozigoto e permanente, já que se propagam por autofecundação, elas constituem um excelente 

sistema genético para o mapeamento de caracteres quantitativos - QTL (Quantitative Trait Loci). 

Utilizando essas ILs, Rousseaux et al. (2005) identificaram 20 QTL para conteúdo de antioxidantes, ácido 

ascórbico e compostos fenólicos. Em outro estudo, Causse et al. (2002, 2004) identificaram 130 QTL 

para 38 caracteres relacionados à qualidade organoléptica do fruto. Posteriormente, Tieman et al. 

(2006) analisaram 23 compostos voláteis, relacionados ao sabor do fruto localizando 25 loci distribuídos 

nos 12 cromossomos. Desta maneira, até 2007 tinham sido mapeados 2.795 QTL para caracteres 

metabólicos e de rendimento na coleção de 76 ILs (Lippman et al.2007). 
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Figura 4: Representação esquemática das 76 linhagens introgredidas desenvolvidas por Eshed e 
Zamir (1995). 
(A) esquema geral das ILs. As linhas pretas representam o fragmento de S. pennellii contido em 
cada linhagem. Junto aos fragmentos se indica o nome da linhagem. Fonte: Lippman et al. (2007). 
(B) ILs que abrangem o cromossomo 1. As letras indicam os bins, nos quais é possível dividir o 
cromossomo 1 de acordo à sobreposição dos diferentes fragmentos introgredidos. 

 

Historicamente, os genes de interesse agronômico têm sido identificados através de longos 

processos de mapeamento genético, seguidos de mapeamentos físicos para finalmente chegar à 

clonagem posicional. A integração dos dados de mapeamento com a crescente quantidade de 

informação sobre sequências genômicas e expressas, provindas do advento da genômica, resultou no 

surgimento da estratégia de “genes candidatos” como uma alternativa à demorada clonagem 

posicional. Esta abordagem consiste na identificação de genes que cosegregam com os caracteres de 

interesse e que, pela putativa função dos seus produtos, podem contribuir ou determinar as variações 

observadas. Um exemplo muito interessante da estratégia dos genes candidatos é o estudo realizado 

por Fridman et al. (2000, 2004). Neste estudo foi identificada uma região genômica no cromossomo 9 

de S. pennellii responsável por um incremento de 25 % no brix. Nessa região foi identificado um gene 

que codifica para uma invertase que foi chamada LIN5. Análises funcionais demonstraram que o 

aumento do brix observado estava determinado pela mudança de um único nucleotídeo no terceiro 

éxon do gene, que provocava uma substituição de aminoácido modificando as propriedades cinéticas da 

enzima. Esta invertase é determinante no descarregamento de sacarose do floema ao fruto, sendo este 

o maior fator envolvido no incremento do conteúdo de açúcar neste órgão (Baxter et al. 2005). 

 

5. Construção da hipótese de trabalho 

 

Em 2006, Schauer et al. identificaram e quantificaram 74 metabólitos e 9 caracteres 

morfológicos relacionados a rendimento nos frutos das 76 ILs previamente descritas. Os resultados 
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permitiram identificar 889 QML (Quantitative Metabolic Loci) e 326 YAL (Yield Associated Loci) ao longo 

do genoma do tomate. Tendo como base esse estudo, e em colaboração com a equipe do Dr. Alisdair 

Fernie do Max-Planck-Institut (Golm, Alemanha) e do Dr. Fernando Carrari do INTA (Castelar, Argentina), 

nosso laboratório trabalha para identificar e caracterizar os determinantes genéticos responsáveis por 

essas mudanças. Em 2008, Bermúdez et al., combinando a análise de sequencias de marcadores 

moleculares, amplificação e sequenciamento, análise de variaçãoes alélicas e avaliação da coresposta 

entre expressão gênica e composição metabólica, disponibilizaram uma lista de genes que colocalizam 

com um subset de 106 QML e 20 YAL associados a importantes caracteres agronômicos e nutricionais. 

Essa estratégia permitiu a identificação de 127 genes candidatos, os quais estão localizados ao longo das 

16 regiões genômicas (bins: 1J, 2F, 4E, 4I, 5D, 5E, 5F, 7B, 7F, 7H, 9B, 9D, 9E, 9J, 10B, 11C). A clonagem e 

sequenciamento parcial dos alelos de S. pennellii e S. lycopersicum para 85 desses genes revelou a 

existência de polimorfismos para 43 % das proteínas codificadas.  

Para três das regiões genômicas de interesse (bins 4I, 7H e 11C), além da estratégia de genes 

candidatos, foi construído um mapa físico de S. pennellii que permitiu avaliar a colinearidade entre os 

genomas da espécie selvagem e cultivada (Kamenetzky et al. 2010). O mapa físico foi complementado 

com o sequenciamento de fragmentos genômicos e análise da microsintenia sobre as regiões 

codificantes e regulatórias, assim como o estudo do padrão de inserção de elementos de transposição. 

Desta maneira, foram identificadas diferenças que provavelmente determinem alterações no padrão de 

expressão gênica, explicando assim, as mudanças observadas nos perfís metabólicos. Ainda, a obtenção 

de sequências genômicas de S. pennellii viabilizou também, a realização de análises evolutivas entre as 

duas espécies. Neste contexto, esta tese apresenta a análise da diversidade genômica entre S. 

lycopersicum e S. pennellii na região do bin 7H assim como a caracterização funcional de dois genes 

candidatos previamente identificados por Bermúdez et al. (2008) envolvidos no metabolismo de 

aminoácidos e na estrutura da parede celular.  
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LYCOPERSICUM, E A ESPÉCIE SELVAGEM SOLANUM 
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1. INTRODUCÃO 

 

Com o surgimento das tecnologias de sequenciamento de segunda e terceira geração, o 

aumento de informação sobre as sequencias genômicas e expressas dos organismos é cada vez maior 

criando a necessidade de desenvolver estratégias que permitam a análise dessa imensa quantidade de 

dados (Brautigam and Gowik 2010). Particularmente, o grande desafio é o entendimento da função 

gênica, uma vez que a determinação da sequencia de nucleotídeos não implica no conhecimento dos 

mecanismos pelos quais esta determina o fenótipo. Nesse sentido, a genômica comparativa se tornou 

uma ferramenta importante para desvendar a função e estrutura dos genomas, além de entender os 

mecanismos evolutivos que os moldaram. Desta forma, tanto a comparação de regiões cromossômicas 

homólogas, quanto à análise das relações de ortologia e da diversidade alélica, permitem identificar a 

origem da variação estrutural e funcional dos sistemas biológicos (Salse et al. 2009). Ainda mais, essa 

metodologia tem facilitado a predição de exons terminais ou pequenos, precursores de microRNAs e 

marcos abertos de leitura correspondentes a pequenos peptídeos cuja identificação seria impossível 

sem a utilização de dados experimentais em outras espécies (Windsor and Mitchell-Olds 2006). 

Há inúmeros exemplos da utilização de genômica comparativa, o que tem demonstrado a 

eficácia desta abordagem. Por meio do estudo comparativo da região genômica do locus da aldeído 

desidrogenasse de milho, arroz e sorgo foi possível reconstruir a natureza, o momento e a linhagem dos 

rearranjos que diferenciaram esse segmento cromossômico ao longo dos últimos 60 milhões de anos 

(Ilic et al. 2003). Da mesma forma, recentemente a história evolutiva dos genes Mustang também foi 

revelada em gramíneas (Kajihara et al. 2012). 

É interessante ressaltar que os estudos comparativos tem permitido a aplicação de dados de 

uma espécie em outras taxonomicamente distantes. Por exemplo, utilizando o genoma de Arabidopsis 

thaliana, foram identificados genes relacionados à replicação e reparo de DNA potencialmente 

relacionados à proliferação celular de tumores humanos (Quimbaya et al. 2012). Finalmente, para a 

anotação e entendimento da dinâmica evolutiva do genoma de trigo diversos genomas como os de 

Escherichia coli, humano, A. thaliana e Oryza sativa foram utilizados (Heslop-Harrison 2000). 

Até o momento os genomas de duas espécies de Solanaceae foram totalmente sequenciados e 

disponibilizados: o de Solanum tuberosum (Potato Genome Sequencing Consortium 2011) e mais 

recentemente, o de Solanum lycopersicum (The Tomato Genome Consortium 2012). Neste último 

trabalho foram comparados pela primeira vez os genomas de três espécies:, Solanum tuberosum, 

Solanum lycopersicum e o tomate selvagem, Solanum pimpinelifolium (parcialmente sequenciado). O 

resultado dessa comparação permitiu concluir que as espécies do gênero Solanum sofreram duas 

triplicações consecutivas do genoma, uma ancestral, compartilhada com Rosidae, e uma mais recente. 

Essas triplicações permitiram o aumento no número de genes de famílias multigênicas que resultaram 

na determinação de importantes caracteres dos frutos. 
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Valendo-se da disponibilidade de sequencias parciais, estudos pioneiros, nos últimos vinte anos 

realizaram análises de genômica comparativa em Solanaceae. Em 1988, Zamir and Tanksley mostraram 

a conservação do conteúdo gênico entre tomate, batata, tabaco, petúnia e berinjela. Outro estudo 

posterior mostrou que o alto grau de colinearidade gênica entre tomate e batata estava interrompido 

apenas por inversões paracêntricas (Tanksley et al. 1992). Mapas físico-genéticos comparativos entre 

espécies de Solanaceae revelam que a posição relativa de QTL é, em muitos casos, conservada (Muller 

et al. 2005). Mais recentemente, alguns trabalhos de genômica comparativa em grande escala foram 

realizados em Solanaceae (Rensink et al. 2005, Song e Wang 2010,). Em particular, um deles 

desenvolvido pelo nosso grupo (Kamentezky et al. 2010, vide anexo 1), comparou os genomas da 

espécie de tomate selvagem, S. pennellii, e da cultivada, S. lycopersicum, ao longo de cinco regiões 

genômicas que compreendem 104 QTL associados ao metabolismo primário, rendimento e compostos 

voláteis (Schauer et al. 2006, Tieman et al. 2006). Para isso, foram integrados os mapas genético e físico 

das duas espécies, onde foram ancorados 374 clones de BACs e cosmídeos, provenientes de bibliotecas 

genômicas de S. pennellii, ao mapa genético de S. lycopersicum. A topologia do mapa demonstra que os 

genomas das espécies selvagem e domesticada podem ser considerados colineares. Isto é claramente 

evidenciado pela densidade de conexões entre os clones de S. pennellii e S. lycopersicum e suas posições 

no mapa genético (Figura 1A). Entretanto, foram identificadas algumas regiões que apresentam 

rearranjos como inversões e duplicações (Figura 1B). Finalmente, foi possível sugerir a expansão de 

regiões do genoma de S. pennellii, evidenciado pelas maiores distâncias genéticas entre clones de S. 

pennellii quando comparadas às distâncias entre os clones ortólogos de S. lycopersicum (Figura 1A). 

Esses resultados estão de acordo com as estimativas do tamanho de ambos os genomas de 1.200 Mb e 

950 Mb para as espécies selvagem e cultivada, respectivamente (Kamentzky et al. 2010). De forma 

complementar ao mapa físico, outra abordagem utilizada pelo nosso grupo para avaliar a diversidade 

genômica dentro da seção Lycopersicon foi a realização de uma análise de microsintenia. Esta análise 

revelou uma quase perfeita colinearidade, apresentando alto grau de conservação na ordem, orientação 

e estrutura dos genes. A colinearidade foi interrompida apenas pelo tamanho variável das regiões 

intergênicas e alterações no padrão de inserção de elementos de transposição. Os resultados descritos 

do mapa físico e da análise de microsintenia formam parte do mesmo artigo publicado pelo grupo em 

2010 (Kamenetzky et al. 2010). Em particular, os estudos realizados sobre o cromossomo 7, onde 

tinham sido mapeados QTL para 12 aminoácidos e glicose-6-P (Schauer et al. 2006) e identificados 7 

genes candidatos (Bermúdez et al. 2008), foram desenvolvidos no contexto da presente tese de 

doutorado.  
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6. CONCLUSÕES 

 
Foi sequenciada uma região genômica do cromossomo 7 de S. pennellii correspondente a 146 

Kb, das quais 97 Kb puderam ser comparados com S. lycopersicum. Essa análise nos permitiu concluir 

que na região analisada existe um alto grau de sintenia entre as duas espécies, uma vez que a ordem e 

orientação dos genes estão conservadas. Ainda, foi possível identificar nessa região polimorfismos nas 

putativas regiões regulatórias dos genes, polimorfismos de aminoácidos nas proteínas codificadas e a 

presença de elementos de transposição diferenciais, além de um novo gene candidato que não havia 

sido descrito anteriormente por Bermúdez et al. (2008). Por fim, os dados permitiram a datação da 

divergência entre S. pennellii e S. lycopersicum em 2,7 milhões de anos. Pela abordagem adotada se 

trata da estimativa mais exata calculada até o momento. 

Todos os resultados deste capítulo formam parte do artigo Kamenetzky et al. (2010) (Anexo I). 
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1. INTRODUCÃO 

 
Em 2006, Schauer et al. utilizando GC-MS realizaram uma extensa caracterização metabólica de 

frutos das 76 linhagens introgredidas de S. pennellii desenvolvidas por Eshed e Zamir (1995). Esse estudo 

resultou na identificação de 889 QTL para metabólitos em frutos de tomateiro. Em particular, na região 

do bin H do cromossomo 7 foram descritas alterações para o conteúdo de alanina, β-alanina, GABA, 

lisina, metionina, treonina, homoserina, leucina, isoleucina, glicina, serina, valina e glicose-6-P. 

Por meio da abordagem de genes candidatos, Bermúdez et al. (2008) identificaram 7 genes 

candidatos colocalizados com os QTL descritos. Entre eles foi identificado o lócus Solyc07g065180 

(Unigene U580355, SOL Genomics Network) cuja proteína predita apresentou 70 % de identidade com a 

proteína codificada pelo gene At1g50575 de A. thaliana, o qual está anotado na base de dados TAIR 

(The Arabidopsis Information Resource) como uma putativa lisina descarboxilase (LDC). As LDC são 

enzimas que atuam na biossíntese de poliaminas (PAs) na conversão de lisina em cadaverina. Pela 

estreita relação entre a biossíntese de PAs e o metabolismo de aminoácidos o lócus Solyc07g065180 se 

apresentou como um forte candidato responsável pelos QTL para o conteúdo de aminoácidos mapeados 

na região 7H do genoma do tomateiro (Mattoo e Handa 2008). 

As PAs são aminas alifáticas encontradas em todos os organismos vivos com exceção de duas 

ordens de Archaea, Methanobacteriales e Halobacteriales. Este alto grau de conservação reforça a 

importância destes compostos para a supervivência celular, mas, por outro lado, sugere a ausência de 

uma função específica (Wallace et al. 2003). As PAs mais comuns são a tetramina espermina (Spm), a 

triamina espermidina (Spd) e as diaminas putrescina (Put) e cadaverina (Cad) (Figura 1). 

Em plantas, as PAs estão localizadas no vacúolo, mitocôndria e em cloroplastos, em particular 

nos tilacóides (Kummar 1997). Diferentes estudos demonstraram a participação das PAs em diversos 

processos fisiológicos como: organogênese, embriogênese, senescência folhar, desenvolvimento e 

amadurecimento de frutos e, respostas a estresses bióticos e abióticos (Galston 1983, Galston e Kaur-

Sawhney, 1990; Kumar et al. 1997; Walden et al. 1997; Marco et al. 2011, Alcázar et al. 2010). De acordo 

com Drolet et al. (1986), as PAs podem também atuar na estabilização molecular da membrana 

plasmática. 

 

 
Figura 1: Estrutura das poliaminas. 
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Embora a Spm tenha sido descrita por Antonie van Leeuwenhoek em 1674 em amostras de 

sêmen humano (Bachrach 2010), a rota biossintética das PAs começou a ser dilucidada apenas a partir 

da década de 1970. Em 1972, Ono et al. fizeram os primeiros estudos de purificação de ornitina 

descarboxilase (ODC) em ratos, mas foi somente em 1984 que o gene de camundongo foi clonado 

(McConlogue et al.1984). 

Entretanto, as bases moleculares das funções da PAs in vivo continuam obscuras (Cohen 1988). 

Foi proposto que o mecanismo de ação seja por meio da interação com componentes celulares como a 

cromatina, a maquinaria transcricional e traducional, e macromoléculas (proteínas, RNA e DNA) (Handa 

e Matoo 2010, Liquori et al.1967, Cohen et al. 1969). Neste sentido, existem evidencias de que 

alterações no metabolismo de PAs resultam em alterações no padrão de expressão gênica. Por exemplo, 

tomates transgênicos que sobre-expressam a espermidina sintase apresentam elevado conteúdo de 

Spd, assim como maiores níveis de licopeno como consequência da ativação transcricional dos genes de 

biossíntese de carotenoides (Neily et al. 2011). 

Algumas evidências indicam que as poliaminas atuam de forma conjunta com outros grupos de 

fitohormônios, particularmente com as citocininas; no entanto pouco se conhece sobre a existência de 

um crosstalk entre ambas as rotas de sinalização. Já foi reportado que as citocininas afetam a 

biossíntese e conteúdo das PAs (Galston 1983, Sergiev et al. 1995). Neste sentido, Galston (1983) 

sugeriu que as poliaminas poderiam funcionar como mensageiros secundários das citocininas. Em 2009, 

experimentos com Dendrobium huoshanense mostraram que a aplicação exógena de Spm ou Put levava 

a um incremento da relação citocinina/auxina. Adicionalmente, foi verificado que as PAs inibem a 

atividade da citocinina oxidase ao mesmo tempo em que aumentam a atividade da acido índole acético 

oxidase, enzimas responsáveis pela degradação de citocinina e auxinas, respectivamente, alterando 

assim a taxa citocinina/auxina (Wang et al. 2009). 

A respeito da biossíntese, estudos sugerem que as plantas adquiriram a rota biossintética de 

PAs da cianobactéria ancestral precursora dos cloroplastos (Illingworth et al. 2003). Nas plantas, a 

produção destes compostos se inicia com a formação de Put, que em animais e fungos é formada a 

partir da ornitina pela ornitina descarboxilase (ODC). Nas plantas e bactérias existe uma segunda via de 

formação de Put, usando como precursor a arginina, em uma reação promovida pela arginina 

descarboxilase (ADC). A formação dessa diamina serve como precursor para a formação da triamina 

(Spd) e tetramina (Spm). Esses compostos são formados pela sucessiva adição de grupos aminopropil, 

derivados da descarboxilação da S-adenosilmetionina (SAM), pela espermidina sintase e espermina 

sintase. Por sua vez, como mencionado anteriormente, a cadaverina se origina a partir da 

descarboxilação da lisina, reação catalisada pela LDC (Figura 2) (Alcázar et al. 2010). Nas leguminosas, foi 

descrita uma rota alternativa de síntese desta poliamina a partir da homoarginina via homoagmatina, 

metabólitos que estão presentes durante a germinação das sementes (Smith 1977). Devido à utilização 

de SAM como substrato para biossíntese de algumas PAs, essa via adquiriu uma importância diferencial 
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em plantas com frutos climatéricos como tomate, uma vez que a via de síntese de etileno compartilha 

esse substrato. Diversos estudos mostram que o aumento na produção destes fitohormônios resulta 

também em um incremento de etileno (Mehta et al. 2002). Por sua vez, quando a produção de etileno 

esta reduzida, a SAM seria direcionada para a produção de PAs, mas quando a produção de etileno 

aumenta, a síntese de SAM é estimulada sugerindo que as duas vias não necessariamente competem 

pelo substrato (Van de Poel et al. 2012). 

As PAs são catabolizadas oxidativamente por aminas oxidases, grupo de enzimas que inclui a 

poliamina sintase e a diamina sintase. Essa via de degradação é crucial para a regulação do nível 

intracelular desses compostos (Wimalasekera et al. 2011). Entretanto, especula-se que no caso das 

Solanaceae o nível desses compostos seja regulado principalmente pela biossíntese e por meio de sua 

associação a outras moléculas (Rastogi e Davis 1990).  

Na célula, as PAs podem estar em sua forma livre ou conjugada. Quando conjugadas, esses 

compostos podem estar ligados a macromoléculas como proteínas ou até ao próprio DNA (Kaur-

Sawhney et al. 2003). Também, foi verificada a conjugação de PAs a ácidos fenólicos (ex. p-cumárico, 

ferúlico ou caféico) por meio da ligação covalente entre o grupo amina e o grupo carboxílico dos ácidos. 

Os produtos derivados desta reação são chamados de amidas de ácidos hidroxicin micos (HCAAs) 

(Martin-Tanguy 1997, Fontaniella et al. 2001, 2003). Diversas enzimas responsáveis por essas ligações já 

foram descritas, por exemplo, a enzima putrescina hidroxicinamoil transferase (PHT) a qual foi isolada 

de células de tabaco em suspensão, atua na síntese de cafeoilputrescina (Negrel 1989). As enzimas 

espermina e espermidina hidroxicinamoil transferases que conjugam ácido hidroxicin micos a Spm e 

Spd, respectivamente, também já foram isoladas (Hedberg et al. 1996). As HCAAs têm sido associadas a 

processos de crescimento e desenvolvimento de plantas, como iniciação da floração (Martin-Tanguy 

1997), além de participarem em respostas de defesa a patógenos (Walters 2003). 

 

Figura 2: Rota biossintética das poliaminas. 
As poliaminas estão assinaladas com um quadrado vermelho. As enzimas que participam da rota 
biossintética estão em itálico e suas abreviações são: LDC – lisina descarboxilase, ADC – arginina 
descarboxilase, AIH – agmatina imunohidrolase, ODC – ornitina descarboxilase, CPA – N-carbomil-putrescina 
aminohidrolase, SAMDC – SAM descarboxilase, SPDS – espermidina sintase, SPMS – espermina sintase. 
Adaptado de Wimalasekera et al. (2011). 
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A cadaverina é a PA menos estudada e sua atividade foi associada à indução da divisão celular 

em explantes de parênquima de tubérculos dormentes de Helianthus tuberosus (Bagni et al. 1993). A 

partir de estudos funcionais em Lupinus polyphyllus, tremoceiro, foi verificado que a enzima responsável 

pela síntese de cadaverina, a LDC, atua no cloroplasto, junto à síntese de aminoácidos e dos alcaloides 

derivados dela (Hartamann et al.1980). 

Em bactérias, é proposto que existam dois genes para a LDC, enquanto que para Arabdopsis 

thaliana foram identificados três putativos genes parálogos (Ohe et al. 2008). No entanto, 

recentemente, foi descoberto que em A. thaliana não existe atividade de LDC. Consequentemente, 

esses três genes, e por analogia o lócus de tomate Solyc07g065180 que colocaliza com os QTL para 

aminoácidos, não codificariam LDCs (Bunsupa et al. 2012). Em contra partida, em tomate já foi 

identificada a presença de cadaverina em algumas variedades (Villanueva e Adlakha 1978, Saftner e 

Baldi 1990). 

Desta forma, após o estudo funcional realizado neste trabalho sobre o gene Solyc07g065180, o 

mesmo foi nomeado como LFP (Low Free Putrecine). Os resultados sugerem que LFP está envolvido no 

metabolismo de PAs, mais precisamente no de putrescina desempenhando uma função ainda não 

caracterizada em plantas. 
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6. CONCLUSÕES 

 
LFP foi identificado como possível candidato associado à QTL para o conteúdo de β-alanina, 

GABA, lisina, metionina, treonina, homoserina, leucina, isoleucina, glicina, serina e valina Bermúdez et 

al. (2008). Não obstante, os resultados deste trabalho indicam que LFP não participa da determinação 

desses QTL, função que pode ser adjudicada a algum dos outros seis genes descritos por Bermúdez et al. 

(2008) ou ao novo candidato identificado no Capítulo I desta tese, a s-adenosil-L-metioninacarboxil 

metiltransferase. No entanto, a caracterização funcional de LFP de S. lycopersium revelou um gene de 

função inédita em plantas cujo silenciamento resultou no aumento da biomassaprovavelmente 

determinado pelo um aumento da divisão celular. Este fenótipo somado à diminuição nos níveis de 

putrescina livre e o aumento de putrescina conjugada nas plantas transgênicas permite propor que LFP 

atua no metabolismo de poliaminas, mas particularmente no controle da relação putrescina 

livre/conjugada. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A parede celular é uma estrutura macromolecular complexa que rodeia todas as células 

vegetais. Além de sustentar o corpo da planta e de ser uma barreira física que a protege de organismos 

invasores, a parede restringe a taxa e direção do crescimento celular influenciando o desenvolvimento e 

a morfologia do organismo. Determinando a forma das células vegetais, esta estrutura contribui à 

especialização funcional das mesmas (Buchanan et al. 2000). Adicionalmente, a parede representa uma 

importante reserva de energia, principalmente para as sementes de algumas espécies. Grãos de 

gramíneas, como milho, arroz e trigo, além do amido armazenado no endosperma utilizam material de 

parede como fonte de energia (Burton et al. 2010). Nas leguminosas a principal função da parede das 

células do endosperma é atuar como reserva (Buckeridge 2010). Por exemplo, 40% do peso seco dos 

cotilédones da semente de jatobá, Hymenaea courbaril, é composto por xiloglucano, um polissacarídeo 

da parede celular que é mobilizado para gerar energia durante as primeiras fases do desenvolvimento 

da plântula (Santos e Buckeridge 2004). Por sua vez, fragmentos não celulósicos derivados da 

degradação da parede são importantes sinalizadores para diversos estímulos internos e ambientais. Por 

exemplo, em tomate foi demonstrado que fragmentos de oligogalacturonidios derivados de pectina têm 

ação regulatória na produção de etileno durante o processo de amadurecimento (Campbell e Lebavitch 

1991). Esse mesmo tipo de fragmentos pode desencadear ainda mecanismos de defesa como a indução 

da síntese de fitolexinas, lignina e inibidores de proteinases como resposta ao ataque de patógenos 

(Cotê e Hann 1994, Hammond-Kosack e Jones 1996). 

A estrutura da parede é dinâmica, mudando ao longo da vida da célula. Durante o crescimento 

inicial e a fase de expansão, a célula é envolvida apenas pela parede celular primária. Em algumas 

células a parede é engrossada e fortalecida pela adição de uma parede secundária, depositada entre a 

membrana plasmática e a parede primária (Figura 1A) (Caffall e Mohnen 2009). A parede celular das 

eudicotiledôneas consiste em polissacarídeos - micro fibrilas de celulose, hemicelulose, e a matriz de 

pectina- compostos fenólicos, íons e glicoproteínas estruturais (Carpita e Gibeaut, 1993) (Figura 1B). A 

celulose é o componente comum a todas as paredes celulares vegetais e é constituída por cadeias não 

ramificadas de β-(1,4)-D-glicose que se associam entre si por ligações de hidrogênio e forças de Van der 

Waals (Burton et al. 2010). As hemiceluloses são polímeros de parede que assumem uma conformação 

parecida a da celulose e que através de ligações de hidrogênio podem se ligar a ela. Existem quatro tipos 

de hemicelulose: xilanos, xiloglucanos, mananos e arabinogalactanos. Os xilanos são polímeros lineares 

de β-(1,4)-D-xilose que podem ser modificados pela adição de arabinose (arabinoxilanos) ou ácido 

glucurônico (glucuronoxilano) ou ainda pela adição dos dois açúcares (glucuronoarabinoxilano). Já os 

xiloglucanos tem uma estrutura como a de celulose, sendo um polímero de β-(1,4)-D-glicose modificado 

pela adição de xilose (Caffall e Mohnen 2009). Menos abundantes, os mananos são polímeros de β-(1,4)-

D-manose que podem ser modificados pela adição de galactose dando origem aos galactomananos. 
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Finalmente, os arabinogalactanos são polímeros de β-(1,6)-D-galactose ramificados por cadeias de α-

(1,2)-L-arabinose (Buckeridge 2010).  
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Figura 1: A parede celular. 
(A) Microfotografia apresentando a membrana plasmática (pm), parede secundária (sw), parede primária 
(pw), lamela média (ml), citoplasma (c) e vacúolo (v). A barra representa 2 µm. Adaptado de Caffall e 
Mohnen (2009). (B) Esquema da parede celular. 

 

Em plantas a parede celular primária pode estar organizada de duas formas distintas, parede do 

TIPO I e TIPO II. A maioria das eudicotiledônias e as monocotiledôneas não comelinóides apresentam 

parede do TIPO I, onde as microfibrilas de celulose são interligadas e estabilizadas por xiloglucanos. Essa 

estrutura celulose:xiloglucano esta embebida em uma matriz que contém grande quantidade de 

pectina. A parede do TIPO II esta presente nas monocotiledôneas comelinóides e se caracteriza por ter 

glucuronoarabinoxilano como polissacarídeo que interliga e estabiliza a estrutura das microfibrilas e por 

ser pobre em pectinas (Carpita e Gibeaut 1993, Buchanan et al. 2000). 

As pectinas são uma família de polissacarídeos complexos ricos em D-ácido galacturônico (GalA) 

o qual perfaz 70% da pectina (Mohnem 2008). Existem dois tipos de polímeros que compõem a 

estrutura básica da pectina: o homogalacturano (HG) e o raminogalacturano I (RG I) (Figura 2). 

O HG é um polímero de α-(1,4)-D-GalA sem ramificações. Acredita-se que o HG seja secretado 

na parede altamente metilado sendo que as metilas são acrescentadas no carbono 6 dos resíduos de 

GalA (Ridley et al. 2001). Os resíduos não metilados são carregados negativamente e, por isso, podem 

interagir com Ca2+ formando um gel estável. Essa interação com cálcio gera uma estrutura compacta que 

é chamada de “caixa de ovo” (Caffall e Mohnen 2009). O HG pode ainda ser modificado pela adição de 

xilose ou apiofuranose, dando origem ao xilogalacturano (XGA) e apiogalacturano, respectivamente. 

Além dessas simples substituições o HG pode estar ramificado com complexas cadeias laterais formando 

raminogalacturano II (RG II). Geralmente, cada domínio de RG-II possui quatro longas cadeias laterais 

complexas nomeadas de A a D, que juntas, possuem 11 tipos diferentes de açúcares (Harholt et al. 

2010) (Figura 2). O domínio RG-II é encontrado como dímero, sendo que a ligação entre as duas 
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unidades se estabelece entre cadeias A e é intermediada por um íon borato (O’Neill et al. 2001). O RG-II 

é ubíquo e perfaz 8 % da parede de folhas de A. thaliana (Caffall e Mohnen 2009). 

Já o RG I é composto por um esqueleto formado por GalA e raminose (Rha) formando unidades 

do dissacarídeo α-1,4-D-GalA-α-1,2-L-Rha (Figura 2). Os resíduos de raminose da base podem ser 

ramificados com estruturas α-(1,5)-arabinanos, β-(1,4) galactanos e vários arabinogalactanos (Carpita e 

Gibeaut 1993). Ao contrario do que acontece em RG-II, as ramificações de RG I são muito variáveis nas 

diferentes espécies. É importante ressaltar que as diferentes estruturas descritas acima não ocorrem de 

forma isolada, mas compondo diferentes domínios da mesma matriz péctica (Harholt et al. 2010). 

Em fruto de tomateiro, ¼ da massa da parede é composta por pectina, Interessantemente, as 

pectinas são menos ramificadas e com menos quantidade de RG, quando comparada a outras espécies. 

Além disso, de 60 a 70 % dos resíduos de GalA estão metilados. A hemicelulose desempenha um papel 

adicional em tomate, por estar presente nas junções celulares, participando da adesão celular. Diferente 

do que acontece em outras espécies, a hemicelulose de tomate é abundante em mananos (Houben et 

al. 2011, Christiaens et al. 2012). 
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Figura 2: Representação esquemática da estrutura da pectina. 
Esta representada a estrutura e composição dos quatro diferentes domínios que compõem a pectina. KDO 
(ácido 3-desoxi-D-mano-2-octulosônico) e Dha (ácido desoxi-lixo-heptalosárico). Adaptado de Mohnen 2008. 

 

De acordo com os dados de localização das poucas enzimas que foram caracterizadas até o 

momento (Harholt et al. 2010), a biossíntese dos polissacarídeos da matriz de pectinas ocorre nas 

membranas do complexo de Golgi (Keegstra 2010). É proposto que a biossíntese aconteça 

simultaneamente em diversas vesículas do Golgi de uma maneira compartimentalizada e sequencial, 

onde cada vesícula contém uma enzima específica do processo (Mohnen et al. 2008). Por se tratar de 

um polímero tão complexo, foi estimado que mais de 67 enzimas sejam necessárias para a síntese dos 

polissacarídeos pécticos (Mohnen et al. 2008), entre essas enzimas se encontram as 
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galacturonosiltransferases (GAUT) que estão associadas à síntese de pectina transferindo unidades de 

ácido galacturônico à extremidade não redutora de HG (Sterling et al. 2006).  

As GAUTs pertencem ao grupo das glicosiltransferases (GT), enzimas que estão catalogadas no 

banco de dados CAZy juntamente com outras enzimas do metabolismo de carboidratos (www.cazy.org, 

Cantarel et al. 2009). Mais especificamente, fazem parte da família 8 das GTs (Harholt et al. 2010, Yin et 

al. 2010) que pode ser dividida em três classes de proteínas. As Classes I e II consistem de proteínas 

eucarióticas, enquanto que a classe III de proteínas de origem bacteriana. O grupo das proteínas 

relacionadas à parede celular de plantas, o qual inclui as GAUTs e as galacturonosiltransferases-like 

(GATLs), fazem parte da Classe I. Uma extensiva análise filogenética mostrou que a família GT8 foi 

adquirida de um progenitor ancestral de cianobactéria, e posteriormente dividida nas três classes que 

passaram a ter especialização funcional. Mais ainda, o número de genes GAUT e GATL aumentou nas 

plantas superiores o que sugeriria que esses genes possuem um papel importante na adaptação das 

plantas ao ambiente terrestre (Yin et al. 2010). 

Até o momento, a atividade de galacturonosiltransferase (GAUT) foi demonstrada apenas para o 

produto de um único gene identificado em A. thaliana que foi denominado GAUT1. A caracterização 

bioquímica de GAUT1 comprovou seu papel na elongação dos oligogalactoronídeos (OGAs) (Sterling et 

al. 2001, 2006). Recentemente, foi demonstrado que GAUT1 atua no lúmen do Golgi formando um 

complexo juntamente com a GAUT7, que ancora o complexo proteico na membrana (Atmodjo et al. 

2011). 

Tanto as GAUTs quanto as GATLs pertencem a famílias multigênicas. A. thaliana contém 15 

GAUTs e 10 GATLs (Caffall et al. 2009). Devido à redundância entre os membros dessa família e aos 

efeitos pleiotrópicos, a assinação de uma função específica para cada membro da família se torna uma 

tarefa muito difícil. Adicionalmente a GAUT1 e GAUT7, foram estudados funcionalmente outros três 

genes dessa família e o fenótipo encontrado sugere que as proteínas GAUT possuem diversas atividades 

específicas na síntese de pectinas. Em 2002, Bouton et al. descreveram o mutante de A. thaliana 

quasimodo 1 (qua 1), que possui uma inserção de T-DNA no gene GAUT8 e apresenta reduzida adesão 

celular e fenótipo anão. Análises bioquímicas da parede celular dessa mutante revelaram redução no 

conteúdo de ácido galacturônico e xilose, assim como um aumento significativo no conteúdo de 

arabinose, raminose e fucose (Leboeuf et al. 2005, Orfila et al. 2005). Desta forma, foi proposto que a 

alteração na adesão celular fosse resultado da diminuição nos níveis de HG interagindo com Ca2+, 

enquanto que a alteração na composição das pectinas indicam mudanças ou deficiências na ramificação 

das mesmas (Orfila et al. 2005). Por sua vez, a caracterização do mutante irx8, permitiu propor que o 

alelo selvagem da GAUT12 esteja envolvido na biossíntese de glucuranoxilano (GX) (Peña et al. 2007). A 

mutação desse gene levou a uma redução de 57 % no conteúdo de xilose (Xyl), levando a hipótese de 

que GAUT12 seja responsável pela adição de um resido de α-D-GalA ao resíduo de xilose da sequencia 

α-D-Xyl-(1,4)-β-D-Xyl-(1,3)-α-L-Rha-(1,2)-α-D-GalA-(1,4)-D-Xyl presente na extremidade redutora dos 
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GXs (Peña et al. 2007). Finalmente, estudos recentes com a mutante para o gene da GATL1 (parvus), 

demonstraram que o fenótipo dessas plantas é muito similar ao das mutantes irx8. Assim foi proposto 

que os dois genes estejam envolvidos na mesma via biossintética. (Brown et al. 2007, Lee et al. 2007). 

Por meio da abordagem de genes candidatos, Bermúdez et al. (2008) descreveu uma lista de 

genes candidatos que mapeiam junto a QTLs para caracteres agronômicos de grande importância no 

tomateiro. Entre os genes identificados encontra-se um gene que codifica para uma putativa GAUT e 

que colocaliza com um QTL para ácido galacturônico livre em frutos maduros. Embora o metabolismo da 

parede celular tenha grande importância para a qualidade agronômica e industrial deste cultivo, já que 

determina caracteres como tempo de amadurecimento e conteúdo de ácidos solúveis (brix), até o 

momento nenhum gene da família das GAUTs foi descrito em tomateiro. Assim, esse estudo propôs a 

caracterização funcional do gene identificado por Bermúdez et al. (2008) visando compreender a sua 

participação no metabolismo de pectina assim como seu efeito sobre a fisiologia da planta como um 

todo. 
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3. RESULTADOS, MATERIAL E MÉTODOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados, material e métodos e discussão deste capítulo são apresentados na forma de 

artigo científico aceito para publicação no periódico Journal of Experiemental Botany.  
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4. CONCLUSÕES 

 

Foi caracterizada a família multigênica das GAUTs de tomateiro e realizado um estudo 

funcional do gene GAUT4, o qual foi identificado por Bermúdez et al. (2008) como um possível 

candidato associado a um QTL para ácido galacturônico livre em frutos maduros. A 

caracterização dessa família multigênica demonstrou que S. lycopersicum possui 17 GAUTs e 

que as diferenças no padrão de expressão espacial e temporal das mesmas poderiam explicar 

as alterações na estrutura dos polissacarídeos de parede nos diferentes tecidos e fases de 

desenvolvimento. O silenciamento gênico mediado por RNAi do gene da GAUT4 levou a 

alterações na composição da pectina, gerando efeitos pleiotrópicos no crescimento e no 

desenvolvimento da planta. O fenótipo obtido revelou mecanismos fisiológicos através do 

metabolismo dos polissacarídeos e de rafinose que modulam a alocação de recursos na planta, 

afetando a relação fonte-dreno em tomateiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O trabalho apresentado visou à caracterização de regiões genômicas envolvidas no 

metabolismo de aminoácidos e na determinação da estrutura da parede celular. As 

abordagens aplicadas de genômicas e genética reversa permitiram atingir os objetivos 

propostos por meio da analise integrada do sistema biológico. 

Dessa maneira, o estudo de microsintenia apresentado no Capítulo I permitiu datar a 

divergência entre S. lycopersicum e a espécie selvagem S. pennellii em 2,7 MYA. Ainda, 

demonstrou que ambos os genomas são altamente colineares, apresentando apenas 

polimorfismos pontuais sobre as regiões codificantes e variações mais significativas nas regiões 

regulatórias dos genes. Finalmente, foi identificado um novo gene candidato possivelmente 

envolvido nas alterações do conteúdo de aminoácidos descritas por Bermúdez et al. (2008). Os 

resultados apresentados nos Capítulos II e III permitiram caracterizar funcionalmente dois 

novos genes de tomateiro. O gene LFP demonstrou estar envolvido no metabolismo de 

poliaminas e participar do controle do crescimento do corpo vegetativo. Por outro lado, foram 

identificados e caracterizados transcricionalmente os 17 membros da família multigênica das 

galacturonosiltransferases (GAUTs) de tomateiro. O estudo funcional da GAUT4 mostrou que 

esta proteína é fundamental para a manutenção da quantidade e composição das pectinas no 

fruto. Adicionalmente, o silenciamento deste gene expôs um mecanismo de comunicação 

entre o metabolismo de pectinas e a regulação da relação fonte-dreno provavelmente 

mediado pela rafinose e açúcares nucleotídeos.  

A escolha da estratégia de RNAi foi eficiente para revelar o efeito da queda dos 

produtos proteicos dos genes sob estudo para a manutenção do fenótipo selvagem de S. 

lycopersicum. Pelo contrario, a utilização de mutantes poderia ter resultado infrutífera no caso 

de genes com funções vitais no metabolismo e desenvolvimento da planta, como 

demonstrado pela impossibilidade de obter mutantes gaut4 de A. thaliana. 

Sendo assim, os resultados obtidos não só aportaram evidencias que permitiram gerar 

hipóteses sobre a função das proteínas, mas também, revelar as conexões entre os diversos 

módulos funcionais do organismo. Desta forma a biologia de sistemas se apresenta como uma 

abordagem fundamental para a compreensão dos processos bioquímicos e fisiológicos e suas 

inter-relações, principalmente visando aplicações biotecnológicas. 
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