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Resumo 
 

 

O tomate tem grande importância econômica e nutricional. Durante o amadurecimento do 

fruto, os cloroplastos são convertidos em cromoplastos, a clorofila é degradada e metabólitos 

secundários de importância nutracêutica, como carotenoides e vitamina E (VTE), são acumulados. 

A luz tem papel fundamental na regulação da atividade plastidial e, portanto, na determinação da 

qualidade nutricional dos frutos. Por exemplo, o silenciamento do gene DE-ETIOLATED 1, um 

efetor negativo na via de transdução de sinal luminoso, leva ao aumento do número de cloroplastos 

e ao maior acúmulo de clorofila, carotenoides e VTE em frutos tomate. Ainda, a luz tem papel 

fundamental na determinação dos ritmos de crescimento e no tempo de floração em diversas 

espécies. Em Arabidopsis thaliana, na presença de luz, os fitocromos (PHYs) induzem a 

degradação dos fatores de interação a PHYs (PHY-Interacting Factors, PIFs). As AtPIFs são 

fatores de transcrição que atuam como reguladores negativos da fotomorfogênese e participam de 

uma extensa rede regulatória que controla diversos processos do desenvolvimento desde a 

germinação até a senescência. Diretamente, as AtPIF controlam genes relacionados à biogênese e 

manutenção de cloroplastos, síntese e degradação de clorofila, carotenogênese, floração e 

crescimento. Assim, as PIF surgem como potenciais alvos de manipulação para melhoramento da 

qualidade nutricional e da produtividade. Neste contexto, este projeto objetivou caracterizar 

funcionalmente as PIFs de tomateiro. Desta maneira, no Capítulo I, foram identificados os genes 

SlPIF, os quais foram estudados no contexto de diversidade, história evolutiva e perfil de 

expressão. No Capítulo II, foi avaliado o efeito da luz sobre o metabolismo de VTE e a participação 

das SlPIFs como fatores regulatórios. No Capítulo III, foi avaliado o impacto do silenciamento do 

gene SlPIF4 sobre a produtividade e qualidade nutricional de frutos. Assim, este trabalho traz 

novas informações que auxiliam na compreensão do papel desempenhado pelas proteínas SlPIFs 

na regulação de importantes processos metabólicos e do desenvolvimento, que, por fim, afetam 

caracteres de interesse agronômico e nutricional do tomate. 
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Abstract 
 

 

Tomato is a species of great economical and nutritional importance. During fruit ripening, 

chloroplasts are converted into chromoplasts, chlorophylls are degraded and secondary 

metabolites of nutraceutical importance, such as carotenoids and vitamin E (VTE), accumulate. 

Light plays a key role in the regulation of plastid activity and, therefore, of fruit nutritional quality. 

For instance, silencing of DE-ETIOLATED 1, a negative effector on light signaling, leads to 

increased chloroplast number and higher levels of chlorophyll, carotenoids and vitamin E in 

tomato fruits. On the other hand, light affects growth rates and flowering time in various species. 

In Arabidopsis thaliana, light-activated phytochromes (PHYs) induce the degradation of PHY-

interacting factors (PIFs). PIFs as transcription factors acting as negative regulators of 

photomorphogenesis, part of a complex regulatory network that controls many developmental 

processes, from seed germination to senescence. AtPIFs directly regulate genes involved in plastid 

biogenesis and maintenance, chlorophyll breakdown, carotenogenesis, as well as pathways 

regulating growth and flowering. Therefore, PIFs emerge as potential targets of genetic 

manipulation towards improving fruit yield and quality. In this context, this work aimed to 

functionally characterize tomato PIFs. In Chapter I, SlPIFs were identified, and their diversity, 

evolutionary history and expression profile were studied. In Chapter II, the impacts of light on 

vitamin E biosynthesis and the role of SlPIFs as regulators of this process were investigated. In 

Chapter III, the effects of SlPIF4 constitutive silencing were evaluated regarding mainly fruit 

production and nutritional quality. Overall, this work brings new information that help 

understanding the role of SlPIFs in the regulation of important developmental and metabolic 

process, that ultimately affect agronomic and nutraceutical characteristic of the tomato fruit. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Of the many intricate and beautiful control mechanisms living organisms have 

evolved to optimize their survival in a variable and changing environment, 

none is more elegant than the phytochrome system of plants.” 

 

Warren L. Butler  
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1. Considerações iniciais 

Há milhares de anos, a busca por cultivares de alta produtividade e crescimento acelerado 

conduz a domesticação das plantas. De modo empírico, a humanidade modificou recursos vegetais 

por meio de cruzamentos e seleção artificial, finalmente, obtendo cultivares adaptados a crescer 

melhor em determinada época, região e clima. Esse tipo de melhoramento clássico levou ao 

surgimento de tomateiros de hábito semi-determinado e frutos grandes, de cereais com espigas 

altas e número aumentado de sementes que passaram a ser cultivados em regiões muito diferentes 

daquelas habitadas por seus ancestrais selvagens (Salamini et al., 2002; Meyer and Purugganan, 

2013; Bergougnoux, 2014). 

Embora a domesticação tenha trazido benefícios, a falta de conhecimento sobre a fisiologia 

ainda representava uma barreira para o melhoramento direcionado e o próprio processo produtivo. 

Por exemplo, agricultores ainda eram limitados pela sazonalidade particular de muitos cultivares 

para germinação, crescimento e floração. Não obstante, as bases fisiológicas do efeito das estações 

sobre o desenvolvimento só começaram a ser compreendidas no último século. Garner and Allard 

(1920), demonstraram que o tempo de exposição diária à luz é o fator ambiental mais importante 

na determinação da fase reprodutiva em tabaco e soja. Trabalhos subsequentes mostraram que 

existem variáveis graus de sensibilidade à luz: determinadas plantas só florescem quando expostas 

a um período mínimo de noite ininterrupta, enquanto outras permanecem em estado vegetativo se 

o comprimento da noite ultrapassar um período máximo, ainda há plantas indiferentes a essa 

variável. 

Nas décadas seguintes, mostrou-se que outros processos são regulados pela luz, como a 

germinação, o alongamento de internós, a expansão foliar e a pigmentação. Foi proposto por 

Borthwick et al. (1952) que a germinação de sementes de alface dependia da ativação de um 

“pigmento” por luz na faixa do vermelho; e que a inativação desse “pigmento” por luz vermelho-

extrema ou escuro seriam responsáveis por inibir esse processo. Interessantemente, descobriu-se 

que outros fenômenos controlados por fotoperíodo também estavam sob controle dessa reação 

fotorreversível (Liverman, 1960). Somente em 1959, o fitocromo foi isolado e reconhecido como 

molécula responsável por mediar estas respostas (Butler et al., 1959; Borthwick and Hendricks, 

1960). Em 1985, o grupo de Peter Quail publicou a primeira sequência de um gene codificante 
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para um fitocromo de aveia (Hershey et al., 1985). Desde então, as bases moleculares das respostas 

mediadas por fitocromos são amplamente estudadas. 

Hoje, o conhecimento sobre fotobiologia permite o cultivo de plantas fora de época, por 

exemplo, por meio da suplementação artificial - da qualidade, quantidade e duração - da luz 

necessária para induzir a floração e aumentar a produtividade (Dorais, 2003; Moe et al., 2005). 

Ainda, a engenharia das redes regulatórias controladas por fitocromos tem grande potencial para 

o melhoramento vegetal pois elas controlam inúmeros processos fisiológicos que determinam 

diversos caracteres de importância agronômica. Não obstante, o conhecimento acumulado nos 

últimos 30 anos se concentra majoritariamente na espécie modelo Arabidopsis thaliana, sendo 

muito escasso para espécies de interesse comercial. 

Trabalhos recentes sugerem que mutações selecionadas durante o processo de 

domesticação do tomateiro causaram uma atenuação do relógio circadiano e a perda de 

sensibilidade ao comprimento do dia para a floração (Müller et al., 2016; Soyk et al., 2017; Müller 

et al., 2018). Em ambos os casos, foi demonstrada uma interação genética dos loci mutados com 

o fitocromo B1 - embora a natureza molecular dessas interações não seja bem conhecida - 

ressaltando a importância da sinalização luminosa mediada por fitocromos para a adaptação 

ambiental (Cao et al., 2016; Cao et al., 2018; Müller et al., 2018). Especula-se que essas mutações 

foram importantes para permitir o plantio em regiões diferentes das habitadas pelos tomateiros 

ancestrais andinos. Neste contexto, o objetivo principal do presente trabalho é aumentar a 

compreensão dos processos regulados por fitocromos em tomateiro, especialmente aqueles 

mediados pelos fatores de transcrição PHYTOCROME-INTERACTING FACTORS (PIFs), e 

investigar como a manipulação da resposta à luz pode afetar a produtividade e qualidade 

nutricional de frutos carnosos. 

 

2. PIFs e a atividade plastidial 

Além de energia para as reações de fotossíntese, a luz também provê sinais ambientais que 

regulam os ritmos circadianos, a fotomorfogênese e até mesmo o movimento de órgãos e organelas 

(McDonald, 2003). Assim, o desenvolvimento das plantas, seres sésseis e foto-autotróficos, 

decorre justamente da capacidade de perceber e se adaptar, entre outros fatores ambientais, às 
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condições de luminosidade. As cascatas de transdução do sinal luminoso mediadas pelos 

fotorreceptores permitem que a planta responda a diferentes qualidades e intensidades de luz, 

adequando o metabolismo e os ritmos de crescimento ao ambiente em constante mudança (Kami 

et al., 2010). 

Os fitocromos (PHYs) são fotorreceptores responsáveis pela percepção da luz vermelha, 

vermelha-extrema e azul e, portanto, componentes fundamentais da regulação do ritmo circadiano 

e da fotomorfogênese. Existem duas formas interconversíveis dos PHYs, sensíveis ao espectro 

vermelho (Fv) e vermelho-extremo (Fve), consistindo nas formas inativa e ativa do fotorreceptor, 

respectivamente. A exposição à luz solar leva à ativação dos PHYs, enquanto a manutenção das 

plantas no escuro, leva à conversão lenta e espontânea de Fve para Fv (revisado em Mathews, 

2006). Os PHYs em sua forma ativa migram do citosol para o núcleo, onde interagem com diversos 

fatores e induzem modificações no padrão de produção e processamento de transcritos em resposta 

à luz (Castillon et al., 2007; Leivar and Quail, 2011; Park et al., 2012; Shikata et al., 2014). 

Dentre os fatores que intermediam essa via de sinalização, destacam-se as proteínas de 

interação aos PHYs (PIF – phytochrome-interacting factor). As PIFs são fatores de transcrição do 

tipo basic helix loop helix (bHLH) parte de uma família multigênica de seis membros em A. 

thaliana (i.e. AtPIF1, AtPIF3, AtPIF4, AtPIF5, AtPIF7 e AtPIF8). As proteínas PIF se acumulam 

no escuro, induzindo respostas à ausência de luz. Já na presença de luz, PHYs interagem com as 

PIFs no núcleo, impedindo a ligação a seus alvos transcricionais e levando à degradação destas 

proteínas e, em alguns casos, do próprio fotorreceptor (Castillon et al., 2007; Shen et al., 2007; 

Leivar and Quail, 2011; Park et al., 2012; Ni et al., 2014). 

A interação antagônica descrita acima coloca as PIFs como componentes centrais na 

regulação de importantes processos fisiológicos das plantas. Em plântulas de A. thaliana recém-

germinadas, AtPIF1 e AtPIF3 inibem o acúmulo de clorofila (Chl) e a abertura dos cotilédones no 

escuro, enquanto AtPIF3, AtPIF4 e AtPIF5 promovem o alongamento do hipocótilo. Durante o 

estiolamento, as AtPIF1 e AtPIF3 inibem o desenvolvimento de cloroplastos e a biossíntese de 

Chl, reprimindo a síntese de anéis tetrapirrólicos e o acúmulo de protoclorofilide (Huq et al., 2004; 

De Lucas et al., 2008; Moon et al., 2008; Shin et al., 2009; Stephenson et al., 2009; Chen et al., 

2013; Liu et al., 2013). Esta inibição é particularmente importante durante o início do processo de 

desetiolamento, quando a produção rápida e excessiva de precursores de Chl poderia levar a danos 
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oxidativos (Chen et al., 2013; Lockhart, 2013). Contraditoriamente, esta mesma inibição é 

importante para o correto esverdeamento do tecido. Plantas sobre-expressando AtPIF1 e AtPIF3 

crescidas no escuro apresentam maiores taxas de esverdeamento quando expostas à alta luz em 

comparação com plantas selvagens (Chen et al., 2013). 

Além do anel tetrapirrólico da clorofila, a biossíntese de outros metabólitos de origem 

plastidial é regulada diretamente pelas proteínas PIF; como os carotenoides. Estudos demonstram 

que a luz exerce controle sobre diversos passos da biossíntese desses compostos. Neste contexto, 

as PIFs atuam reprimindo a expressão da primeira enzima responsável pela biossíntese de 

carotenoides, a FITOENO SINTASE (PSY), tanto em A. thaliana quanto em tomateiro (Toledo-

Ortiz et al., 2010; Llorente et al., 2016). No entanto, o controle sobre a síntese destes compostos 

ocorre também a montante da PSY, pela inibição de genes da via do metileritritol fosfato (MEP) 

que fornecem os precursores necessários para a carotenogênese (Chenge‐Espinosa et al., 2018). 

A diferenciação e atividade plastidial estão estritamente controladas pela luz por meio de 

uma complexa cascata de sinalização da qual as PIFs participam como reguladores negativos. Em 

contraposição, os genes GOLDEN2-LIKE (GLKs) codificam fatores de transcrição que induzem o 

desenvolvimento plastidial e a expressão de transcritos nucleares necessários à fotossíntese 

(Waters et al., 2008) na presença de luz. Foi descrito em A. thaliana que os promotores destes 

genes possuem motivos G-box, os quais são reconhecidos alternativamente pelas AtPIFs ou pela 

proteína LONG HYPOCOTYL 5 (AtHY5) (Song et al., 2014; Toledo-Ortiz et al., 2014). No 

escuro, em ausência de AtHY5, as AtPIFs se ligam a estes promotores inibindo a transcrição dos 

AtGLKs. Na luz, a degradação das AtPIFs e indução de AtHY5 pelos PHYs ativados levam à 

produção de AtGLKs e à diferenciação dos cloroplastos (Figura 1). 

Devido à importância da luz na biologia dos cloroplastos, faz-se necessário um ajuste fino 

da expressão gênica nuclear e do metabolismo plastidial de acordo com o estágio de 

desenvolvimento e as condições de luminosidade (Biswal et al., 2013). Um trabalho de 2013 

demonstrou a existência de um sinal retrógrado do cloroplasto que modula o splicing de diversos 

fatores nucleares em resposta à luz (Petrillo et al., 2014), evidenciando a importância de 

cloroplastos funcionais para respostas fisiológicas a diferentes condições de luminosidade. Por 

exemplo, em situações de excesso de luminosidade, um sinal retrógrado do cloroplasto reprime a 

expressão de AtGLK1 por um mecanismo independente de AtPIFs, ainda não completamente 
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elucidado (Martín et al., 2016; Hernández-Verdeja and Strand, 2018). Esse fato é fundamental para 

a proteção contra estresse oxidativo provocado por luz. Ainda neste contexto, AtPIF1 e AtPIF3 

atuam antagonicamente a AtHY5 na regulação de genes responsivos a ROS. As AtPIFs reprimem 

diretamente genes relacionados à estresse e, desta maneira, inibem a morte celular durante o 

desestiolamento. Pelo contrário, mutantes Atpifs produzem mais 1O2 e apresentam mais sintomas 

de morte celular durante esse processo (Chen et al., 2013). 

 

3. PIFs e o crescimento 

Inúmeros estudos demonstram que a atividade da proteína e os níveis de transcritos de 

AtPIF4 são regulados por diferentes estímulos além da luz, como a temperatura, o ritmo 

circadiano, o conteúdo de açúcares e hormônios. Neste contexto, AtPIF4 funciona como um fator 

integrador da complexa rede regulatória que controla o crescimento em resposta a condições 

ambientais e endógenas (Choi and Oh, 2016).  

Após a germinação, por exemplo, plântulas são capazes de otimizar o uso de recursos para 

promover o crescimento dentro da terra em busca de luz: enquanto AtPIF1 e AtPIF3 inibem a 

diferenciação plastidial e a expansão dos cotilédones, AtPIF4 e AtPIF5 induzem o alongamento 

do hipocótilo no escuro. Ao atingir a luz, AtPHYs degradam AtPIFs, inibem o crescimento do 

hipocótilo e induzem a fotomorfogênese. A partir deste momento, AtPIF4 e AtPIF5 atuam na 

promoção do crescimento diário durante o período escuro, por meio da ativação direta de genes 

que estimulam o crescimento e por ativação das vias de biossíntese e de resposta à auxina. Em A. 

thaliana, viu-se que a taxa de crescimento está associada à interação entre a duração do período 

noturno e o relógio circadiano (Nozue et al., 2007; Niwa et al., 2009; Franklin et al., 2011; 

Kunihiro et al., 2011; Nusinow et al., 2011; Nomoto et al., 2012; Sun et al., 2012; De Montaigu et 

al., 2015). 

Altas temperaturas induzem o acúmulo e atividade de AtPIF4, intensificando o 

alongamento de hipocótilos, folhas e caules. Esse efeito é conhecido há pelo menos uma década e 

é modulado pelo relógio circadiano e por fatores hormonais (Koini et al., 2009; Stavang et al., 

2009; Franklin et al., 2011; Sun et al., 2012; Nieto et al., 2015; Gangappa and Kumar, 2017; Ibañez 

et al., 2018; Martínez et al., 2018). Não obstante, apenas recentemente o mecanismo molecular da 
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resposta à temperatura foi desvendado. Demonstrou-se que altas temperaturas aceleram a taxa de 

fotorreversão de PHYB de Fve para Fv, explicando ao menos parcialmente como temperatura e 

luminosidade interagem na regulação dos processos morfogenéticos (Jung et al., 2016; Legris et 

al., 2016; Huang et al., 2019; Qiu et al., 2019). 

Em plantas adultas, as AtPIFs regulam ainda o tempo de floração e a senescência induzida 

por escuro e idade (Kumar et al., 2012; Sakuraba et al., 2014; Song et al., 2014). Durante a 

senescência foliar, as AtPIFs participam da sinalização que culmina na degradação das Chls e no 

desmantelamento dos cloroplastos visando a remobilização de nutrientes. Esta atuação será 

discutida na seção a seguir. 

 

4. PIFs e a regulação da senescência foliar 

A indução da senescência foliar é desencadeada por fatores como a idade do órgão, estresse 

salino ou hídrico, privação de nutrientes e ausência de luz. Estes sinais são transduzidos por uma 

complexa rede regulatória, da qual participam fitormônios (Khan et al., 2014) e que objetiva a 

remobilização de nutrientes para outras regiões da planta (e.g. folhas jovens, estruturas 

reprodutivas, órgãos de reserva e frutos) (Buchanan-Wollaston, 1997). Como resultado da 

expressão dos SENESCENCE-ASSOCIATED GENES (SAGs), ocorrem diversas modificações 

bioquímicas e estruturais que levam ao declínio da capacidade fotossintética e a degradação de 

Chls, de macromoléculas e de membranas (Sarwat et al., 2013). 

Foi descrita a relação das AtPIF3, AtPIF4 e AtPIF5 com a senescência foliar em A. thaliana 

(Sakuraba et al., 2014; Song et al., 2014). Viu-se que estes fatores são expressos no início da 

senescência induzida por escuro e idade e levam à expressão de diversas proteínas SAGs. Mutantes 

de perda de função destas AtPIFs apresentam maiores conteúdos de Chls, taxas de fotossíntese e 

longevidade foliar. Além disso, a proteína AtPIF4 induz a produção de etileno, um dos hormônios 

responsáveis pela indução da senescência e do amadurecimento de frutos carnosos (Bleecker and 

Kende, 2000; Song et al., 2014). 

Em A. thaliana, o gene ORESARA1 (AtORE1), da família de fatores de transcrição NAC 

(NAM, ATAF, e CUC), controla diversos genes envolvidos na senescência, dentre eles os AtSAGs. 
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A proteína codificada por AtORE1 interage com os AtGLKs formando um heterodímero, 

bloqueando a atividade desta última e resultando no desmantelamento dos cloroplastos. 

Adicionalmente, a expressão de AtORE1 é induzida pelo envelhecimento de forma dependente de 

ETHYLENE INSENSITIVE 2 (EIN2), proteína da via de sinalização de etileno, e reprimida pelo 

miR164. Por sua vez, o nível de miR164 decresce com o envelhecimento via o efeito inibitório de 

EIN2 (Kim et al., 2009; Khan et al., 2014). Recentemente, foi verificado que AtPIF4 e AtPIF5 

controlam os níveis de AtORE1 em A. thaliana. Por meio da ativação de genes das vias de etileno 

(ETHYLENE INSENSITIVE 3) e de ABA (ABA-INSENSITIVE 5 e ENHANCED EM LEVEL), 

essas PIFs induzem a expressão de AtORE1 e diversos AtSAGs, incluindo enzimas do catabolismo 

de Chl (Sakuraba et al., 2014) e levam direta (via repressão transcricional) e indiretamente (via 

AtORE1) à repressão dos AtGLKs (Rauf et al., 2013) (Figura 1). 

A manipulação da senescência é uma estratégia importante para o melhoramento vegetal. 

Trabalhos realizados por nosso grupo de pesquisa revelam que a manipulação da senescência em 

tomateiro pode ter um efeito na produtividade e na qualidade nutricional dos frutos. Por exemplo, 

o silenciamento do gene que codifica a enzima FEOFITINASE (PPH), envolvida na degradação 

da Chl durante a senescência, afeta diferentes parâmetros de interesse comercial em tomateiro 

(Lira et al., 2016). Isso porque o silenciamento desse gene afeta a produção de carotenoides, 

vitamina E e o metabolismo de carbono em folhas e frutos. Ainda, foi demonstrado que o gene 

ortólogo ao AtORE1 em tomateiro, SlORE1S02, é regulado também pelo miR164 e interage 

fisicamente com as SlGLKs, inibindo sua ação e desencadeando a senescência. O silenciamento 

do gene SlORE1S02 resultou no retardo na senescência foliar mantendo a fotossíntese ativa por 

mais tempo resultando no aumento na produtividade e qualidade dos frutos (Lira et al., 2017). No 

entanto, o papel das SlPIFs neste processo não foi caracterizado até o momento em tomateiro. 

 

5. PIFs e o controle da floração 

O controle da floração está associado à adaptação de espécies vegetais ao ambiente, de 

maneira a otimizar o fitness. Diversos fatores endógenos e exógenos podem regular o tempo de 

floração, como o comprimento do dia, a temperatura e fitohormônios (Srikanth and Schmid, 2011). 

Em A. thaliana, o controle da floração é realizado pelo módulo CONSTANS (AtCO) – 
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FLOWERING LOCUS T (AtFT). Em dias curtos, o fator de transcrição AtCO induz a expressão 

de AtFT em folhas. Após a tradução, a proteína AtFT é translocada pelo floema para o meristema 

apical (shoot apical meristem – SAM), onde induz a transição do meristema vegetativo para floral 

(Golembeski et al., 2014).  

 

 

 

Figura 1: Esquema da regulação da senescência descrito para A. thaliana. Adaptado de Rauf et al. 

(2013) e Sakuraba et al. (2014). FR: vermelho-extremo; R: vermelho; Pr: fitocromo inativo; Pfr: fitocromo 

ativo; PIF: PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR; HY5: LONG HYPOCOTYL 5; GLK: 

GOLDEN2-LIKE; ORE1: ORESARA1; EIN2 e EIN3: ETHYLENE INSENSITIVE 2 e 3, proteínas da 

rota de sinalização de etileno; ABI5 e EEL: ABA-INSENSITIVE e ENHANCED EM LEVEL, proteínas 

da rota de sinalização de ácido abscísico (ABA); miR164: microRNA 164. 

 

 

Um segundo fator importante que regula a floração é a temperatura. Em A. thaliana, foi 

descrito recentemente que PHYB além de receptor luminoso, é também um termosensor, porque 

a reversão para a forma inativa é induzida por altas temperaturas, de modo que este fotorreceptor 
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atua na integração desses dois sinais ambientais (Legris et al., 2016). Assim, sob altas 

temperaturas, o fator BRASSINAZOLE RESISTANT 1 (AtBZR1) induz a expressão de AtPIF4 

que, associada à inativação de PHYB, leva a um acúmulo da proteína AtPIF4 (Ibañez et al., 2018). 

AtPIF4, por sua vez, interage diretamente com o promotor de AtFT, induzindo a expressão deste 

gene (Kumar et al., 2012). Ainda, AtPIF4 reprime a expressão do miR156, responsável por 

silenciar o gene SQUAMOSA PROMOTER BINDING PROTEIN-LIKE3 (AtSPL3), um indutor da 

floração (Kim et al., 2012; Xie et al., 2017). Como resultado dessas interações, há um aumento na 

expressão de AtFT e indução da floração sob altas temperaturas. 

Uma diferença notável entre A. thaliana e S. lycopersicum é o fato de que o tomateiro é 

uma planta de dia-neutro, ou seja, indiferente ao comprimento do dia para a floração. Desta 

maneira, embora o módulo CO-FT seja conservado em angiospermas, o florescimento em 

tomateiro é induzido pelo homólogo de FT, SINGLE FLOWER TRUSS (SlSFT), de maneira 

independente de CO (Molinero-Rosales et al., 2004; Lifschitz and Eshed, 2006; Srikanth and 

Schmid, 2011). Adicionalmente, a transição floral provoca o fim do crescimento vegetativo em A. 

thaliana, pois o SAM se diferencia em meristema reprodutivo, gerando uma flor terminal; este é 

o chamado crescimento determinado. Em tomateiro, no entanto, o SAM se diferencia para produzir 

um ramo floral e a gema lateral imediatamente abaixo adquire dominância e passa a produzir novas 

folhas. Isso ocorre sucessivamente, de modo que ocorra crescimento simpodial. A porção da planta 

entre cada nova folha e a terminação floral é denominada unidade simpodial (sympodial unit - SU). 

Dois genes são os principais responsáveis por este tipo de crescimento, o SlSFT e o fator 

antagônico SELF PRUNNING (SlSP). SlSP é expresso no SAM no início do desenvolvimento e 

é responsável pela manutenção do crescimento vegetativo. Ao longo do tempo, a expressão de SP 

diminuiu e, concomitantemente, a expressão de SlSFT nas folhas aumenta levando à floração. 

Contraditoriamente, SlSFT induz indiretamente a expressão de SlSP na gema lateral, dando origem 

à próxima SU (Lifschitz and Eshed, 2006; Lifschitz et al., 2006). Existem também variedades com 

crescimento determinado como consequência da mutação sp (Pnueli et al., 1998). Finalmente, 

diferentes combinações alélicas entre SlSP e SlSFT, assim como outros genes envolvidos na 

morfogênese (i.e. CENTRORADIALIS/TERMINALFLOWER1/SELF-PRUNING – CETS gene 

Family) regulam a arquitetura da planta produzindo plantas semi-determinadas afetando a 

produtividade (Krieger et al., 2010; Jiang et al., 2013; Vicente et al., 2015). Embora o efeito da 
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relação entre SlSP e SlSFT sobre o crescimento e produtividade em tomateiro tenha sido 

extensamente estudado, não há relatos da relação das SlPIFs com a floração nesta espécie. 

 

6. Solanum lycopersicum como espécie modelo 

O tomateiro, Solanum lycopersicum L., pertence à família Solanaceae, a mesma de diversas 

outras espécies de importância agronômica como a batata (Solanum tuberosum), o tabaco 

(Nicotiana tabacum) e a berinjela (Solanum melongena). O fruto desta planta é altamente 

consumido em todo o mundo tanto em sua forma in natura, como processada. O Brasil é 10º maior 

produtor mundial desta commodity e em 2017 foi responsável por 4,2 milhões das 182,3 milhões 

de toneladas produzidas no mesmo ano (FAOSTAT, acessado em 12/05/2019). 

S. lycopersicum é uma espécie autógama, diploide, cujo genoma de 900 Mb compreendido 

em 12 cromossomos foi completamente sequenciado (Consortium, 2012). A existência de diversas 

espécies selvagens filogeneticamente próximas, com as quais é possível obter híbridos, constitui 

uma importante fonte de variabilidade para o melhoramento genético (Schauer et al., 2006). 

Exemplo disto são as diversas populações de linhagens introgredidas interespecíficas estabelecidas 

(Eshed and Zamir, 1995). Finalmente, eficientes técnicas de transformação estável (Pino et al., 

2010) e transiente (Orzaez et al., 2006; Quadrana et al., 2011) fazem do tomateiro uma espécie 

modelo alternativa a A. thaliana. 

Particularmente, pela importância para a nutrição humana e a biologia dos frutos, S. 

lycopersicum se consolidou como o modelo para o estudo dos processos bioquímicos envolvidos 

no desenvolvimento e amadurecimento de frutos carnosos (Carrari and Fernie, 2006). Ao longo 

do desenvolvimento do fruto, distinguem-se quatro fases, que podem ser observadas na Figura 2: 

(i) o desenvolvimento da flor, desde a iniciação floral até antese; (ii) o período de intensa divisão 

celular que começa após fertilização (estágios verde-imaturos, immature green - IG); (iii) o 

período de expansão celular, que se estende desde o fim da fase de divisão até o início do 

amadurecimento, quando o fruto atinge o tamanho máximo e se torna responsivo ao etileno 

(estágio verde-maduro, mature green – MG); e (iv) o amadurecimento (estágios breaker – BR), 

marcado por alterações bioquímicas, incluindo o acúmulo de açúcares, ácidos, pigmentos e 
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compostos voláteis, que afetam a aparência, a textura e o teor nutricional atraindo organismos 

dispersores de sementes (Gillaspy et al., 1993; Giovannoni, 2004).  

 

 

Figura 2: Desenvolvimento de flores e frutos de tomateiro MicroTom. F: flor em desenvolvimento, FA: 

flor em antese; IGs: estágios verde-imaturos; MG: estágio verde maduro; BR: breaker, BR1-BR12: 1-12 

dias após início da mudança de cor. 

 

 

Apesar dos frutos de tomateiro serem órgãos dreno, necessitando mais fotoassimilados do 

que conseguem produzir, durante as fases de divisão e expansão celular, a maquinaria 

fotossintética local é responsável por até 20% do total de carbono no fruto maduro (Carrara et al., 

2001; Cocaliadis et al., 2014). Durante o amadurecimento do fruto, os cloroplastos 

fotossinteticamente ativos são convertidos em cromoplastos, sendo esse processo marcado pela 

desorganização do sistema interno de membranas e intensa alteração metabólica. Este processo é 

acompanhado da degradação de clorofila (Chl) e do acúmulo de diversos compostos nutracêuticos 

antioxidantes, tais como tocoferóis e carotenoides, dentre os quais predomina o licopeno, pigmento 

que determina a mudança de cor do fruto iniciada no estágio BR (Figura 2) (Egea et al., 2010; Klee 

and Giovannoni, 2011). A maturação do tomate, um fruto climatérico, coincide com a maturação 

da semente e está intimamente relacionada ao aumento da respiração e biossíntese de etileno, 

desencadeando a reprogramação da expressão gênica que regula importantes rotas metabólicas 

(Carrari and Fernie, 2006; Renato et al., 2014). Sob a perspectiva agronômica, o valor nutricional, 

o sabor, o aroma, as características de processamento e o tempo de prateleira determinam a 

qualidade do fruto (Osorio et al., 2013). 
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7. Plastídios e qualidade dos frutos 

O fruto maduro de tomate contém quantidades significativas de açúcares e de compostos 

com atividade antioxidante, como carotenoides, flavonoides, fenilpropanoides e tocoferóis 

derivados do metabolismo secundário (Abushita et al., 2000; Giovannucci et al., 2002). As rotas 

que produzem os precursores para a biossíntese desses compostos são plastidiais. Neste sentido, 

genes que controlam o metabolismo plastidial tem demonstrado afetar a qualidade nutricional e 

industrial dos frutos (Cocaliadis et al., 2014). Por exemplo, o produto do gene SlDET1 (DE-

ETIOLATED1) é um regulador negativo da resposta à luz que controla a expressão gênica por 

meio do remodelamento da cromatina. A perda de função de DET1 em frutos leva ao aumento do 

número e do volume dos cloroplastos por célula resultando em frutos com maior quantidade de 

carotenoides, flavonoides, fenilpropanoides e tocoferóis (Davuluri et al., 2004; Enfissi et al., 

2010). 

Em S. lycopersicum, os genes SlGLK1 e SlGLK2 são expressos nas folhas, sendo que 

apenas o transcrito de SlGLK2 é detectado nos frutos. O padrão de expressão de SlGLK2 nos frutos 

está distribuído em um gradiente latitudinal que gera o chamado “ombro verde”, local de maior 

densidade de cloroplastos e conteúdo de Chl (Powell et al., 2012). A sobre-expressão de SlGLK2 

resulta em frutos imaturos com maior número de cloroplastos que apresentam maior empilhamento 

dos grana (Lupi et al., 2019). Após amadurecimento, esses frutos possuem maiores conteúdos de 

açúcares solúveis, carotenoides e tocoferóis, evidenciando que o aumento em número e a 

manutenção de cloroplastos ativos nos frutos verdes são importantes para o acúmulo de nutrientes 

nos frutos maduros (Nguyen et al., 2014; Lira et al., 2017; Lupi et al., 2019). O alelo selvagem 

funcional de SlGLK2 (U) foi perdido em tomateiros cultivados pela progressiva seleção de frutos 

com amadurecimento uniforme (u/u - uniform ripening). O alelo mutado Slglk2 gera uma proteína 

truncada inativa pela inserção de uma base na sua região codificante. Em decorrência da falta de 

SlGLK2 ativa, há diminuição dos níveis de carotenoides e sólidos solúveis (brix), evidenciando 

que o processo de domesticação dos tomateiros levou a perdas significativas da qualidade 

nutricional dos tomates (Powell et al., 2012; Nguyen et al., 2014). 

Um trabalho publicado por nosso grupo de pesquisa (Almeida et al., 2015) demonstrou que 

mutantes de tomateiro deficientes no amadurecimento e na degradação da Chl apresentam 

alterações no acúmulo de carotenoides e tocoferóis em frutos. Finalmente, foi descrito que 
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mutantes de tomateiro deficientes em PHYs apresentam alteração no conteúdo de carotenoides nos 

frutos, assim como alteração na progressão entre as diferentes fases de desenvolvimento e 

amadurecimento (Gupta et al., 2014). Recentemente, demonstrou-se que o silenciamento fruto-

específico dos genes SlPHYA e SlPHYB2 afeta a divisão e diferenciação plastidial, bem como o 

metabolismo dos plastídios nesse órgão (Bianchetti et al., 2018). E que, portanto, a expressão 

alterada de genes relacionados à força do dreno (metabolismo de açúcares) e biossíntese de 

carotenoides nos próprios frutos levaram à redução de açúcares solúveis e de carotenoides nessas 

plantas. 

Desta forma, pelo papel fundamental da luz no desenvolvimento e atividade plastidial, e a 

participação das PIFs na sinalização luminosa, espera-se que estas proteínas afetem o padrão de 

amadurecimento e qualidade dos frutos maduros. 

 

8. Vitamina E 

Diversos radicais livres, como as espécies reativas de oxigênio (ROS), são gerados 

naturalmente em função do metabolismo celular. Algumas condições abióticas, como estresse 

luminoso, temperaturas extremas, alta salinidade e seca; e também bióticas, como ataque de 

patógenos, podem levar a uma produção excessiva de ROS. São conhecidas algumas funções 

sinalizadoras para essas moléculas, que estão relacionadas a respostas ao ambiente (Choudhury et 

al., 2017). Entretanto, um desbalanço entre a produção e a capacidade celular de mitigar a ação 

desses radicais livres pode ocasionar o chamado estresse oxidativo, que tem como consequências 

danos a ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), proteínas, ácidos nucléicos e, em casos extremos, 

morte celular. Por este motivo, diversos mecanismos enzimáticos e não-enzimáticos evoluíram em 

plantas e outros organismos para a manutenção da homeostase através da detoxificação de ROS 

(Tripathy and Oelmüller, 2012; Barbosa et al., 2014). 

Em plantas, os cloroplastos, as mitocôndrias e os peroxissomos são as principais fontes de 

ROS nos tecidos verdes (Janků et al., 2019). Nos cloroplastos, a produção constante de oxigênio 

molecular (O2) em função da fotólise da água origina um ambiente propício para a formação de 

ROS. Sob condições normais e acentuadamente sob luminosidade excessiva, a transferência 

ineficiente de energia da Chl para outros componentes da cadeia de transporte de elétrons causa a 
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conversão dessa molécula para o estado triplet (Chl*), que por sua vez interage com O2 levando à 

formação de oxigênio singleto (1O2), uma espécie altamente reativa (Tripathy and Oelmüller, 

2012). Desta maneira, a própria atividade fotossintética gera radicais danosos aos fotossistemas 

(PSI e PSII). 

Para lidar com a produção de ROS nos cloroplastos, as plantas contam com um conjunto 

de moléculas antioxidantes não-enzimáticas, como carotenoides, ascorbato e tocoferóis. Estes 

últimos são moléculas lipossolúveis anfipáticas com grande poder antioxidante que, 

conjuntamente com os tocotrienóis, são chamados de vitamina E (VTE). Presentes no PSII, são 

especialmente importantes sob condições de alta luminosidade, pois eliminam 1O2 e inibem a 

propagação da peroxidação lipídica, de modo a prevenir danos à maquinaria fotossintética 

protegendo as membranas dos tilacóides (Miret and Munné‐Bosch, 2015). Estas funções foram 

comprovadas em diversos estudos. Por exemplo, em Chlamydomonas reinhardtii, foi verificado 

que o bloqueio na biossíntese de VTE por herbicidas leva à perda de atividade do PSII (Trebst et 

al., 2004). Em A. thaliana, mutantes deficientes na produção de VTE são mais suscetíveis à 

peroxidação lipídica e a danos fotooxidativos (Havaux et al., 2005). 

Do ponto de vista da nutrição humana, os tocoferóis têm grande importância. 

Primeiramente, porque os danos oxidativos estão relacionados ao envelhecimento e a diversas 

doenças, como câncer e afecções cardíacas (Organization, 2004; Mathur et al., 2015; Grimm et al., 

2016; Peh et al., 2016). Neste contexto, os tocoferóis são os principais antioxidantes lipossolúveis 

no sistema de defesa humano a ROS. Obtidos exclusivamente da dieta, os tocoferóis agem, de 

modo análogo às plantas, inibindo a peroxidação lipídica de PUFAs e outros componentes de 

membranas celulares. Os problemas ocasionados por deficiência de VTE decorrem, no geral, do 

extravasamento dos conteúdos das células pelo rompimento de membranas. Assim, o diagnóstico 

dessa deficiência pode ser feito pela detecção de enzimas musculares e altos níveis de produtos de 

peroxidação lipídica no plasma sanguíneo (Organization, 2004). Dentre as afeções causadas pela 

deficiência de VTE estão síndromes neuromusculares e neurodegenerativas como a ataxia 

(Guggenheim et al., 1982; Ouahchi et al., 1995), anemia hemolítica (Oski and Barness, 1967), e 

doenças coronárias (Bellizzi et al., 1994). 

A VTE é sintetizada exclusivamente por organismos fotossintetizantes. A síntese ocorre 

nos plastídios, a partir da condensação de dois precursores: uma cauda apolar - o fitil-difosfato 
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(PDP) - e uma cabeça polar - o homogentisato -, derivados das vias do metil-eritritol fosfato (MEP) 

e do ácido chiquímico (SK), respectivamente. A biossíntese de tocoferol está intimamente 

relacionada ao metabolismo de Chl e de carotenoides. Isso porque a via do MEP fornece 

precursores isoprenóides também para a síntese dessas substâncias, o PDP e o geranilgeranil 

difosfato, respectivamente. O PDP pode ser ainda originado por meio da reciclagem da cauda de 

fitol liberado na degradação da Chl, em complementação à síntese de novo via MEP (Almeida et 

al., 2015) (Figura 4).  

Os tocoferóis existem em quatro diferentes formas que variam na quantidade e posição dos 

radicais metila (CH3-) no anel aromático da cabeça polar (Figura 5). Dentre estas formas, o α-

tocoferol possui a maior atividade biológica de VTE, isto é, se apresenta como a forma com maior 

atividade e a mais absorvida em humanos (Bjørneboe et al., 1990; DellaPenna, 2005; Azzi, 2018). 

Ainda, o α-tocoferol é a forma mais abundante em folhas e frutos, inclusive em tomateiro (Almeida 

et al., 2011). 

Nos últimos anos, o grupo do Laboratório de Genética Molecular de Plantas do Instituto 

de Biociências da USP tem estudado a biossíntese de tocoferóis em tomateiro. Neste contexto, 

foram identificados e caracterizados todos os genes que codificam enzimas participantes da 

biossíntese destas substâncias em Solanum lycopersicum (Almeida et al., 2011). Trabalhos do 

grupo demonstraram que a transcrição dos genes da biossíntese de VTE é regulada espaço-

temporalmente e que diversos genes co-regulados em tecidos fotossintéticos e em frutos durante o 

amadurecimento apresentam os mesmos motivos cis-regulatórios nos seus promotores, sugerindo 

a regulação por fatores de transcrição comuns. Ainda, análises de redes de co-regulação revelaram 

que os perfis de expressão de alguns dos genes da rota de tocoferol correlacionam com os 

conteúdos de Chl (Quadrana et al., 2013). 
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Figura 4: Biossíntese de tocoferóis, carotenoides e Chl nos plastídios. As enzimas estão indicadas de acordo 

às seguintes abreviaturas: DXS, 1-deoxi-D-xilulose-5-P sintase; GGDR, geranilgeranil difosfato redutase; 

VTE2, homogentisato fitil transferase; VTE3, 2,3-dimethil-5-fitilquinol metiltransferase; VTE1, tocoferol 

ciclase; VTE4, γ-tocoferol-C-methil transferase; PSY, fitoeno sintase; PDS, fitoeno desaturase; LCYβ, β-

licopeno ciclase cloroplástica; CYCβ, β-licopeno ciclase cromoplástica; CHLG, clorofila sintase; SGR1, 

staygreen 1; PPH, feofitinase; PAO, feoforbide a oxigenase; VTE5, fitol quinase; VTE6, fitil fosfato quinase. 

Os metabólitos estão indicados de acordo às seguintes abreviaturas: GA3-P, gliceraldeido 3-P; DXP, 1-deoxi-

D-xilulose-5-P; IDP, isopentenil difosfato; DMADP, dimetilalil difosfato; GGDP, geranilgeranil-difosfate; HPP, 

HGA, hidroxifenilpiruvato; homogentisato; Chlide a, clorofilide a; Phein a, feofitina a; Pheide a, feoforbide a; 

RCC, catabolito vermelho da clorofila; MPBQ, 2-metil-6-geranilgeranilbenzoquinol; DMBQ, 2,3-dimetil-6-

geranilgeranilbenzoquinol. Adaptado de Almeida et al. (2015). 

 

 

Chlorophyll

synthesis

GA3-P pyruvate

GGDR

DXS

GGDPphytoene

lycopene

LCYβ/

DXP

tyrosine

phytofluene
PSYPDS

DMADP/IDP

GGPS

ζ-caroteneneurosporene
PDS

γ-carotene

DMBQ

β-tocopherol

γ-tocopherol

α-tocopherol

VTE2

VTE3

VTE1
VTE1

VTE4 VTE4

MPBQ

LCYβ/

Chl a

PPH

PAO

Chlide a

Phein a

RCC Pheide a

CHLG

phytol

VTE5

phytyl-DP

phytyl-P

δ-tocopherol

VTE6

α-caroteneδ-carotene lutein
LCYβ/

violaxanthin neoxanthinβ-carotene

HPP

HGA

SGR1

CYCβ

CYCβ

CYCβ

plastid



33 
 

O estudo da regulação transcricional também expôs que a disponibilidade de PDP é um 

fator limitante para o acúmulo de VTE (Quadrana et al., 2013), hipótese que foi reforçada pelo 

estudo dos perfis bioquímicos e de expressão de mutantes deficientes no amadurecimento e 

degradacão de Chl (Almeida et al., 2015). Durante o amadurecimento dos frutos, o precursor 

geranilgeranil difosfato é canalizado para a produção de carotenoides, pela redução da transcrição 

de GERANILGERANIL DIFOSFATO REDUTASE (GGDR) (Figura 4), de modo que o fitol 

proveniente da degradação de Chl tem papel fundamental na manutenção dos níveis de tocoferol 

em frutos. O silenciamento do gene VTE5 (FITOL QUINASE), que codifica a enzima responsável 

pela primeira etapa de fosforilação do fitol durante sua reciclagem, reduz em 80% a produção de 

VTE tanto em folhas quanto em frutos de tomateiro. Ainda, a deficiência de VTE resulta na queda 

da taxa fotossintética e afeta o particionamento de carbono, diminuindo a produtividade (Almeida 

et al., 2015). Mais recentemente, foi demostrado que as plantas silenciadas para VTE5 apresentam 

hipersensibilidade a condições de alta irradiância e alta temperatura (Spicher et al., 2017). Desta 

forma, os dados obtidos demonstram a importância agronômica do tocoferol e expõem claramente 

a relação entre a luz, a Chl e a VTE. Neste contexto, as proteínas PIF emergem como possíveis 

reguladores dos conteúdos de VTE, dada a relação com o metabolismo isoprenóide discutido nas 

seções anteriores. 

 

 

 

 

Figura 5: Estrutura dos tocoferóis. A atividade de 

vitamina E está representada em porcentagem 

relativizada com a de α-tocoferol (Adaptado de 

DellaPenna, 2005). 
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Considerando-se que as proteínas PIF são fatores chave da sinalização luminosa, da 

importância da sinalização luminosa para a atividade plastidial e desta para a determinação da 

produtividade e qualidade nutricional, este trabalho tem como hipótese que a modulação da 

expressão de PIFs terá um impacto sobre a produtividade e qualidade nutricional. Assim, o 

objetivo geral do projeto é caracterizar funcionalmente as PIFs de tomateiro. Para isto, propõem-

se os seguintes objetivos específicos: (I) estudar a diversidade, história evolutiva e perfil de 

expressão dos genes SlPIFs; (II) avaliar o efeito da luz sobre o metabolismo de VTE e a 

participação das SlPIFs como fatores regulatórios; (III) avaliar o impacto do silenciamento do gene 

SlPIF4 sobre a produtividade e qualidade nutricional. Assim, o trabalho está organizado em três 

capítulos que compreendem os objetivos mencionados: 

 

Capítulo I: Diversidade, História Evolutiva e Perfil de Expressão de SlPIFs 

1) Estudo filogenético e evolutivo dos genes PIF em Viridiplantae. 

2) Caracterização do perfil de transcritos de SlPIFs durante: 

a. o desestiolamento de plântulas; 

b. ao longo da senescência induzida por escuro; 

c. ao longo do fotoperíodo e; 

d. o amadurecimento de frutos. 

 

Capítulo II: Efeito da luz sobre o metabolismo de VTE e a participação das SlPIFs como 

fatores regulatórios 

1) Estudar o efeito da luz sobre o acúmulo de VTE; 

2) Estudar o efeito da luz sobre a expressão dos genes da rota biossintética de VTE e; 

3) Estudar a regulação direta por SlPIFs dos genes responsivos à luz. 

 

Capítulo III: Impacto do silenciamento do gene SlPIF4 sobre a produtividade e qualidade 

nutricional 

1) Obtenção de linhagens de tomateiro silenciadas para o gene SlPIF4. 

2) Avaliação fenotípica de linhagens silenciadas para o gene SlPIF4.  
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“A story must be told or there'll be no story, yet it is the 

untold stories that are most moving.” 

 

J. R. R. Tolkien 
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Considerando-se a importância da luz para o desenvolvimento vegetal, a manipulação da 

percepção e sinalização luminosa é uma estratégia eficiente para a engenharia de diversos 

caracteres simultaneamente. No entanto, a falta de conhecimento sobre os fatores de transcrição 

PIF, componentes centrais da rede regulatória controlada por luz, limita a aplicação dessa 

estratégia em tomateiro. Neste contexto, este trabalho teve por objetivo a caracterização dos genes 

PIF em Solanum lycopersicum. Para isto, foram estabelecidos três objetivos específicos. 

O primeiro visou a identificação dos genes SlPIF. A partir de uma extensa análise 

filogenética, foram descobertos seis genes em tomateiro e foi estabelecida a relação de ortologia 

com os genes correspondentes da espécie modelo A. thaliana. Ainda, por meio da datação dos 

eventos de divergência entre genes parálogos, foi possível compreender a importância dos eventos 

de duplicação genômica ao longo da história evolutiva de Viridiplantae na diversificação dessa 

família gênica em Solanaceae. Diferentes pressões evolutivas atuaram sob os genes duplicados, 

culminando na sub- e neofuncionalização de diversos deles, atestada pelo perfil transcricional dos 

SlPIF sob diferentes condições luminosas e contextos fisiológicos. Por fim, foi possível propor a 

forte conservação funcional dentro do clado PIF4, comparando-se o comportamento dos 

transcritos de SlPIF4 ao dos seus ortólogos AtPIF4 e AtPIF5 sob semelhantes condições. Estes 

conhecimentos foram aplicados nos capítulos seguintes. 

O segundo objetivo teve por fim investigar o papel de SlPIFs na determinação da qualidade 

nutricional em tomateiro, especificamente na regulação da síntese de VTE. Para isto, 

primeiramente foi necessário comprovar a influência da luz no metabolismo de VTE. Em frutos 

destacados, a luz induz o acúmulo de VTE por meio da ativação de genes dessa rota biossintética, 

de maneira PHY-dependente. Em seguida, viu-se que esta regulação PHY-dependente é mediada 

pela proteína SlPIF3, que se liga diretamente ao promotor do principal gene que regula o acumulo 

de VTE, GGDR, inibindo-o. Desta forma, descobriu-se mais uma rota plastidial regulada por luz 

e o primeiro fator de transcrição a regular diretamente a biossíntese de VTE. 

O terceiro objetivo propôs a caracterização de linhagens silenciadas constitutivamente para 

o gene SlPIF4, escolhido como alvo dada a sugerida semelhança funcional aos ortólogos em A. 

thaliana. Nestas plantas, foram observados efeitos pleiotrópicos durante o desenvolvimento 

vegetativo, floração, frutificação e desenvolvimento dos frutos. O silenciamento teve como 

principais consequências a diminuição da produtividade, causada pelo crescimento reduzido, 
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alterado particionamento de carbono e reduzida produção de flores; bem como o aumento do 

conteúdo de carotenoides nos frutos. Estes resultados comprovam concretamente a conservação 

funcional do clado PIF4, comparando-se os efeitos sobre a produtividade em diferentes espécies 

(e.g. A. thaliana, O. sativa, Z. mays). Sugerem, ainda, que as diferentes SlPIFs até o momento 

estudadas (SlPIF1a, SlPIF3 e SlPIF4) convergem na determinação do conteúdo nutricional de 

tomateiro.  

Concluindo, este trabalho trouxe contribuições valiosas à área, conectando-se a estudos 

anteriores do grupo sobre determinação do conteúdo de VTE, regulação da senescência foliar e 

papel dos fitocromos na fisiologia dos frutos. Porém, deixa diversas questões abertas e sugere 

novos caminhos a serem explorados. Por exemplo, não se sabe se diversificação transcricional dos 

genes parálogos SlPIF1a e SlPIF1b acarreta em diferenças funcionais significativas entre as 

proteínas por eles codificadas; e também se a manipulação dos níveis de SlPIF3 afeta a produção 

de VTE sob condições normais de cultivo. Tampouco foi possível encontrar uma explicação 

robusta para os efeitos do silenciamento de SlPIF4 sobre o tempo de amadurecimento e o aumento 

do conteúdo de carotenoides em frutos, sugerindo a possível participação de algum fator ainda 

desconhecido. Por fim, a observada perda de responsividade à temperatura em plantas silenciadas 

para SlPIF4, abre portas para o estudo aprofundado do efeito desse fator ambiental na fisiologia 

do tomateiro. Trabalhos atuais do grupo mostram um envolvimento dos PHYs na percepção de 

temperatura em folhas e frutos. Neste contexto, o estudo das SlPIF4-silenciadas sob diferentes 

temperaturas poderia iluminar os mecanismos regulatórios da termo-responsividade em tomateiro 

e auxiliar a obtenção de cultivares resistentes a condições ambientais extremas. 

 


