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RESUMO 
 
ROSSI, V.S. Identificação e análise de co-expressão in sílico de genes codificadores de pro-
teínas associadas a transcrição e de enzimas associadas ao metabolismo de carboidratos 
em cana-de-açúcar (Saccharum spp.) da cultivar SP80-3280. 2022. 133 p. Dissertação de 
Mestrado em Ciências – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, 
Piracicaba, 2022.  
 
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, sendo o estado de São Paulo responsá-
vel por 54,1% da produção na safra 2020/21. As cultivares modernas de cana-de-açúcar  
(Saccharum spontaneum x Saccharum officinarum) produzem cerca de 80% do açúcar mundial, 
sendo uma das principais culturas tropicais produtora de etanol e biomassa. A cana-de-açúcar 
apresenta genoma monoplóide de 900Mbp, altamente polimórfico, com altos níveis de ploidia 
e aneuploidia, tornando-se altamente complexo. Com os avanços nas tecnologias de sequenci-
amento, foi possível a geração de dois esboços de genomas do genótipo comercial brasileiro 
SP80-3280, que foram agrupados e estão sendo estudados no genoma desta cultivar. Identifi-
camos o conjunto putativo completo e não redundante de transcritos que codificam Proteínas 
Associadas à Transcrição (TAPs) e Enzimas Ativas de Carboidratos (CAZymes) no genoma 
desta cultivar. Para as TAPs identificamos um total de 100 famílias e 13.504 genes e para as 
CAZymes 158 famílias e 25.275. Também exploramos o conjunto de dados de RNASeq público 
da cana-de-açúcar para identificar clusters de genes co-expressos envolvendo TAPs e 
CAZymes. Identificamos 99 clusters e dentre eles, todos possuem TAPs e CAZymes. Também 
realizamos a análise de enriquecimento para estes 99 clusters através do Método de Fischer e 
posteriormente utilizamos um p-value <0.01. Exploramos funcionalmente in sílico os genes em 
6 clusters de co-expressão de interesse, obtendo um resultado de 75 genes de cana-de-açúcar, 
sendo 62 genes de 24 famílias de TAPs, e 13 genes de 9 famílias de CAZymes, que possuem 
ortólogos em Arabidopsis com funções relacionadas a biossíntese da PCW. Também realiza-
mos análises de expansões e contrações de famílias gênicas de TAPs e CAZymes para SP80-
3280, juntamente com outras gramíneas de interesse, Oryza sativa, Setaria viridis, Zea mays, 
Miscanthus sinensis, Brachypodium distachyon, Brachypodium sylvaticum e Brachypodium 
stacei, onde obtivemos um resultado de 447 expansões para a cana.  
 
Palavras-chave: TAPs, CAZymes, Co-expressão, SP80-3280, Cana-de-açúcar. 
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ABSTRACT 
 
ROSSI, V.S. Identification and analysis of in silico co-expression of genes encoding  
transcription-associated proteins and enzymes associated with carbohydrate metabolism 
in sugarcane (Saccharum spp.) cultivar SP80-3280. 2022. 133 p. Dissertação (Mestrado em  
Ciências – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 
2022.  
 
Brazil is the world's largest producer of sugarcane, with the state of São Paulo responsible  
for 54.1% of production in the 2020/21 harvest. Modern sugarcane cultivars (Saccharum  
spontaneum x Saccharum officinarum) produce about 80% of the world's sugar, being one of 
the main tropical crops that produces ethanol and biomass. Sugarcane has a monoploid genome 
of 900Mbp, highly polymorphic, with high levels of ploidy and aneuploidy, making it highly 
complex. With advances in sequencing technologies, it was possible to generate two genome 
sketches of the Brazilian commercial genotype SP80-3280, which were grouped and are being 
studied in the genome of this cultivar. We identified the complete and non-redundant putative 
set of transcripts encoding Transcription-Associated Proteins (TAPs) and Active Carbohydrate 
Enzymes (CAZymes) in the genome of this cultivar. For TAPs we identified a total of 100 
families and 13,504 genes and for CAZymes 158 families and 25,275. We also explored the 
sugarcane public RNASeq dataset to identify co-expressed gene clusters involving TAPs and 
CAZymes. We identified 99 clusters and among them, all of them have TAPs and CAZymes. 
We also performed the enrichment analysis for these 99 clusters using the Fischer Method and 
later we used a p-value <0.01. We functionally explored in silico the genes in 6 co-expression 
clusters of interest, obtaining a result of 75 sugarcane genes, being 62 genes from 24 families 
of TAPs, and 13 genes from 9 families of CAZymes, which have orthologs in Arabidopsis with 
functions related to PCW biosynthesis. We also performed expansion and contraction analysis 
of TAPs and CAZymes gene families for SP80-3280, along with other grasses of interest, Oryza 
sativa, Setaria viridis, Zea mays, Miscanthus sinensis, Brachypodium distachyon, Brachypo-
dium sylvaticum and Brachypodium stacei, where we obtained a result of 447 expansions for 
sugarcane.  
 
Keywords: TAPs, CAZymes, Co-expression, SP80-3280, Sugarcane. 
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1. Introdução 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma das principais culturas dos trópicos, cultivada 

principalmente por seu alto teor de sacarose  (FAO, 2020; THIRUGNANASAMBANDAM et 

al., 2017), pela produção de etanol (AGRIMEC, 2018), e por ser um dos mais eficientes 

produtores de biomassa (VERMERRIS, 2011). Cultivares comerciais de cana-de-açúcar, tais 

como SP80-3280, distribuem cerca de um terço de seu carbono em sacarose (GOLDEMBERG; 

COELHO; GUARDABASSI, 2008). 

 A cana-de-açúcar pertence ao gênero Saccharum que tem atualmente 36 espécies 

reconhecidas (http://www.kew.org/data/grasses-db/sppindex.htm#S), ainda a definição do 

grupo tem sido criticada recentemente (CLAYTON et al., 2016). As variedades modernas são 

derivadas de cruzamentos interespecíficos, principalmente entre Saccharum officinarum 

conhecida como cana nobre, e Saccharum spontaneum (D’HONT et al., 1996; MOORE; 

PATERSON; TEW, 2013), com contribuições de S. robustum, S. sinense, S. barberi e outros 

gêneros de gramíneas relacionados, como Miscanthus (MOORE; PATERSON; TEW, 2013). 

A cultura é geneticamente menos explorada devido ao seu complexo genoma poliploide e 

aneuplóide, constituído por 100 a 130 cromossomos e com um tamanho estimado em mais de 

10Gbp, tornando-se um desafio para estudos genômicos (D’HONT, 2005; D’HONT et al., 

1996; SOUZA et al., 2019; THIRUGNANASAMBANDAM et al., 2017).  

 A maior parte do conhecimento do genoma da cana-de-açúcar foi obtida por estudos 

citológicos, marcadores moleculares de DNA e melhoramento genético (BUTTERFIELD; 

D’HONT; BERDING., 2001). Devido ao genoma complexo e à alta quantidade de sequências 

repetitivas no genoma da cana-de-açúcar, as iniciativas de sequenciamento apenas iniciaram no 

início da década passada (GRATIVOL et al., 2014).  O sequenciamento do genoma do sorgo 

também permitiu um aumento nos estudos genômicos de seus familiares, incluindo a cana-de-

açúcar (WEI et al., 2009), sendo suas sequências bem conservadas a nível gênico, com mais de 

85% de semelhança entre os ortólogos (WANG et al., 2010). Estudos genômicos realizados por 

sequenciamento de leituras curtas (Short reads sequencing) da Illumina, geraram um dos 

primeiros rascunhos das regiões ricas em genes do genoma de uma variedade comercial de 

cana-de-açúcar (SP70-1143), e disponibilizaram dados brutos de S. spontaneum e S. 

officinarum, sendo um dos primeiros em aplicar tecnologias de sequenciamento de segunda 

geração numa estratégia de shotgun, i.e., sem usar uma etapa prévia de clonagem, essa 

estratégia conseguiu recuperar 327 Mbp do genoma (Tabela 1), ainda que muito fragmentado 

(GRATIVOL et al., 2014).  
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Tabela 1. Métricas de montagem do genoma de cana-de-açúcar das variedades: SP70-

1143, SP80-3280, R570, AP85-441 e CC 01-1940 

 

 

Com esses estudos ficou claro que obter uma montagem de alta qualidade deste genoma 

precisaria de novas tecnologias, capazes de lidar com um alto conteúdo de regiões repetitivas, 

e alto número de cópias gênicas (ploidia) polimórficas. As tecnologias de sequenciamento de 

moléculas únicas e leituras longas (Pacific Biosciences e Oxford Nanopore Technologies) 

estavam ainda sendo aprimoradas para essa época. Nesse ínterim, dos grupos no Brasil 

abordaram o sequenciamento da cultivar SP80-3280 usando uma variação de sequenciamento, 

que prometia gerar leituras longas, sem ainda ser sequenciamento de moléculas únicas, i.e., 

TruSeq Synthetic Long Reads (RIAÑO-PACHÓN; MATTIELLO, 2017; SOUZA et al., 2019). 

Os dois rascunhos gerados ainda foram muito fragmentados, principalmente devido a um 

 Grativol et al., 2014 Riaño-Pachón et al., 2017 Garsmeur et al., 2018 

Reads 24.239.076 1.378.917 354 milhões 

Contigs 915.918 199.028 211 

Genoma obtido 327 Mbps 1.2 Gbps 427 Mbps 

CDS 13.233 153.078 25.316 

Sequências 47.521 1.224.061 701,066 

Cobertura do genoma 1,7 x 5x 1,3x 

Comprimento mínimo de 
leituras 

200 pb 1,5 Kbp 102.858 bp 

Comprimento máximo de 
leituras 

> 200 pb 4,5 Kbp 102.858 bp 

N50 9.486 pb 8.433 Kbp - 

    

 Zhang et al., 2018 Souza et al., 2019 
Trujillo-Montenegro et al., 

2021 

Reads 1.649.618.792 3.857.849 

 
 
 
 

377.370.721 

Contigs 
8 crom x 4 cópias 
cada 

450.609 35.035 

Genoma obtido 2.9 Gbps 4.26 Gbps 903.2 Mbps 

CDS 245 Gbps 373.869 63.724 

Sequências 3.13 Gbps 19 Gbps 1.442.953 

Cobertura do genoma 97.35x 1.9x 90x 

Comprimento mínimo de 
leituras 

250 bp 1.500 bp 150 bp 

Comprimento máximo de 
leituras 

250 bp 9.452 bp 500 bp 

N50 45 Kb 13.157 Kb 55.79 Mbp 
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sequenciamento de baixa profundidade, mas ainda assim já foram melhores que montagens 

geradas só a partir de leituras curtas (Tabela 1). A aplicação desta tecnologia demonstrou que 

o caminho para obter uma boa montagem desta cultura incluiria o sequenciamento com leituras 

longas. Mais recentemente, e com o desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento de 

terceira geração, foi possível gerar uma montagem do genoma de um duplo haplóide (2n=8) de 

Saccharum spontaneum L., a cultivar AP85-441 resolvendo as 4 cópias de cada cromossomo 

(ZHANG et al., 2018a). Neste estudo foram integrados dados de sequenciamento de uma 

mistura de tecnologias de sequenciamento, incluindo pools de BAC sequenciados com Illumina 

HiSeq 2500, sequenciamento shotgun do genoma completo com PacBio RS II e leituras Hi-C 

(uma técnica derivada da "Chromatin Conformation Capture”, que é usada para identificar 

contatos na estrutura  3D da molécula de DNA que podem estar separados por milhares ou 

milhões de pares de bases na estrutura primária), seguido por sequenciamento com leituras 

curtas de Illumina, esta montagem é ainda a melhor montagem obtida para esta cultura. 

Aproximadamente na mesma época foi gerada uma montagem do genoma da variedade R570, 

utilizando sequenciamento de BACs com PacBio RSII e Illumina. Os BACs a serem 

sequenciados foram selecionados pelo mapeamento de ‘tags’ de 50bp dos BACs que foram 

mapeadas ao genoma de Sorghum bicolor, e que cobriam este genoma de forma mínima (sem 

muita redundância (overlap), e só representando um dos cromossomos de cada set do genoma 

poliploide) (GARSMEUR et al., 2018). Mais recentemente foi publicado uma sequência 

genômica em escala cromossômica do cultivar colombiano CC 01-1940, que utilizou PacBio 

RSII  e PacBio Sequel para gerar leituras consensus longas (CLR), também a tecnologia HiC 

para scaffolding, como no caso do genoma do S. spontaneum, variedade AP85-441 

(TRUJILLO-MONTENEGRO et al., 2021). Apesar deste estudo atingir uma montagem em 

escala cromossômica, só representa uma versão de cada cromossomo, neste sentido é 

semelhante a montagem do R570, i.e., um mosaico monoplóide (Tabela 1). Até o momento não 

existe uma montagem em escala cromossômica de um híbrido comercial de cana-de-açúcar, 

que resolva cada cópia de cada cromossomo, mas pelos estudos apresentados sabemos que uma 

estratégia que envolva sequenciamento profundo de leituras longas e a tecnologia HiC para 

scaffolding é promissora. 

Sem bons genomas disponíveis, muitos estudos optaram por acessar as informações 

genéticas da cana vias a análise do transcriptôma diretamente, e assim também  os genes e suas 

funções, especialmente relacionadas a características economicamente importantes, como o 

teor de açúcar e tolerância ao estresse (MANNERS; CASU, 2011). Estudos de transcriptôma 

vêm sendo realizados para identificar genes que estão associados e são regulados 
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diferencialmente durante a síntese e o acúmulo de sacarose no estágio maduro da cana-de-

açúcar (THIRUGNANASAMBANDAM et al., 2017), entre outros. A glicose é o produto final 

da fotossíntese. A sacarose é sintetizada a partir de UDP-glicose e frutose 6-fosfato. A sacarose 

é o açúcar primário transportado no floema da maioria das plantas, e acumulado nos tecidos 

dreno em cana-de-açúcar (STEIN; GRANOT, 2019; WANG et al., 2013, 2017). A sacarose 

sintase (SuSy) é uma enzima glicosil transferase que desempenha um papel fundamental no 

metabolismo do açúcar. Como a SuSy, outras enzimas ativas de carboidratos (Carbohydrate-

active enzymes – CAZymes1) montam ou decompõem oligossacarídeos e polissacarídeos, 

sendo elas: Hidrolases de glicosídeos (Glycoside Hydrolases – GHs), GlycosylTransferases 

(GTs), Liases de polissacarídeos (Polysaccharide Lyases – PLs), Esterases de carboidratos 

(Carbohydrate Esterases – Ces) e Atividades Auxiliares (Auxiliary Activities – Aas). Devido 

aos múltiplos papéis dos carboidratos na natureza, essas enzimas encontram inúmeras 

aplicações na saúde, nutrição e biotecnologia (CANTAREL et al., 2009; COUTINHO et al., 

2003b; GARRON; HENRISSAT, 2019; GEISLER-LEE et al., 2006; HENRISSAT, 1991; 

LOMBARD et al., 2014). Além disso, existe uma classe não enzimática, os módulos de ligação 

a carboidratos (CBMs) (HENRISSAT; COUTINHO; DAVIES, 2001; VAN TILBEURGH et 

al., 1986). As hidrolases de glicosídeos (GHs) por si só não são suficientemente eficazes na 

degradação enzimática dos polissacarídeos insolúveis, devido a isto, muitas GHs utilizam 

módulos catalíticos anexados a um ou mais CBMs não catalíticos. Sendo assim, os CBMs 

promovem a conjugação da enzima com o substrato (BORASTON et al., 2004).  Atualmente, 

as cinco classes do CAZymes são coletadas e organizadas em famílias com base na similaridade 

da sequência de aminoácidos no banco de dados do CAZy¹ (DRULA et al., 2022; LOMBARD 

et al., 2010). 

 As plantas dependem de CAZymes para assimilar os produtos da fotossíntese em 

açúcares e amido, sintetizar biopolímeros da parede celular, como celulose, pectina e xilana, e 

criar vários compostos glicosilados (glicolipídios, glicoproteínas, precursores de lignina e 

metabólitos secundários) (GEISLER-LEE et al., 2006). Os genes que codificam para CAZymes 

foram extensivamente estudados nos níveis genômico e transcriptômico em Arabidopsis 

thaliana e em outras espécies de plantas e microrganismos (COUTINHO et al., 2003b; 

EKSTROM et al., 2014; LOMBARD et al., 2010; PINARD et al., 2015). Embora a cana-de-

açúcar armazene a maior concentração de sacarose no reino vegetal, os estudos sobre as bases 

fisiológicas, bioquímicas e genéticas da síntese e acúmulo de sacarose são limitados 

 

1 CAZy database - http://www.cazy.org/ 
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(THIRUGNANASAMBANDAM et al., 2017). Estudos recentes têm empregado a tecnologia 

de RNA-Seq, seja com leituras curtas ou longas, para melhorar a anotação dos transcritos da 

cana e assim ampliar nosso entendimento do transcriptôma desta cultura, e também, para avaliar 

a modulação da expressão de genes e transcritos em diversas condições ou de diversos 

genótipos (CARDOSO-SILVA et al., 2014; DHARSHINI et al., 2016; HOANG et al., 2017; 

HUANG et al., 2016; MATTIELLO et al., 2015; THIRUGNANASAMBANDAM et al., 2017). 

Nesse processo, um complexo proteico composto por fatores gerais de transcrição (TFs) é 

obrigatório para sustentar a expressão de todos os genes codificados pelo genoma. Além disso, 

outras proteínas reguladoras modulam a taxa de transcrição de genes-alvo em resposta a 

estímulos bióticos e abióticos e processos intrínsecos de desenvolvimento. Essas proteínas 

podem ser TFs reguladores, proteínas de controle mestre, que se ligam, de maneira específica 

na sequência, a elementos cis nos promotores dos genes alvo, ou outros reguladores 

transcricionais (OTRs) que exercem sua função reguladora por meio de, por exemplo, 

interações proteína-proteína ou remodelação da cromatina. A identificação de tais TFs e OTRs 

(em conjunto chamados de Proteínas Associadas a Transcrição ou TAPs) representa um 

primeiro passo importante para o entendimento das redes reguladoras de genes e sua evolução 

(GUO et al., 2008; KUMMERFELD; TEICHMANN, 2006; LANG et al., 2010; 

PALANISWAMY et al., 2006; RIAÑO-PACHÓN et al., 2007; RICHARDT et al., 2007; 

YILMAZ et al., 2009). As TAPs desempenham papéis importantes no desenvolvimento das 

plantas e em respostas ao estresse. Para cumprir suas funções biológicas, os genes devem ser 

expressos em padrões espaço-temporais específicos (JIN et al., 2014). A identificação 

genômica de genes de TAPs se dá através de métodos computacionais e estudos comparativos 

de genoma, são tarefas imprescindíveis, tanto para entender a diversificação dessas famílias, 

como para entender o genoma de um organismo específico, já que esses estudos ajudam a 

entender como a evolução moldou a diversificação fisiológica e de desenvolvimento 

(GOFFEAU et al., 1996; RIAÑO-PACHÓN et al., 2007; RIECHMANN et al., 2000). 

Atualmente existem dois rascunhos do genoma de uma variedade de cana-de-açúcar, a 

SP80-3280  (RIAÑO-PACHÓN; MATTIELLO, 2017; SOUZA et al., 2019), que é cultivada 

comercialmente no Brasil. Mas nenhuma comparação aprofundada ainda foi feita entre essas 

duas versões do genoma, ainda menos relacionada à identificação de TAPs e CAZymes. 

Análises preliminares no nosso grupo de pesquisa têm indicado que nenhuma das duas versões 

apresenta o conjunto completo de genes da cultivar SP80-3280, menos ainda da cana-de-açúcar 

como um todo. Os genes de Conjuntos de Ortólogos Universais de Cópia Única do OrthoDB 

(OrthoDB’s sets of Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs – BUSCO) são uma rica 
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fonte de dados para avaliar a qualidade e a integridade de conjuntos de genomas, anotações e 

transcriptômas, assim que são genes conservados num grupo taxonômico e que aparecem como 

genes de cópia única (SIMÃO et al., 2015; WATERHOUSE et al., 2018). A Figura 1 mostra 

claramente que a versão do genoma publicada pelo nosso grupo (RIAÑO-PACHÓN; 

MATTIELLO, 2017) têm pelo menos 6 genes BUSCO de embriófitas (de 1440) que não estão 

presentes na anotação da versão do genoma da mesma cultivar publicada recentemente 

(SOUZA et al., 2019). Além disso 21 genes BUSCO adicionais não estão presentes em 

nenhuma das duas versões do genoma, mas estão contemplados numa montagem do 

transcriptôma da cultivar SP80-3280 também gerada pelo nosso grupo (MATTIELLO et al., 

2015).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Identificação de 1440 genes conservados em Embriófitas usando o software BUSCO v3.0 (SEPPEY; 

MANNI; ZDOBNOV, 2019). A busca foi feita em montagens de genomas e transcriptômas da cana-de-açúcar 

Mattiello15 (MATTIELLO et al., 2015), v1_Glaucia19>T< (SOUZA et al., 2019), Glaucia19>G< (SOUZA et 

al., 2019) e Riano17>G< (RIAÑO-PACHÓN; MATTIELLO, 2017) correspondem a cultivar SP80-3280. A duas 

primeiras são transcriptômas e as duas últimas são genomas. Fonte: Análise feito no nosso grupo pelo aluno de 

iniciação científica Felipe Vaz Peres. 

 

Além da importância de identificar conjuntos de genes envolvidos numa função 

particular, é importante conhecer seus padrões e níveis de expressão, por exemplo, quando, 

onde e, em quais níveis eles estão expressos. Neste quesito, poderemos explorar os dados que 
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muitos estudos em cana-de-açúcar têm utilizado, a tecnologia RNA-Seq para descobrir genes 

associados a fenótipos ou processos de interesse. Em cana-de-açúcar, ainda têm sido pouco 

exploradas as estratégias de análise de co-expressão de genes. Neste tipo de análise se busca 

identificar grupos de genes que têm padrões de expressão que co-variam no tempo, em diversas 

condições, ou em diversos tratamentos, entre outros. Supõe-se que grupos de genes com padrões 

de expressão semelhantes compartilham a maquinaria de regulação da transcrição, inclusive 

dentro do grupo de genes co-expressos pode se encontrar algum dos reguladores desses genes 

(DE BASTIANI; PFAFFENSELLER; KLAMT, 2018; GAO; SUN; LI, 2019; KIELBASA et 

al., 2010; SESHASAYEE et al., 2008). 

 

1.1. Aspectos gerais da composição da parede celular vegetal relacionados a biossíntese 

e modificação 

 
À medida que as plantas se adaptaram aos habitats terrestres, a composição da parede 

celular evoluiu e se diversificou, resultando em diversos constituintes químicos em diferentes 

espécies de plantas e gerando heterogeneidade intrínseca em termos de química e estrutura 

(BURTON; GIDLEY; FINCHER, 2010; SOMERVILLE et al., 2004; ZHANG et al., 2021). A 

parede celular vegetal (Plant Cell Wall - PCW) bem como suas proteínas, contribuem para a 

arquitetura da parede ou estão envolvidas na regulação do crescimento e desenvolvimento, 

conduzindo água e nutrientes ou na defesa contra estresses bióticos ou abióticos. Ela é uma 

estrutura dinâmica que sofre alterações durante o desenvolvimento (JAMET et al., 2006; LEE 

et al., 2004; MINIC, 2007).  

A parede celular é composta principalmente por polissacarídeos e proteínas. Entre os 

polissacarídeos temos, celulose, hemicelulose e pectina. As PCWs normalmente são divididas 

em categorias com relação às suas funcionalidades, como proteínas que atuam sobre 

carboidratos, oxido-redutases, proteínas relacionadas ao metabolismo lipídico e proteases 

(JAMET et al., 2008). As PCWs apresentam diferenças entre monocotiledôneas e 

dicotiledôneas relacionadas à estrutura e composição da parede celular. Assim como outras 

dicotiledôneas com metabolismo fotossintético tipo C3, A. thaliana possui paredes celulares 

do tipo I, enquanto as gramíneas, como Saccharum spp., B. distachyon, Sorghum 

bicolor e Setaria viridis, apresentam metabolismo fotossintético tipo C4, e têm paredes 

celulares do tipo II (ALBENNE et al., 2014; CALDERAN-RODRIGUES et al., 2018; 

CARPITA; GIBEAUT, 1993). As paredes celulares do tipo II são caracterizadas por uma baixa 

proporção de pectinas e xiloglucanos, e alto teor de glucuronoarabinoxilanos e β-D-glucanos 
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ligados mistos, resultando na ausência de caules e galhos lenhosos, em comparação com as 

dicotiledôneas (SARKAR; BOSNEAGA; AUER, 2009). Os β-D-glucanos ligados mistos 

(Mixed-linkage -β-D-glucanos – MLG) são polissacarídeos específicos de ação transitória, 

considerada um elemento de armazenamento, regulado por mecanismos de biossíntese e 

degradação, para uma rápida liberação de carbono na fase de desenvolvimento das células 

vegetais (CARPITA; MCCANN, 2010; KRAEMER et al., 2021; ROULIN; BUCHALA; 

FINCHER, 2002). As paredes primárias das angiospermas são estruturadas a  partir de 

microfibrilas de celulose entrelaçadas com xiloglucanos hemicelulósicos (XyGs), 

(glucuronoarabino) xilanos (GAXs), e (gluco)mananas (SCHELLER; ULVSKOV, 2010), 

que funcionam como “andaime” (scaffold). A parede celular primária é sintetizada durante a 

expansão celular nos primeiros estágios de desenvolvimento e é composta por celulose, 

hemiceluloses, polissacarídeos pécticos e muitas proteínas. A maioria das células vegetais tem 

uma parede celular primária que rodeia a membrana plasmática, algumas células especializadas 

depositam a parede celular secundária quando o processo de elongação celular termina (MINIC; 

JOUANIN, 2006; TAYLOR-TEEPLES et al., 2015). A parede celular secundária consiste em 

três tipos de polímeros, a celulose, hemiceluloses e lignina (LIEPMAN et al., 2010; MINIC, 

2007; MINIC; JOUANIN, 2006). Os polissacarídeos hemicelulósicos incluem xilanos, 

xiloglucanos, mananos, glucomananos e β-(1,3;1,4)-glucano,  e todos abrigam  esqueletos 

ligados a β-(1,4)-glicosil (SCHELLER; ULVSKOV, 2010; TAYLOR-TEEPLES et al., 2015; 

ZHANG et al., 2021; ZHONG; YE, 2015).       

A composição da parede celular é de grande importância para entender sua estrutura e 

função. Uma fração importante da informação do genoma está envolvida em vários aspectos do 

metabolismo da parede celular, incluindo biossíntese, transporte e modificação entre outros. 

Em Arabidopsis essa fração está entre 10 e 15% do genoma (CARPITA; TIERNEY; 

CAMPBELL, 2001; MCCANN; CARPITA, 2008), poucos desses genes foram identificados 

antes da era da genômica funcional (ZHANG et al., 2021). Apesar de sua importância para o 

crescimento das plantas e seus usos econômicos, a parede celular da planta é a estrutura celular 

menos compreendida nas plantas (ZHANG et al., 2021). Devido ao grande avanço na genômica 

funcional de plantas, hoje temos uma grande gama de descobertas em relação a arquitetura da 

parede celular, sua montagem, biossíntese, regulação e sinalização, bem como também sobre 

os processos fisiológicos e biológicos. Com isso, neste projeto tivemos como objetivos 

identificar os conjuntos de TAPs e CAZymes na cana-de-açúcar cultivar SP80-3280, e avaliar 

seus padrões de expressão e co-expressão explorando dados públicos, bem como identificar 

TAPs e CAZymes associadas a biossíntese e modificação da parede celular vegetal.  
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2. Objetivos 

2.1. Geral 

● Identificar TAPs e CAZymes com padrões de co-expressão em cana-de-açúcar da 

cultivar SP80-3280. 

2.2. Específicos 

● Identificar TAPs em cana-de-açúcar SP80-3280 e Sorghum bicolor. 

● Identificar CAZymes em cana-de-açúcar SP80-3280 e Sorghum bicolor. 

● Comparar os conteúdos de TAPs e CAZymes das duas versões do genoma da cultivar 

SP80-3280. 

● Avaliar a expressão de TAPs e CAZymes para a cultivar SP80-3280. 

● Caracterizar in sílico os grupos de genes co-expressos, e suas possíveis funções. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Fontes de dados para identificação de famílias de genes de interesse 

Neste trabalho exploramos dados públicos de genoma e transcriptôma de cana-de-açúcar 

da cultivar SP80-3280. Especificamente utilizamos três bancos de dados de cana-de-açúcar: 

1. Dados de transcriptômica da cultivar SP80-3280 gerados no nosso grupo num estudo 

prévio de desenvolvimento da folha (MATTIELLO et al., 2015). Neste estudo, foram 

gerados dados de RNASeq de diversos estágios de desenvolvimento da folha +1, 

usando a tecnologia de RNA-Seq ‘strand-specific’. 

2. A montagem do genoma da cultivar SP80-3280 usando reads longas gerada pelo 

nosso grupo (RIAÑO-PACHÓN; MATTIELLO, 2017). 

3. A montagem do genoma da cultivar SP80-3280 usando reads longas gerada pelos 

grupos de pesquisa liderados pelas Profs. da USP, G. Souza e M.A. Van Sluys 

(SOUZA et al., 2019). 

Utilizamos os dados do genoma de Sorghum bicolor BTx623, Oryza sativa, Setaria 

viridis, Zea mays, Miscanthus sinensis, Brachypodium distachyon, Brachypodium sylvaticum e 

Brachypodium stacei, disponíveis no Phytozome2. A partir do endereço dos repositórios 

públicos, foi possível realizar o download das anotações genômicas realizadas por Riaño-

Pachón & Mattiello (2017), disponível em: https://figshare.com/projects/Sugarcane_SP80-

3280_draft_genome_annotation/22327; Souza et al. (2019), disponível em: 

http://gigadb.org/dataset/100655; Sorgum bicolor v3.1.1, Miscanthus_sinensis_v7.1.1, 

Brachypodium_sylvaticum_v1.1.4, Brachypodium_distachyon_v3.2.5, Zea_mays_v4.6, 

Brachypodium_stacei_v1.1.8, Setaria_viridis_v2.1.10, Oryza_sativa_v7.0.12 e 

Arabidopsis_thaliana_167_TAIR10 disponível em: https://phytozome.jgi.doe.gov/.  

 

3.2. Identificação de TAPs 

Com os dados genômicos de cana-de-açúcar da variedade SP80-3280 e Sorghum bicolor, 

foi possível identificar as Proteínas Associadas à Transcrição (TAPs). Com os conjuntos 

completos das sequências de proteínas de cada genoma, foram identificadas as TAPS, 

utilizando o software HMMer v3.2.1 disponível em: http://hmmer.org/. Neste processo, as 

proteínas preditas nos genomas de interesse foram comparadas contra os modelos ocultos de 

 

2 https://phytozome.jgi.doe.gov/ 
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Markov (Hidden Markov Model – HMM) (DURBIN, R et al., 1998), de domínios de proteínas 

do PFAM, e alguns HMMs adicionais gerados previamente no nosso laboratório – Disponível 

em: https://bitbucket.org/diriano/mytfdb/src/master/OwnPlnTFDB.hmm.gz. Somente os hits 

com uma montagem superior ao “gathering threshold” definido para cada HMM foram 

mantidos para análises posteriores. Estes resultados foram filtrados com um conjunto de regras 

da arquitetura de domínios das TAPs (PÉREZ-RODRÍGUEZ et al., 2010). Em seguida foram 

removidas as proteínas classificadas como “Orphans”, e mantidas somente aquelas referentes a 

Fatores Específicos de Transcrição (TFs) e Outros Reguladores Transcricionais (OTRs). A 

classificação como “Orphans” faz referência a arquiteturas de domínios que fogem das regras 

definidas para as TAPs, por exemplo que falta um domínio específico, ou que tem combinações 

de domínios não observadas anteriormente e que podem sugerir um erro de anotação. 

  

3.3. Identificação de CAZymes  

 De forma semelhante à identificação das TAPs, utilizamos uma aproximação baseada 

na presença de domínios proteicos característicos para identificar as CAZymes. O banco de 

dados de CAZymes, o dbCAN3 (ZHANG et al., 2018a). Utilizamos o software disponibilizado 

pelo dbCAN para identificar as CAZymes. Este software usa três pacotes para identificar 

CAZymes: DIAMOND (BUCHFINK; XIE; HUSON, 2015), HMMer (MISTRY et al., 2013) e 

Hotpep  (BUSK et al., 2017), e cada proteína identificada pode ter o resultado de um deles, de 

dois ou dos três. Por isto criamos uma regra para filtrar os resultados e assim, manter as 

proteínas com a melhor predição. O Hotpep e o HMMer são os softwares mais acurados (BUSK 

et al., 2017), então escolhemos as proteínas que foram identificadas por ambos, porém se eles 

divergem entre si na classificação de uma proteína, a classificação fornecida pelo Hotpep é 

mantida.  

 

3.4. Comparação dos genomas, com ênfase no conteúdo de TAPS e CAZymes 

Os dois rascunhos do genoma da SP80-3180, foi realizada explorando as sequências dos 

transcritos e das proteínas deduzidas das sequências genômicas, usando os programas CD-HIT-

EST e CD-HIT, respectivamente. Foram gerados agrupamentos não redundantes das sequências 

dos transcritos (especificamente das regiões codificantes: CDS) e das proteínas ao nível de 

 

3 http://bcb.unl.edu/dbCAN2/index.php 
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100% de identidade. Os CDS e proteínas de Sorghum bicolor foram processados da mesma 

forma. A partir dos conjuntos não redundantes de CDS e proteínas serão selecionados os TAPs 

e CAZymes identificados previamente (seção 3.2 e 3.3). 

   

3.5. Análises de expansão e contração de TAPs e CAZymes 

Para identificação de expansão e contração de famílias (grupos de genes ortólogos) de 

TAPs e/ou CAZymes foi usado o CAFE v5.0 (MENDES et al., 2021) com os argumentos -i,  

-t, -k 1 e -p. 

Os grupos de genes ortólogos foram identificados entre as espécies  

Sorgum bicolor v3.1.1, Miscanthus_sinensis_v7.1.1, Brachypodium_sylvaticum_v1.1.4, 

Brachypodium_distachyon_v3.2.5, Zea_mays_v4.6, Brachypodium_stacei_v1.1.8, 

Setaria_viridis_v2.1.10, Oryza_sativa_v7.0.12 e Arabidopsis_thaliana_167_TAIR10 usando o 

software OrthoFinder v2.3.3 com os pacotes Diamond v0.9.24 e mcl v14-137, com os 

agumentos -S diamond e -og.  

Com exceção de cana-de-açúcar todas as espécies analisadas tem genomas que são uma 

representação monoplóide do conteúdo genético. Em cana-de-açúcar os dois rascunhos do 

genoma e o conjunto não redundantes usados neste estudo podem ainda representar várias 

versões alélicas de um mesmo loco gênico. Para lidar com isto, após a identificação dos 

ortogrupos, utilizamos o software Identity v1.1 (GIRGIS; JAMES; LUCZAK, 2021), utilizando 

os argumentos -t 0.8, -a y e -r n, e CD-HIT (argumentos -c 0.975, -n 5, -d 0, -M 0 e -g 1) para 

agrupar transcritos de cana-de-açúcar. 

Uma análise adicional com OrthoFinder, incluindo todas a proteínas de cana-de-açúcar 

e Arabidopsis thaliana foi realizada, para facilitar a transferência de anotação funcional entre 

essas duas espécies. 

 

3.6. Análise de dados de expressão e co-expressão de TAPs e CAZymes 

 
 Dados públicos de RNASeq de desenvolvimento de folha (MATTIELLO et al., 2015), 

foram descarregados do BioProject: PRJNA244522 (Arquivo de Leitura de Sequência - SRA), 

usando o software SRA-Toolkit (BETHESDA, M. D., 2016). Estes dados correspondem ao 

sequenciamento usando a tecnologia Ilumina paired-end sequencians 2x 100bp strand-specific 

de 4 partes da folha +1 de cana-de-açúcar (Primeira folha de cima para baixo com o delawp 
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totalmente exposto). Conforme descrito na metodologia por Mattiello et al., (2015), os colmos 

foram germinados em bandejas contendo vermiculita. Após um mês, as plantas com a mesma 

altura foram transferidas para vasos (3,5 L) contendo substrato de casca de pinus e vermiculita 

(1:1). As plantas foram fertilizadas com N:P:K (10:10:10) a cada 15 dias, e sua distribuição 

dentro da casa de vegetação foi randomizada. Após 60 dias, os segmentos foliares foram 

coletados entre 10:00 h e 14:00 h. Os primeiros 2 cm da base da primeira folha com barbela 

exposta (folha +1) foram coletados. Para os demais segmentos, cada folha foi medida e dividida 

em três terços iguais. As amostras foram retiradas considerando 1 cm de cada lado do meio de 

cada terço, exceto a ponta. Como a cana-de-açúcar apresenta um gradiente de desenvolvimento 

ao longo da folha, foram realizados os estudos com os segmentos Base0 (B0), Base (B), Meio 

(M) e Ponta (P), conforme Figura 1, sendo coletado triplicatas para B0, B e M e quadruplicata 

para P. As amostras foram congeladas em nitrogênio líquido, moídas até um pó fino e 

armazenadas a -80 °C. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Folha +1 de cana-de-açúcar da variedade SP80-3280. Os segmentos foliares estão nomeados em  

Base0 (B0), Base (B), Meio (M) e Ponta (P) Disponível no repositório: 

https://diriano.github.io/sugarcanetranscriptome.html. 

  

 A qualidade dos dados foi avaliada com FastQC4 e MultiQC5. Os dados foram 

processados com BBDuk26 para eliminar regiões de baixa qualidade, adaptadores, RNA 

ribossomal, RNA mitocondrial e plastidial. O software Kraken29 foi utilizado para avaliar 

possíveis contaminações com outros organismos (WOOD; LU; LANGMEAD, 2019). Se 

detectada contaminação com outros organismos, estes foram excluídos por mapeamento contra 

os genomas dos contaminantes usando o software BBDuk2. 

Os valores de expressão das TAPs e CAZymes foram estimados usando o software 

 

4 https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/ 
5 https://multiqc.info/ 
6 https://jgi.doe.gov/data-and-tools/bbtools/bb-tools-user-guide/bbduk-guide/ 
9 https://github.com/DerrickWood/kraken2/wiki  
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Salmon  (PATRO et al., 2017), e expressados com o “Transcripts per Million” (TPM – 

Transcritos por milhão). Foi utilizado como banco de dados de referência o conjunto não-

redundante de transcritos da cana-de-açúcar definido anteriormente, realizado com o CD-HIT 

(opção CD-HIT-EST 100% identidade, itens 3.2 e 3.3).  

A quantificação da expressão realizada pelo Salmon é a nível dos transcritos. Já que a 

cana-de-açúcar possui o genoma poliplóide muitos transcritos podem ser gerados pelo mesmo 

lócus gênico em diferentes cópias do mesmo cromossomo e ter uma similaridade no nível de 

sequência muito alta, mas diferente de 100%, o que pode comprometer sua quantificação, 

seguimos uma estratégia para agrupar transcritos no que poderia se denominar “genes”. Para 

isto usamos o software Terminus. Terminus é um programa que agrupa e colapsa a 

quantificação do transcrito em uma representação gênica. Ele utiliza os cálculos de 

quantificação gerados pelo Salmon, e, colapsa os transcritos individuais em grupos  (SARKAR 

et al., 2020; ZAKERI et al., 2017). Os dados de expressão foram importados em R v3.6.3 (R 

CORE TEAM, 2015), e processados com a biblioteca DESeq2 (LOVE; HUBER; ANDERS, 

2014), onde foi realizado uma análise de contagem e de detecção de genes diferencialmente 

expressos. Utilizamos a biblioteca tx2gene para vincular os transcritos aos genes no conjunto 

de dados. Com a biblioteca tximport, foi realizada a sumarização da abundância e contagem 

dos transcritos em nível gênico. Foi utilizado um filtro para que 80% das amostras que tenham 

dados, não sejam retirados. Foi realizado a normalização dos transcritos, a Média, Desvio 

Padrão e o Coeficiente de Variação. Foi também realizado a filtragem utilizando o Segundo 

Percentil (P 2.83). Por último, foi utilizado o Z-Score para calcular os números de desvios 

padrões desses transcritos.  

Com a quantificação colapsada no nível de "gene" pelo terminus, identificamos grupos 

de genes co-expressos com o software MClust v510 (FRALEY et al., 2012). O MClust 

(SCRUCCA et al., 2016), pode identificar o número apropriado de agrupamentos (clusters), 

empregando o Critério de Informação Bayesiano (BIC). A análise de co-expressão foi realizada 

com todos os genes e posteriormente foram selecionados os clusters que continham TAPs e/ou 

CAZymes. Foi calculado o número de TAPs que participam dos cluster junto das CAZymes. 

Foi realizado também uma análise de enriquecimento através do Teste Exato de Fisher 

(FISHER, 1922) (p<0.01) das famílias de TAPs para identificar se alguma delas está 

preferencialmente associada a CAZymes. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1.  Comparação das duas montagens do genoma da SP80-3280 

 
4.1.1.  Genes conservados de cópia única em embriófitas 
 
 Num primeiro momento decidimos comparar os dois rascunhos do genoma da SP80-

3280 pela sua capacidade de recuperar conjuntos de genes altamente conservados e de cópia 

única em embriófitas. Para isto usamos o software BUSCO v5.0 (Benchmarking Universal 

Single-Copy Orthologs - Benchmarking de Ortólogos Universais de Cópia Única), que é uma 

ferramenta para avaliar a integridade da montagem do genoma, conjunto de genes e 

transcriptôma (MANNI et al., 2021; SIMÃO et al., 2015). 

 Foram utilizados os transcriptômas deduzidos a partir da montagem do genoma 

publicado por Riaño-Pachón et al. (2017) e por Souza et. al. (2019) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Identificação de genes BUSCO v5 para a variedade de cana-de-açúcar SP80-3280. 

 
É claro a partir da Tabela 5, no que diz dos genes BUSCO as duas montagens são 

diferentes. Mas isto é ainda mais evidente na figura 2 (diagrama de Venn), onde vemos que a 

maioria de genes BUSCOs estão presentes nas duas montagens, com 207 exclusivamente sendo 

contribuídos na montagem Souza et al. (2019) e só 21 presentes na montagem Riaño-Pachón et 

al. (2017), o que destaca o caráter complementar desses dois estudos/montagens.  

 

  

Montagem 
Total 

completo (Nº) 

Completo de 
cópia única 

(Nº) 

Completo e 
duplicado 

(Nº) 

Fragmentado 
(Nº) 

Ausente (Nº) 
Total de 

Genes (Nº) 

Riaño-Pachón et 
al. (2017) e Souza 

et al. (2019) 

1.381 (85.6%) 200 (12.4%) 1.181 (73.2%) 136 (8.4%) 97 (6%) 1.614 (100%) 

Riaño-Pachón et 
al. (2017)  

1.047 (64.9%) 594 (36.8%) 453 (28.1%) 262 (16.2%) 305 (18.9%) 1.614 (100%) 

Souza et al. 
(2019) 

1.335 (82.7%) 255 (15.8%) 1.080 (66.9%) 160 (9.9%) 119 (7.4%) 1.614 (100%) 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Resultados da identificação dos genes BUSCO nas duas montagens do genoma da cultivar SP80-3280. 

 

4.2.  Geração de um banco de dados não redundante 

4.2.1  Identificação de Proteínas Associadas à Transcrição (TAPs)  

 
Os resultados para identificação de TAPs, tanto nas duas versões do genoma da SP80-

3280 como no banco de dados não redundante (Riaño-Pachón et al, 2017 e Souza et al., 2019) 

ao 100% de identidade, e para o S. bicolor aparecem na Tabela 3. Para SP80-3280, foram 

identificadas um total de 71 famílias de TFs e 29 de OTRs, sendo a família de OTR, HTH, 

encontrada somente em cana. Para S. bicolor, foram identificadas um total de 67 famílias de 

TFs e 27 de OTRs, sendo a família de TF, CSD, encontrada somente em sorgo.  

 

Tabela 3. Identificação de Proteínas Associadas à Transcrição (TAPs) de cana-de-açúcar da 
variedade SP80-3280 e Sorghum bicolor, referentes a Genes de Fatores Específicos de 
Transcrição (TFs) e para genes de Outros Reguladores da Transcrição (OTRs). 
 

 

  

Fonte de dados 
Quantidade de 

Famílias de TFs 
encontradas 

Quantidade de 
genes TFs 

encontrados 

Quantidade de 
Famílias de OTRs 

encontradas 

Quantidade de 
genes OTRs 
encontrados 

Riaño-Pachón et al. 
(2017) 

65 2.833 27 820 

Souza at al. (2019) 71 10.409 29 2.772 

Sorghum bicolor 67 2.768 27 653 

Banco de dados não 
redundante 

71 10.724 29 2.780 
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No resultado de identificação de TAPs no banco de dados não redundante (NR) é claro 

que a maioria dos genes identificados em cada um dos rascunhos do genoma, está presente nas 

duas versões, por exemplo pudermos observar que o total de genes (2.833 Riaño-Pachón et al, 

2017 e 10.409 Souza et al., 2019) que representavam os TFs eram 13.292 e no banco NR 

representa um total de 10.724. Para os OTRs o total de genes era 3.592 (820 de Riaño-Pachón et 

al, 2017 e 2.772 de Souza et al., 2019), e no NR representa um total de 2.780. A criação deste 

banco NR apresenta uma visão um pouco mais completa do catálogo de TAPs do SP80-3280 

(Material Suplementar T1 a 3). 

 

4.2.2. Identificação de Enzimas Ativas de Carboidratos (CAZymes) 

 
 Os resultados da identificação de CAZymes aparecem na Tabela 4, discriminados pelos 

três pacotes de software usados pelo dbCAN.  

 O metabolismo de carboidratos é uma característica fundamental da arquitetura vascular 

das plantas. As CAZymes nas plantas são responsáveis pela síntese, modificação e degradação 

dos biopolímeros de carboidratos (PINARD et al., 2015). Sendo assim, são divididas em dois 

grupos: Classes de Enzimas e Módulos associados. As Classes de Enzimas, são módulos que 

catalisam a decomposição, biossíntese ou modificação de carboidratos e glicoconjugados, e são 

divididos em cinco famílias: Hidrolases de glicosídeos (Glycoside Hydrolases - GHs), 

Glicosiltransferases (GlycosylTransferases - GTs), Liases de polissacarídeos (Polysaccharide 

Lyases - PLs),  Esterases de carboidratos (Carbohydrate      Esterases - CEs) e Atividades 

Auxiliares (Auxiliary Activities – AAs). As GHs, são enzimas que catalisam a hidrólise e/ou 

rearranjo de ligações glicosídicas. As GTs, são enzimas responsáveis pela formação de ligações 

glicosídicas. As PLs, são enzimas responsáveis pela clivagem não hidrolítica de ligações 

glicosídicas. As CEs, são enzimas responsáveis pela hidrólise de ésteres de carboidratos. As 

AAs, são enzimas redox que atuam em conjunto com as CAZymes (CAMPBELL et al., 1997; 

COUTINHO et al., 2003a; DAVIES; HENRISSAT, 1995; HENRISSAT, 1991; HENRISSAT; 

BAIROCH, 1993; HENRISSAT; DAVIES, 1997; LEVASSEUR et al., 2013; LOMBARD et 

al., 2010). Já os Módulos associados, são domínios presentes em enzimas ativas de 

carboidratos que geralmente exibem uma estrutura modular com módulos não catalíticos 

anexados às enzimas acima. O módulo associado também possuí uma família de enzimas, a 

Módulos de ligação a carboidratos (Carbohydrate-Binding Modules – CBMs), sendo eles os 

responsáveis por proteínas que se aderem aos carboidratos. O requisito de CBMs existentes 
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como módulos em enzimas maiores, diferencia essa classe de proteína de ligação a carboidratos, 

além de outras proteínas de ligação a açúcares não catalíticos, como lectinas e proteínas de 

transporte de açúcar (BORASTON et al., 2004). 

 

Tabela 4. Identificação de Enzimas Ativas de Carboidratos (CAZymes) e Módulos Associados 

a CAZymes no proteoma de cana-de-açúcar da variedade SP80-3280 e para Sorghum bicolor. 

A: Quantidade total da identificação de famílias e genes de CAZymes. B: Quantidade total de 

famílias de CAZymes encontradas.   

 

 

 
 

 

Famílias de 

CAZymes 

Quantidade total de famílias de CAZymes encontradas 

Riaño-Pachón et al, 

2017 

Souza at al., 

2019 
Sorghum bicolor 

Banco de dados não 

redundante 

AAs 10 10 10 12 

CBMs 12 12 12 13 

CEs 9 9 9 9 

GHs 48 51 51 60 

GTs 53 53 53 55 

PLs 5 5 5 9 

 

Em geral o software Diamond tende a identificar um maior número de proteínas, mas 

ele também tem a menor acurácia. Seguindo a regra definida na metodologia, focando nos 

resultados do HotPep e do HMMER foi gerada a Tabela 5 (Material Suplementar T5). 

 

 

 

Fonte dos dados 

Quantidade de 
Famílias de 
CAZymes 

encontradas 

Quantidade de 
genes de 

CAZymes 
encontrados pelo 

DIAMOND 

Quantidade de 
genes de CAZymes 
encontrados pelo 

HMMER 

Quantidade de 
genes de 

CAZymes 
encontrados pelo 

Hotpep 
Riaño-Pachón et al, 

2017 
137 2.334 2.393 2.710 

Souza at al., 2019 114 9.254 8.780 9.666 

Sorghum bicolor 140 2.066 2.075 2.055 

Banco de dados não 

redundante 
158 9.124 9.458 10.424 

 

A 

B 
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Tabela 5. Identificação de Enzimas Ativas de Carboidratos e Módulos Associados à CAZymes 

no proteoma de cana-de-açúcar da variedade SP80-3280, através de um conjunto não-

redundante de dados, com o método de Homologia com o Padrão Peptídico (Hotpep). 

 

Fonte dos dados 
Quantidade de Famílias 

de CAZymes 
encontradas 

Quantidade de genes de 
CAZymes encontrados pelo 

Hotpep 

Banco de dados não 

redundante 
114 10.424 
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5. Análise de expressão e co-expressão de genes com foco em genes codificadores de 
TAPs e CAZymes 

 
 O RNA-Seq (sequenciamento de RNA) é uma técnica que permite examinar a 

quantidade e as sequências de RNA em uma amostra usando o sequenciamento de próxima 

geração (NGS). O RNA-Seq também fornece uma medição muito mais precisa dos níveis de 

transcritos e suas isoformas do que outros métodos (WANG; GERSTEIN; SNYDER, 2009).  

Como mencionado no item 3.5 (Materiais e Métodos), os dados públicos de RNASeq 

de genótipos de cana-de-açúcar da SP80-3280 de desenvolvimento da folha +1 foram 

descarregados do SRA (Material Suplementar T6). 

  

5.1. Análise de qualidade dos dados de RNA-Seq 

 
 A qualidade dos dados dos SRRs, provenientes de experimentos de RNA-Seq 

(Sequenciamento de RNA), foram avaliadas utilizando o software FastQC e MultiQC 

(Material Suplementar F1 a 7). Os dados foram processados com BBDuk2 para eliminar regiões 

de baixa qualidade, adaptadores, RNA ribossomal, RNA mitocondrial e plastidial. O software 

Kraken2 foi utilizado para avaliar possíveis contaminações com outros organismos (WOOD; LU; 

LANGMEAD, 2019). Não houve contaminação significativa na análise. As tabelas suplementares 

7 e 8 mostram um resumo do número de leituras antes e depois da limpeza para cada amostra. 

 

5.2. Quantificação de nível de expressão de transcritos e agrupamento em “genes” 

 
Os valores de expressão de todos os transcritos no banco NR para cada uma das 

amostras de RNASeq foram estimados usando o software Salmon v1.3.0 (PATRO et al., 2017), 

e expressados com o “Transcripts per Million” (TPM – Transcritos por milhão). Desta forma 

foram quantificados um total de 465.810 transcritos. É importante destacar que no banco NR, 

ainda podem estar presentes transcritos que se originam do mesmo lócus gênico, mas em 

diferentes cópias dos cromossomos (alelos), ou ainda de diferentes lócus gênicos, mas gerando 

transcritos com alta similaridade de sequência (parálogos próximos). Nesses dois casos, devido 

à alta similaridade, existe muita incerteza no momento de atribuir leituras aos transcritos, por 

isto decidimos tentar agrupar os transcritos em “genes”, i.e., grupos de transcritos que 

compartilham muitas leituras. Para isto foi usado o software Terminus v0.1.0 que explora as 

classes de equivalência identificadas por Salmon. As classes de equivalência de fragmentos 
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consideram como equivalentes aqueles fragmentos que podem ser alinhados/mapeados num 

mesmo conjunto de transcritos (ZAKERI et al., 2017). Desta forma o Terminus consegue 

identificar grupos de transcritos que compartilham muitos fragmentos/leituras, e que por isso 

sua quantificação teria problemas, criando um novo objeto, i.e., “gene” que representa o grupo 

de transcritos. 

Desta forma, dos 465.810 transcritos no transcriptôma de referência, 437.491 foram 

detectados como não expressados, sendo somente 83.755 “genes”. Destes 83.755, 12.204 

“genes” representam 28.319 transcritos identificados pelo Terminus, pelo compartilhamento de 

leituras. A tabela 6 apresenta a quantidade de transcritos por genes. Foram identificados uma 

gama diversa de transcritos por genes, desde 2 transcritos por gene até 64 transcritos por gene. 

Esse resultado também nos ajuda a entender as questões relacionadas pela alta ploidia da cana-

de-açúcar, onde podemos encontrar de 100 a 130 cromossomos em seu genoma, bem como 

várias cópias gênicas em cada cromossomo (D’HONT, 2005; D’HONT et al., 1996; SOUZA 

et al., 2019; THIRUGNANASAMBANDAM et al., 2017). Os números mais frequentes de 

cópias gênicas na cana variam de 2 a 6, mas podendo chegar a 15 cópias, na CDS (SOUZA et 

al, 2019). Com isso, a tabela 6 traz algumas possibilidades do que pode estar ocorrendo: 

1. Ploidia da cana-de-açúcar: esperaríamos ter de 10-12 alelos por gene; 

2. Splicing alternativo, a partir do mesmo gene poderíamos ter diferentes transcritos; 

3. Isoformas, diferentes genes que produzem transcritos muito parecidos, podendo ser 

parálogos recentes. Porém, com as análises que temos no momento, e sem um bom genoma 

sequenciado, é difícil distinguir essas três possibilidades, o Terminus vai agrupar os três tipos 

(ploidia, splicing alternativo e isoformas) se os transcritos compartilharem os mesmos reads, 

ou uma grande proporção de reads. 
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Tabela 6. Identificação da quantidade de transcritos por gene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Identificação de grupos de “genes” co-expressos 

 

 Os dados de contagem da estimação de expressão no nível de transcritos produzidos 

pelo Salmon foram importados em R usando a biblioteca tximport, sumarizados ao nível de 

“gene” e normalizados utilizando o VST (transformações estabilizadoras de variância) usando 

os agrupamentos de transcritos produzido pelo Terminus, e mantendo genes com evidência de 

transcrição em pelo menos 80% das amostras o que resultou em 83.755 “genes”. 

Adicionalmente foram descartados 20% dos genes com menor coeficiente de variação. Os 

valores de expressão dos 67.004 genes restantes foram padronizados com o Z-score, i.e., o valor 

médio de expressão do gene se fixo em 0, e o valor de expressão do gene em cada amostra foi 

expressado como número de desvios padrão da média, isto é chamado de valor de expressão 

relativo. 

Os valores de expressão relativa foram agrupados segundo o perfil de expressão usando 

o software MClust (FRALEY et al., 2012), que identificou 99 grupos de genes co-expressos. 

Dos 67.004 genes, foram identificados 3.250 genes relacionados a TAPs e CAZymes e estes 

estiveram divididos nos 99 clusters de co-expressão identificados. Com o intuito de identificar 

# Transcritos por Gene # Genes # Transcritos 
2 9.800 19.600 
3 1.648 4.944 
4 461 1.844 
5 159 795 
6 59 354 
7 34 238 
8 13 104 
9 12 108 
10 4 40 
12 1 12 
13 3 39 
14 1 14 
15 1 15 
16 2 32 
18 1 18 
19 1 19 
26 2 52 
27 1 27 
64 1 64 

Total 12.204 28.319 
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cluster de especial importância, procuramos aqueles com famílias de TAPs ou CAZymes 

enriquecidas, isto é, que tinham um número de genes dessas famílias maior do que esperado 

por acaso (Teste Exato de Fisher, com valor p ajustados (FDR) < 0.01). Assim, identificamos 

6 clusters: cluster 55 e cluster 75 com famílias de TAPs enriquecidas e os clusters 5, 18, 59 e 

74 com famílias de CAZymes enriquecidas (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Clusters de genes co-expressos com famílias enriquecidas. 

 

Cluster Família de TAPs Família de CAZymes 

5 - AA0 

18 - GH14 

55 GRAS - 

59 - GH3 

74 - GH19 

75 SNF2 - 

 

Além dessas famílias de TFs e CAZymes que aparecem mais do que esperaríamos ao 

acaso (Tabela 5), há também outras famílias de TFs e CAZymes que foram identificadas, 

pertencentes a estes clusters em destaque, as quais podemos verificar na tabela . O que podemos 

inferir destes resultados é que estes genes de TAPs e CAZymes estando possivelmente co-

expressos, poderiam constituir grupos de reguladores-alvos, porém, este estudo não permite 

identificar qual TAP está diretamente relacionada a expressão de CAZymes.  

 

Tabela 8. Identificação de famílias de Proteínas Associadas a Transcrição (TAPs) e de Enzimas 

Ativas de Carboidratos (CAZymes) relacionadas aos 6 clusters identificados pelo Teste Exato 

de Fisher (p < 0.01). 

Cluster Família de TAPs 
# Genes 
TAPs 

Família de 
CAZymes 

# Genes 
CAZymes 

# Total Genes de 
TAPs e CAZymes 

5  
(480 genes 

totais) 

ARF 1 AA0 5 

35 

C2C2-YABBY 1 AA1 1 

GRAS 1 CBM57 2 

HB 4 GH152 2 

MYB 2 GH17 2 

PHD 1 GT0 1 

TCP 1 GT1 3 

Top 1 GT2 1 

WRKY 3 GT61 2 

zf-A20 1 - - 
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18  
(1.100 
genes 
totais) 

ABI3VP1 2 AA0 1 

33 

AP2-EREBP 1 AA6 1 

C2C2-GATA 3 CBM57 1 

GNAT 1 GH14 4 

LIM 1 GH146 1 

mTERF 1 GH152 1 

NAC 2 GT1 4 

PBF-2-like 1 GT2 1 

SET 2 GT37 1 

WRKY 1 GT47 1 

zf-MIZ 1 GT8 1 

55  
(783 genes 

totais) 

ABI3VP1 1 AA0 1 

59 

Alfin-like 1 GH17 1 

bHLH 2 GH36 1 

bZIP 1 GT0 1 

C2C2-Dof 1 GT1 4 

C2C2-GATA 4 GT31 1 

C2H2 3 GT48 1 

C3H 1 - - 

CCAAT 2 - - 

GNAT 1 - - 

GRAS 8 - - 

HB 1 - - 

MADS 2 - - 

MYB 7 - - 

NAC 1 - - 

PHD 1 - - 

SBP 3 - - 

SET 1 - - 

TCP 3 - - 

TUB 1 - - 

WRKY 1 - - 

zf-BED 1 - - 

zf-HD 1 - - 

zf-LSD1 1 - - 

59 
(704 genes 

totais) 

bHLH 1 GH152 3 

41 

bZIP 1 GH27 2 

C2C2-Dof 1 GH28 1 

C3H 2 GH3 3 

GRAS 1 GH79 1 

Jumonji 1 GT0 2 

LIM 1 GT1 1 

MYB 3 GT106 2 

NAC 3 GT2 1 

SAP 1 GT61 1 

TIG 3 GT66 1 

WRKY 1 GT77 1 

zf-C5HC2 1 GT8 1 

- - GT95 1 
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74 
(867 genes 

totais) 

bHLH 1 AA0 4 

41 

bZIP 1 AA6 1 

FAR1 1 CBM18 1 

GRAS 1 CBM57 1 

MYB 2 GH1 4 

NAC 4 GH152 2 

SBP 1 GH18 1 

TRAF 1 GH19 3 

TUB 2 GH3 1 

- - GH31 1 

- - GH32 1 

- - GH33 1 

- - GT0 1 

- - GT1 2 

- - GT61 1 

- - GT90 1 

- - PL4 1 

75 
(698 genes 

totais) 

CAMTA 1 GH152 1 

38 

DDT 1 GH31 1 

FAR1 2 GH9 1 

FHA 1 GT0 2 

HSF 1 GT106 2 

Jumonji 1 GT48 2 

MYB 1 GT61 1 

NAC 1 - - 

PHD 3 - - 

SAP 1 - - 

SET 2 - - 

SNF2 5 - - 
SWI/SNF-
BAF60b 

1 - - 

TIG 1 - - 

Top 1 - - 

TRAF 1 - - 

TUB 1 - - 

VOZ 1 - - 

zf-BED 1 - - 

zf-fF-X1 1 - - 
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5.4.  Exploração funcional in sílico de genes de cana-de-açúcar em clusters de co-
expressão de interesse 

5.4.1.  Uma identificação gênica geral relacionada a biossíntese e modificação da parede 
celular vegetal 

 
Para os genes identificados nos clusters com famílias enriquecidas (Tabela 9), 

realizamos a busca por Genes Ortólogos em Arabidopsis thaliana. O intuito foi explorar a 

informação funcional disponível de genes de Arabidopsis, o TAIR 

(https://www.arabidopsis.org/), que já possui um banco de dados completo de suas funções 

biológicas e bem como ser uma planta de estudo modelo. Encontramos 75 genes de cana-de-

açúcar, com ortólogos a 92 genes de Arabidopsis, onde os ortólogos de Arabidopsis tinham 

uma função relacionada a biossíntese e modificação da parede celular vegetal (Plant Cell Wall 

- PCW). Desses 75 genes, 62 são TAPs, sendo 58 genes relacionados a TFs e 4 genes a OTRs, 

e 13 pertencem a famílias de CAZymes. 

No Cluster 5, temos 8 genes de cana-de-açúcar que são ortólogos de 11 genes de 

Arabidopsis (OgATs). O pico de expressão gênica na folha +1 de cana deste cluster, se dá na 

Base zero (B0) do segmento foliar (Figura 3). Neste cluster identificamos como enriquecidas 

as famílias de TAPs: C2C2-YABBY, GRAS, HB e MYB, e de CAZymes: GH17. A família 

C2C2-YABBY em Arabidopsis está envolvida no desenvolvimento de órgãos laterais 

(BERARDINI et al., 2015; SIEGFRIED et al., 1999). Neste cluster 5 identificamos um gene de 

cana (evm.model.scga7_uti_cns_0297533.1) ortólogo do AT1G08465 (YAB2), que está 

envolvido na especificação do destino das células abaxiais em órgãos laterais. O gene de cana 

tem um perfil de expressão com um pico na B0 da folha (Figura 1), seu ortólogo em Arabidopsis 

também está moderadamente expresso em folhas jovens e maduras, com maior expressão no 

pecíolo, segundo o atlas de expressão de Klepikova (KLEPIKOVA et al., 2016). A família de 

genes GRAS estão envolvidos na regulação do crescimento, desenvolvimento e respostas ao 

estresse das plantas (GRIMPLET et al., 2016; SHAN et al., 2020). Identificamos um gene de 

cana (evm.model.scga7_uti_cns_0002090.1), ortólogo dos genes de Arabidopsis AT2G45160 

(LOM3), AT3G60630 (LOM2) e AT4G00150 (LOM1). LOM1 e LOM2 estão envolvidos na 

diferenciação celular na periferia dos meristemas do caule e ajudam a manter sua organização 

polar (BERARDINI et al., 2015; SCHULZE et al., 2010) e LOM3 está envolvido na formação 

de gemas axilares de acordo com um mutante de Arabidopsis, lom3 (HAMANO et al., 2021; 

SCHULZE et al., 2010). O gene de cana tem um perfil de expressão com um pico na B0 da 

folha, e seu ortólogo LOM3 está fortemente expresso em folhas maduras e nos carpelos de flor 
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jovem, bem como uma moderada expressão na raiz da muda, sendo a maior expressão nas 

folhas maduras em Arabidopsis (KLEPIKOVA et al., 2016). O ortólogo LOM2 está 

moderadamente expresso em folhas jovens e intermediárias e seus pecíolos, maior expressão 

na raiz da muda e altíssima expressão nos carpelos de flores jovens e germinação de sementes 

em fase 2. Para o ortólogo LOM1, podemos verificar uma altíssima expressão em pétalas de 

flor madura e em raiz de semente, e uma moderada expressão na folha intermediaria 2, em 

Arabidopis segundo o atlas de expressão de Klepikova (KLEPIKOVA et al., 2016).  

Os genes da família HB (Homeobox) são encontrados em plantas, fungos e animais. Os 

genes HB em eucariotos superiores, possuem funções diversificadas, funcionam nos primeiros 

pontos do desenvolvimento e nos últimos eventos de diferenciação celular (BÜRGLIN, 2001). 

Foram identificados dois genes HB de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0085690.7 e 

evm.model.scga7_uti_cns_0144778.3), do ortólogo AT3G01470 (ATH1), que codifica um 

ativador transcricional homeodomínio leucina zíper classe I (HD-Zip I), envolvido no 

desenvolvimento da folha, estabelecimento do padrão dorsoventral foliar, polaridade foliar, 

expansão celular e desenvolvimento da margem foliar e do hipocótilo (BERARDINI et al., 

2015; HUR et al., 2015; MCCONNELL et al., 2001), e também é regulado por luz 

(QUAEDVLIEG et al., 1995). O AT3G01470 apresenta uma moderada expressão no pecíolo 

da folha intermediaria 2, bem como no pecíolo, na veia e na folha da folha madura, uma alta 

expressão no hipocótilo e uma expressão total no pecíolo e veia em folha senescente; outro gene 

HB também identificado em cana (evm.model.scga7_uti_cns_0304252.1) do ortólogo 

AT5G02030 (BLH9), que é um gene mutante que apresenta  defeito de filotaxia, e possui 

semelhança de sequência com o regulador de desenvolvimento de óvulos de Arabidopsis Bell1 

(BERARDINI et al., 2015). E de acordo com o atlas Klepikova, possui uma alta expressão no 

internó, baixa expressão em folhas jovens e intermediárias, moderada expressão no pecíolo de 

folha madura e expressão total no internó senescente.  

A família MYB é uma das mais abundantes em plantas (AMBAWAT et al., 2013; 

WANG; NIU; ZHENG, 2021; ZHANG et al., 2018a). Fazem parte de vários processos 

biológicos importantes como, a transdução de sinais hormonais, tolerância a estresses bióticos 

e abióticos (ZHANG et al., 2018c), desenvolvimento, incluindo a diferenciação vascular da 

folha, metabolismo e defesa (AMBAWAT et al., 2013; MOCKAITIS; ESTELLE, 2008). 

Também participa na regulação do metabolismo secundário da planta, sendo dominante na rede 

reguladora da biossíntese de antocianinas (YAN et al., 2021). Foram identificados dois genes 

para cana-de-açúcar (evm.model.scga7_uti_cns_0283371.1), para o ortólogo AT5G16560 

(KAN1), codifica uma proteína KANADI1 (KAN1) que regula a polaridade de órgãos em 
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Arabidopsis. Junto com KAN2, este gene pode estar envolvido no desenvolvimento  

do carpelo e do tegumento externo do óvulo (BERARDINI et al., 2015); e 

(evm.model.scga7_uti_cns_0343389.1), para os ortólogos AT2G39880 (ATMYB25), está 

relacionado as ligases de E3 (CRL3) baseadas em CULLIN3 (CUL3) que usa proteínas 

MATH-BTB/POZ como adaptadores de substrato (BERARDINI et al., 2015). O trabalho 

publicado por Chen et al. (2013), mostra que as ligases E3 baseadas em CULLIN3 têm o 

potencial de interagir com uma ampla gama de fatores de transcrição do FATOR DE 

RESPOSTA DE ETILENO (ERF)/APETALA2 (AP2), mediados por MATH-BTB/POZ. Sua 

expressão no Mapa de Desenvolvimento em Arabidopsis (WINTER et al., 2007), mostra que 

há uma moderada expressão gênica no carpelo e uma menor expressão em folha madura; 

AT3G09230 (ATMYB1), é tipo MYB3R e R2R3, degradado pelo proteossoma 26S, 

provavelmente facilitado por uma ligase E3 baseada em CUL3 que usa proteínas MATH-BTB 

/ POZ como adaptadores de substrato. Estão envolvidos no controle do ciclo celular, na 

regulação da transcrição de genes de ciclina (ITO et al., 2001), podem estar relacionados na 

regulação do metabolismo dos fenilpropanóides (BOREVITZ et al., 2000), apresenta uma 

moderada expressão em folhas, uma alta expressão nos pecíolos e na veia da folha, porém suas 

expressões mais altas estão nos carpelos, na raiz sem ápice e raiz da muda (KLEPIKOVA et 

al., 2016); e AT3G55730 (ATMYB109), atua como regulador negativo no fechamento 

estomático sob estresse salino e a seca, e também do alongamento do tubo polínico (SO et al., 

2020), sua expressão de acordo com o atlas de Klepikova, apresenta moderada expressão nas 

sépalas da flor madura e uma expressão total nos filamentos dos estames desta flor 

(KLEPIKOVA et al., 2016).  Em relação as CAZymes, a família de Glicosídeo Hidrolases 

(GH), hidrolisa ligações glicosídicas e desempenha um papel na hidrólise e síntese de açúcares 

(DRULA et al., 2022), bem como envolvidos na modificação de polissacarídeos e na 

reorganização da parede celular (MINIC; JOUANIN, 2006) e possui atividades nas famílias 

glucano endo-1,3-β-glicosidase (EC 3.2.1.39); liqueninase (EC 3.2.1.73); β-glucosidase 

específica de ABA (EC 3.2.1.175); β-1,3-glucanosiltransglicosilase (EC 2.4.1.-) e β-1,3-

glicosidase (EC 3.2.1.-) (DRULA et al., 2022; HENRISSAT; DAVIES, 1997). Identificamos 

um gene relacionado a cana-de-açúcar (evm.model.scga7_uti_cns_0064884.1), identificando o 

ortólogo AT3G13560 (GH17), sendo o GH17 uma Proteína da família 17 de O-glicosil 

hidrolases. Um estudo recente realizado em cana-de-açúcar e Brachypodium distachyon, 

relatam que, todo o GH17 encontrado nessas espécies, tenham uma atividade de glucano endo-

1,3-β-D-glucosidase (GO:0042973) (CALDERAN-RODRIGUES et al., 2018). As glucano 

endo-1,3-β-D-glucosidases são classificadas como proteínas relacionadas à patogênese das 
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plantas, hidrolisam a 1,3-β-glucanases das paredes celulares dos fungos, realizam a hidrólise da 

parede celular da planta durante o deslocamento do endosperma para a germinação de grãos ou 

durante o desenvolvimento de tecidos vegetativos (DIXON; LAMB, 1990; VARGHESE et al., 

1994). De acordo com o Mapa de Desenvolvimento (WINTER et al., 2007), esse gene está 

moderadamente expresso em folhas maduras e rosetas, com maior expressão no pecíolo. Suas 

maiores expressões estão concentradas nos meristemas apicais e floração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Identificação da Expressão Gênica para TAPs e CAZymes do Cluster 5 em segmento foliar de cana-de-

açúcar. Legenda segmento foliar: Base0 (Base “zero”), Base (Base), Meio (Middle) e Ponta (Tip). 

 

No Cluster 18, temos 6 genes de cana-de-açúcar que são ortólogos de 7 genes de 

Arabidopsis (OgATs). O pico de expressão gênica de cana deste cluster, se dá na Base até a 

Ponta do segmento foliar (Figura 4). Neste cluster identificamos como enriquecidas as famílias 

de TAPs: C2C2-GATA, NAC, PBF-2-like, SET e WRKY, e de CAZymes: GH146. Foi 

identificado um gene de cana-de-açúcar (evm.model.scga7_uti_cns_0267023.1) na 

identificação de CAZymes, e temos seu ortólogo identificado em Arabidopsis, por AT5G12950 

(GH146). As enzimas desta família 146 de glicosídeo hidrolase (família também, presente no 

cluster 5), exibem atividade de β-L-arabinofuranosidase. A expressão gênica de AT5G12950 

apresenta uma moderada expressão na germinação 1 da semente, bem como nas  

pétalas, estames e anteras florais, expressão total na sépala floral madura, baixa expressão em 
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folhas jovens e perto de moderada em folhas maduras (KLEPIKOVA et al., 2016). Na 

identificação de OTRs identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0190875.3), 

e seu ortólogo AT1G24610 (sem nome gênico específico) da família SDG (SET DOMAIN 

GROUP – Grupo do Domínio SET), é reconhecido pela sua atividade de metiltransferase 

direcionada a resíduos de lisina específicos de histona H3 ou H4 (LEI et al., 2012; NG et al., 

2007). Além de catalisar a metilação de histonas, as proteínas do domínio SET também são 

conhecidas por realizarem a metilação de algumas outras proteínas, como as do complexo 

holoenzimático Rubisco (BATRA et al., 2020; TRIEVEL et al., 2003). Também possui diversas 

funções em processos de desenvolvimento, como a dormência de sementes, desenvolvimento 

do óvulo e antera, senescência da planta, desenvolvimento de órgãos florais, entre outros 

(BERR et al., 2010; CAZZONELLI et al., 2014; DONG; MA; LI, 2008; SUI et al., 2012), e sua 

expressão gênica está de moderada a alta em praticamente todos os órgãos em Arabidopsis, 

dando o destaque para os cotilédones e folhas intermediárias e expressão total em folha jovem 

(KLEPIKOVA et al., 2016). A família C2C2-GATA pertence as proteínas vegetais de ligação 

ao GATA, e foram identificadas pela primeira vez durante estudos sobre promotores 

responsivos à luz, como RBCS, CAB (proteína de ligação à clorofila A/B) e  genes GAP 

(gliceraldidide-3-fosfato desidrogenase) (ARGUELLO-ASTORGA; HERRERA-ESTRELLA, 

1998, 1998; BORELLO; CECCARELLI; GIULIANO, 1993; BUZBY; YAMADA; TOBIN, 

1990; GILMARTIN et al., 1990; LAM; CHUA, 1989; SAROKIN; CHUA, 1992), também 

estão envolvidos na expressão gênica de resposta circadiana (CARRE; KAY, 1995; 

MANFIELD et al., 2007; TEAKLE; KAY, 1995), também foram identificados para 

desempenhar funções no controle do metabolismo do nitrogênio (BI et al., 2005; DANIEL-

VEDELE; CABOCHE, 1993; REYES; MURO-PASTOR; FLORENCIO, 2004), baseado no 

envolvimento de fatores GATA na regulação do balanço de nitrogênio em fungos (FU; 

MARZLUF, 1990; SCAZZOCCHIO, 2000). Identificamos um gene em cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0067473.2) para dois ortólogos em Arabidopsis, o AT4G17570 

(GATA26) e  AT5G47140 (GATA27). Ainda não se tem estudos funcionais suficientes sobre 

o GATA26 e GATA27. Em GATA26, há uma moderada expressão em quase todo os órgãos 

de Arabidopsis, ressaltando os destaques em expressão alta para as sépalas, folha intermediária 

2, para as folhas maduras e com expressão total na veia da folha madura. Em GATA27, há de 

leve a moderada expressão em folhas intermediarias e maduras, sépalas e pecíolo da folha 

senescente com as maiores expressões (KLEPIKOVA et al., 2016).  Identificamos a família 

NAC associado a um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0233252.1), com seu ortólogo 

em Arabidopsis AT5G18270 (ANAC087), está envolvido na senescência foliar 
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(BALAZADEH; RIAÑO-PACHÓN; MUELLER-ROEBER, 2008; BREEZE et al., 2011; HE 

et al., 2002; KIM et al., 2014a; KIM; NAM; LIM, 2016; KIM; CHANG; TUCKER, 2015; 

MAHMOOD, 2014; ODA-YAMAMIZO et al., 2016; PODZIMSKA-SROKA et al., 2015; 

VARGAS-HERNÁNDEZ et al., 2022),  e em morte celular programada (HUYSMANS et al., 

2018; KIM et al., 2009; LI; WOO; GUO, 2018). Como o esperado, sua expressão gênica no 

atlas de Klepiova, há basicamente somente expressão em folha senescente, destacando a 

expressão total no pecíolo e uma alta expressão na veia foliar senescente. O domínio NAC foi 

originalmente caracterizado a partir de sequências de petúnia, NAM (sem meristema apical) e 

de Arabidopsis ATAF1, ATAF2 e CUC2 (cotilédone em forma de taça), são uma das maiores 

famílias de TF em plantas, e são os principais reguladores nos vários estágios de 

desenvolvimento da planta (JENSEN et al., 2010; OOKA, 2003; PURANIK et al., 2012), bem 

como a estímulos externos (VARGAS-HERNÁNDEZ et al., 2022). Estabelecimento de limites 

e formação de primórdios de órgãos no meristema apical da parte aérea (SAM), diferenciação 

do xilema e floema, resposta ao estresse salino e morte celular induzida por patógenos (AIDA 

et al., 1997; LEE et al., 2017; ODA-YAMAMIZO et al., 2016; OLSEN et al., 2005; SOUER et 

al., 1996), são uns dos diversos papéis importantes desenvolvidos por NAC. A família PBF-2-

like de fatores de transcrição fazem parte das respostas celulares relacionadas a regulação de 

genes de defesa de plantas (DESVEAUX et al., 2002).  Identificamos um gene de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0106875.2) para dois ortólogos em Arabidopsis, AT1G14410 

(Whirly1) e AT2G02740 (Whirly3). Os genes Whirly estão relacionados à patogênese PR-10a 

do patógeno Phytophthora infestans da batata (Solanum tuberosum), e atuam como genes de 

defesa da planta (DESVEAUX et al., 2002; MATTON, 1989), e Whirly1 e Whirly3 são 

proteínas dos nucleóides do cloroplasto (KRAUSE et al., 2005; MAJERAN et al., 2012; 

MELONEK et al., 2010). A expressão gênica de Whirly1 de acordo com o atlas de Klepikova, 

apresenta uma alta expressão em folhas jovens, moderada expressão em folha intermediária 1 

e uma menor expressão na folha intermediaria 2, há também uma expressão total no meristema 

apical da parte aérea (SAM).  

A família de TFs WRKY desempenha papéis fundamentais na regulação à 

reprogramação transcricional em resposta ao estresse (MUTHAMILARASAN et al., 2015), são 

reguladores de senescência (BALAZADEH; RIAÑO-PACHÓN; MUELLER-ROEBER, 2008; 

BESSEAU; LI; PALVA, 2012; JIANG et al., 2014; MAO et al., 2017; MIAO et al., 2004; NIU 

et al., 2020; ROBATZEK; SOMSSICH, 2001; ZHOU; JIANG; YU, 2011), desempenham 

papéis fundamentais na defesa contra patógenos e, também parecem estar envolvidas em outros 

processos específicos de plantas, como o desenvolvimento de tricomas e a biossíntese de 
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metabólitos secundários (EULGEM et al., 2000). Foi identificado um gene 

(evm.model.scga7_uti_cns_0010439.1) em cana em dois ortólogos de Arabidopsis, 

AT1G62300 (WRKY6) que regula a expressão de Fosfato1 (PHO1) em resposta ao baixo 

estresse de fosfato (Pi) (BERARDINI et al., 2015), sendo o acúmulo de antocianinas  um dos 

sintomas mais marcantes da falta de Pi em plantas (MARSCHNER, 1995), e o AT4G04450 

(WRKY42), que interage com lncRNA (RNAs não codificantes de plantas longas - lncRNAs) 

APOLO (AUXIN-REGULATED PROMOTER LOOP - LOOP DO PROMOTOR 

REGULADO POR AUXINA) para desencadear a expansão das células ciliadas da raiz em 

resposta ao frio (BERARDINI et al., 2015). CHEN et al., 2009 também relata que WRKY42 

tem a mesma funcionalidade de WRKY6. WRKY6 apresenta de leve a moderada expressão 

gênica nas sépalas e pétalas florais maduras, moderada expressão na raiz com e sem meristema, 

alta expressão na raiz da muda, moderada expressão na veia da folha senescente e alta expressão 

no pecíolo da folha senescente (KLEPIKOVA et al., 2016). Em WRKY42, há uma pequena 

expressão na raiz com e sem meristema, moderada expressão na raiz da muda, expressão total 

na flor 5 e alta expressão nas flores de 6 a 8. Não houve expressão foliar significativa em ambos 

genes WRKY (KLEPIKOVA et al., 2016).  

 

 

 

Figura 4. Identificação da Expressão Gênica para TAPs e CAZymes do Cluster 5 em segmento foliar de cana-de-

açúcar. Legenda segmento foliar: Base0 (Base “zero”), Base (Base), Meio (Middle) e Ponta (Tip). 
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No Cluster 55 temos 25 genes de cana-de-açúcar relacionados a 34 genes ortólogos de 

Arabidopsis (OgATs). O pico de expressão gênica de cana deste cluster, se dá da Base0 até o 

Meio do segmento foliar (Figura 5). Neste cluster identificamos como enriquecidas as famílias 

de TAPs: SET, Alfin-like, C2H2, C3H, CCAAT, GRAS, MADS, MYB, SBP, TCP, TUB, zf-

HD. A família SET foi descrita anteriormente no cluster 18. Aqui identificamos um gene de 

cana-de-açúcar (evm.model.SCSP803280_000083869.3) relacionado a família SET, sendo um 

ortólogo respectivo identificado em Arabidopsis, o AT4G30860 (ASHR3/SDG4), codifica um 

membro da família de proteínas trxG (grupo trithorax) (BERARDINI et al., 2015; VALENCIA-

MORALES et al., 2012). É uma proteína associada à cromatina que atua na manutenção dos 

níveis de histona metilada H3K4 e K36 no grão de pólen maduro (CARTAGENA et al., 2008). 

Sua expressão gênica de acordo com o atlas de Klepikova em Arabidopsis, está altamente 

expressa na flor em estágio 2 e moderadamente no estágio 3, apresentando expressão total nas 

anteras da flor madura antes de sua abertura. Há uma pequena expressão nas folhas jovens e 

intermediárias (KLEPIKOVA et al., 2016). A família Alfin-like (AL) TF, foi identificada pela 

primeira vez em alfafa (Medicago sativa) por (KROCHKO; PRAMANIK; BEWLEY, 1992), 

na forma de proteínas de armazenamento específicas da semente (proteína 7S) contendo o 

domínio PHD (dedo homeodomínio de planta – finger-PHD) (BERARDINI et al., 2015). Está 

envolvida em muitos processos de desenvolvimento, incluindo o crescimento e 

desenvolvimento de raízes, alongamento do cabelo radicular, desenvolvimento do meristema, 

entre outros (CHANDRIKA et al., 2013; KAYUM et al., 2015; WINICOV, 2000), e também 

desempenham papéis importantes na regulação dos sinais de tolerância a salinidade da planta 

(BASTOLA; PETHE; WINICOV, 1998; WINICOV, 2000; WINICOV et al., 2004). Neste 

cluster identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0277888.2) em dois 

ortólogos de Arabidopsis, AT5G05610 (AL1) e AT3G11200 (AL2). Alfin1 demonstrou 

regular a expressão induzida por sal do gene promotor MsPRP2 em raízes e contribuir na 

tolerância a salinidade. A proteína Alfin2 codifica um membro da família semelhante a Alfin1 

de proteínas contendo domínio de PHD com localização nuclear. Todas as proteínas AL, exceto 

AL3, ligam-se à histona H3 di- ou trimetilada (H3K4me3/2) (BERARDINI et al., 2015). AL1 

apresentou uma expressão de moderada a alta em toda Arabidopsis. AL2 também apresentou 

um cenário parecido, porém com mais expressões altas do que moderada, sendo as expressões 

mais altas na flor madura, na raiz da muda, no pecíolo da folha senescente e expressão total no 

tecido estigmático. A família C2H2 contém as proteínas Cys2/His2 dedo de zinco (zfs) e 

constituem uma das maiores famílias de proteínas reguladoras de classe de fator de transcrição 

em eucariotos (ENGLBRECHT; SCHOOF; BÖHM, 2004; KUMAR et al., 2019). Os dedos de 
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zinco C2H2 (Zf-C2H2) exibem uma ampla gama de funções, desde a ligação de DNA ou RNA 

até o envolvimento em interações proteína-proteína (ENGLBRECHT; SCHOOF; BÖHM, 

2004), bem como participam de vários aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas, 

como nas respostas ao estresse biótico e abiótico (LIU et al., 2015). Identificamos três gene de 

cana (evm.model.scga7_uti_cns_0095597.1, evm.model.scga7_uti_cns_0107025.1 e 

evm.model.scga7_uti_cns_0108639.2), desta família relacionados ao ortólogo de Arabidopsis,  

AT1G14580 (zf-C2H2), que estão envolvidos no desenvolvimento de tecidos e órgãos, 

especialmente no desenvolvimento de raízes e flores (LIU et al., 2015) e também envolvidos 

no estresse abiótico e biótico (CHEN et al., 2020; CHEUK; HOUDE, 2016; HU et al., 2019; 

KUNDU et al., 2019; YANG et al., 2021). Sua expressão gênica está alta em folhas jovens e 

moderada nas folhas intermediárias e maduras. Algumas das principais famílias de proteínas 

do dedo de zinco são C3H, C2H2, C2HC5 e C4HC3(MIR et al., 2022). As proteínas dedo de 

zinco CCCH (zf-C3H) são caracterizados por motivos de dedo de zinco conservados 

consistindo de 3 resíduos de aminoácidos Cys (Cisteína) e um de His (Histidina) 

(BOGAMUWA; JANG, 2014; MIR et al., 2022), e desempenham papéis críticos no 

crescimento de plantas, desenvolvimento e resposta ao estresse biótico e abiótico, 

provavelmente via regulação de RNA (BOGAMUWA; JANG, 2014; RAMENENI et al., 2018; 

SEO; CHOI; CHOI, 2015; SU et al., 2022; XU, 2014). Na identificação do gene de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0191928.2), identificamos dois ortólogos em Arabidopsis, 

AT3G12130 (KHZ1) e AT5G06770 (KHZ2), KHZ1 e KHZ2 são expressos em toda a planta. 

Os mutantes khz1 têm floração tardia e os mutantes duplos com khz2 têm floração ainda mais 

tardia. A super expressão leva ao aumento das taxas de senescência foliar (BERARDINI et al., 

2015; YAN et al., 2017). Também identificamos a família CCAAT, que fazem parte dos 

CCAAT-box que são elementos promotores onde os genes de fatores de transcrição (TFs) NF-

Y (Nuclear Factor Y - fator nuclear Y) e HAP (HISTONE OR HEME ACTIVATOR PROTEIN 

- proteína associada a histona ou heme) se ligam a ele. Essa interação se faz necessária para a 

ativação transcricional dos genes eucariotos (CAI et al., 2007; DOLFINI; GATTA; 

MANTOVANI, 2012). Encontramos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0154219.4) 

relacionado a dois ortólogos de Arabidopsis, AT3G48590 (ATHAP5A/NF-YC1), HAP5A é 

expresso em tecidos vegetativos e reprodutivos (BERARDINI et al., 2015; DOLFINI; GATTA; 

MANTOVANI, 2012). Estudos recentes tem demonstrado os diversos papéis dos genes 

HAP/NF-Y em Arabidopsis, tais como, desenvolvimento embrionário (CALVENZANI et al., 

2012), regulação da floração (CAI et al., 2007; HWANG et al., 2016), resistência ao estresse 

por congelamento (SHI; CHAN, 2014), regulação da translocação de ferro em plantas 
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deficientes em ferro (ZHU et al., 2020), estresse abiótico (SWAIN et al., 2017), 

fotomorfogênese (KUMIMOTO et al., 2010; MYERS et al., 2016; TANG et al., 2017) e 

germinação de sementes (LIU et al., 2016). Sua expressão gênica se encontra do nível  

moderado alto em quase toda a planta (KLEPIKOVA et al., 2016). E o AT5G63470 (NF-YC4) 

que interage com outros membros desta classe e CO (CONSTANS), para regular a floração. 

(BERARDINI et al., 2015; KUMIMOTO et al., 2010). Sua expressão gênica apresenta  

um nível moderado em quase toda planta, dando ênfase para expressão total nas flores dos 

estágios 9 a 11. 

A família GRAS (descrita no Cluster 5) é de grande representatividade neste  

cluster, encontramos cinco genes de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0085139.4, 

evm.model.scga7_uti_cns_0176546.1 e evm.model.scga7_uti_cns_0192477.1) relacionados a 

três ortólogos de Arabidopsis, AT2G45160 (LOM3), AT3G60630 (LOM2) e AT4G00150 

(LOM1) também já descritos no Cluster 5, (evm.model.scga7_uti_cns_0180502.1 e 

evm.model.scga7_uti_cns_0191715.1) nos ortólogos AT4G37650 (EAL1/ SGR7), envolvidos 

na organização radial dos órgãos axiais da raiz e caule, e, essenciais para o gravitropismo dos 

broto (BERARDINI et al., 2015; KATO; MORITA; TASAKA, 2002; KAWAMOTO et al., 

2020; MORI et al., 2016), sua expressão gênica no atlas de Klepikova mostra moderada 

expressão no carpelo floral maduro, na raiz sem ápice e no broto da muda. Baixa expressão em 

folhas jovens e menor expressão nas demais folhas. Uma alta expressão no eixo da 

inflorescência e expressão total nos óvulos das flores de estágio 6 e 7 (KLEPIKOVA et al., 

2016); e, AT5G41920 (ATSCL23), que está envolvido na especificação do destino da célula da 

bainha do pacote, e também geram uma rede reguladora no desenvolvimento da endoderme de 

raízes e brotos de Arabidopsis (BERARDINI et al., 2015; TO et al., 2020; ZHANG et al., 

2019b), sua expressão se encontra altíssima em cotilédones da muda, folhas jovens, 

intermediárias e maduras, incluindo o pecíolo e veia da folha intermediaria 2, e forte expressão 

na folha senescente e seu pecíolo. Há também uma expressão moderada nos demais tecidos 

(KLEPIKOVA et al., 2016). A família MADS determina a identidade do órgão floral (AERTS 

et al., 2018; SHAH et al., 2022), e identificamos um gene em cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0146180.1) relativo ao seu ortólogo em Arabidopsis, o 

AT1G69120 (APETALA1 - anteriormente conhecida como AGL7), que determina a identidade 

do meristema floral e da sépala e regula a expressão dos genes do tempo de floração SVP, SOC1 

e AGL24 (ALEJANDRA MANDEL et al., 1992; BERARDINI et al., 2015), e também podem 

estar envolvido na inibição da ramificação da inflorescência (KAUFMANN et al., 2010; SHAH 

et al., 2022). Há uma expressão gênica moderada nas pétalas e forte nas sépalas da flor madura, 
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e uma expressão total na sépala da flor jovem. Há também pouco expressão em toda a floração, 

e nas folhas como nos demais órgãos, não há expressão (KLEPIKOVA et al., 2016). 

Já a família MYB (descrita no Cluster 5) é a maior deste cluster, identificamos  

seis genes de cana, relacionados a oito ortólogos em Arabidopsis; 

(evm.model.scga7_unitig_355964.1) com seus dois ortólogos, AT3G46130 (ATMYB48), tem 

função de regular a biossíntese de flavonóis principalmente em cotilédones (BERARDINI et 

al., 2015), podem participar de alguns processos de desenvolvimento e reparo anatômicos sob 

estresses de salinidade e seca (FILIZ; KURT, 2021), são expressos preferencialmente no escuro 

(LI et al., 2006) e possui  papel regulador no crescimento e imunidade das plantas (IMRAN et 

al., 2018). Apresenta pouca expressão na folha intermediária 2 e uma moderada expressão na 

folha madura (KLEPIKOVA et al., 2016); e AT5G59780 (ATMYB59), nas raízes, está 

envolvido no transporte de potássio e nitrato (K+ / NO3
-) e na expressão do transportador 

NPF7.3 (BERARDINI et al., 2015), envolvido nas respostas ao estresse e na homeostase do 

cálcio (FASANI et al., 2019), ) Sua expressão é moderada em folha madura com uma menor 

expressão no pecíolo e veia, há uma expressão menor na veia e pecíolo da  

senescente (KLEPIKOVA et al., 2016). Outro gene de cana identificado 

(evm.model.scga7_uti_cns_0027453.1) associado aos ortólogos AT2G38090 e AT5G01200, 

não possuem uma identificação correlata a eles, o que pudemos encontrar de acordo com o 

website do TAIR foi uma pequena descrição sobre eles, somente que possuem uma proteína da 

superfamília semelhante ao homeodomínio duplicado (BERARDINI et al., 2015); AT2G38090 

apresentou expressão perto de moderada nos pecíolos das folhas intermediárias 1 e 2, moderada 

expressão no ápice da raiz, na raiz da muda, nas flores de 2 a 4, nos carpelos florais 6 e 7 e 

altíssima expressão gênica nas sépalas florais maduras. AT5G01200 apresentou pouca 

expressão em todos estágios das folhas, com somente uma expressão perto de moderada na veia 

da folha madura e houve uma expressão moderada nas sépalas florais maduras (KLEPIKOVA 

et al., 2016) ; AT5G58900 (DIV1), um estudo realizado com a planta boca-de-leão 

(Antirrhinum majus), identificou que o gene DIV1 desempenha um papel na especificação da 

identidade ventral (DIV) na corola e androceu de flores monosimétricas (bilaterais) 

(HOWARTH; DONOGHUE, 2009), apresentou pouca expressão desde folhas jovens até a 

senescente e uma expressão total na semente em germinação 2 (KLEPIKOVA et al., 2016).O 

gene (evm.model.scga7_uti_cns_0094796.1) relacionado ao seu ortólogo AT2G44430, que tem 

somente a informação de que possui uma proteína contendo bromodomínio de ligação a DNA, 

há pouca expressão gênica nas folhas jovens e intermediárias, moderada expressão na folha 

madura sendo a maior expressão na veia e no pecíolo, bem como moderada expressão na folha 
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senescente. Moderada expressão na raiz sem o ápice e na raiz da muda e altíssima expressão 

nas pétalas florais maduras (KLEPIKOVA et al., 2016). Foi identificado dois genes 

(evm.model.scga7_uti_cns_0204586.1 e evm.model.SCSP803280_000012807.2) para o 

ortólogo AT1G49010 (MYBS1), que realiza a regulação da sinalização de glicose, ABA, 

respostas ao estresse salino, e na regulação da senescência foliar em Arabidopsis (CHEN et al., 

2017; LU et al., 2002; ZHANG et al., 2011), possui uma fortíssima expressão em folhas jovens 

e intermediárias, bem como na veia da folha intermediária 2, moderada expressão em folha 

madura e expressão total em sépalas florais maduras (KLEPIKOVA et al., 2016); e um gene 

(evm.model.scga7_uti_cns_0273982.1) para o ortólogo AT1G19510 (ATRL5/RAD5), que  

está relacionado no funcionamento de vias alternativas de tolerância a danos no DNA (KABIR 

et al., 2022; MANNUSS et al., 2010; WANG et al., 2011), sua expressão gênica em Arabidopsis 

apresenta moderada expressão na folha intermediária 2, altíssima expressão na folha madura 

com moderada expressão em sua veia, expressão total na veia da folha senescente, forte 

expressão nas anteras florais maduras e alta expressão nos estágios florais 9 a 11 (KLEPIKOVA 

et al., 2016). 

A família SBP (Selenium Binding Proteins – Proteínas de ligação ao selênio) detectam 

alterações no status redox que ocasionam o acúmulo de auxina. SBP foi detectada em raízes, 

cotilédones e folhas, e no transporte e volatilização de selênio (SCHIAVON; PILON‐SMITS, 

2017; TERRY et al., 2000). Estão presentes nos estágios iniciais do desenvolvimento radicular 

e podem estar presentes nos órgãos reprodutivos das plantas (VALASSAKIS et al., 2018). 

Identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0165058.1) relacionado a três 

ortólogos de Arabidopsis, AT2G33810 (SPL3), AT1G53160 (SPL4) e AT3G15270 (SPL5). 

Em Arabidopsis SPL3, SPL4 e SPL5 são expressos em ápices vegetativos e inflorescências, 

meristemas florais, folhas e primordiais florais (CARDON et al., 1997; JUNG et al., 2016; 

WANG; CZECH; WEIGEL, 2009; WU; POETHIG, 2006; YAMAGUCHI et al., 2009; YOU 

et al., 2021). Há pouca expressão gênica de SPL3 na folha intermediária 1 e na folha madura, 

também há pouca expressão nas pétalas e na floração dos estágios 1 a 18, moderada expressão 

nas sépalas, carpelos e pedicelo. Há uma forte expressão no estágio floral 19 + e uma alta 

expressão no eixo da inflorescência. Para a expressão gênica de SPL4, há baixíssima expressão 

para folhas jovens e intermediárias, pouca expressão na folha madura, sépalas com expressão 

perto de moderada, alta expressão no carpelo e nas flores de 9 a 18, e expressão total nas flores 

19+. Em SPL5, há baixa expressão gênica na folha madura, pouca ou quase nenhuma  

expressão nas demais folhas.  A família de genes TUB (TUBBY) são encontrados em animais 

e plantas e são do grupo de fatores de transcrição (ALTAF et al., 2022). Realizam a função 
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reguladora contra estresses bióticos e abióticos (ALTAF et al., 2022; WANG; XU; KONG, 

2018). Identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0065079.2) relacionado ao 

seu ortólogo em Arabidopsis, AT1G16070 (ATTLP8), que em estresse abiótico inibe a 

germinação de sementes bem como o desenvolvimento das plantas, e também atua como 

regulador negativo em estresse osmótico e pode estar associado na regulação de ABA (LI et al., 

2021). Apresenta pouca expressão gênica em folhas jovens, sendo que nos demais estágio 

foliares a expressão é próximo de zero. Expressão de leve a moderada nos carpelos de flor 

jovem e madura. Moderada expressão no pedicelo, altíssima expressão floral em estágio 19+ e 

expressão total no eixo da inflorescência (KLEPIKOVA et al., 2016). A família TCP são 

específicos de plantas e possui papel regulador na formação da morfologia das plantas 

(AGGARWAL et al., 2010; HE et al., 2021a; LI, 2015; XU et al., 2022). São responsáveis por 

controlar vários processos vegetais, como, sinalização de defesa (KIM et al., 2014b; 

MUKHTAR et al., 2011), ritmo circadiano (GIRAUD et al., 2010; PRUNEDA-PAZ et al., 

2009), desenvolvimento de órgãos laterais (KOYAMA et al., 2007; TATEMATSU et al., 

2005), germinação de sementes (TATEMATSU et al., 2008) e  senescência foliar (GUO et al., 

2008; SARVEPALLI; NATH, 2011; SCHOMMER et al., 2008), entre outros. Encontramos 

três genes de cana relacionados a dois ortólogos de Arabidopsis.  

Na identificação do gene (evm.model.scga7_uti_cns_0019831.4), relacionado a seu ortólogo 

AT3G27010 (AT-TCP20), é responsável por atuar como regulador do crescimento das plantas 

(HERVÉ et al., 2009; LI et al., 2005), senescência foliar (DANISMAN et al., 2012), é expresso 

em plântulas, folhas, raízes e botões de flores (HERVÉ et al., 2009) e está envolvido na 

regulação da expressão do controle do ciclo celular e genes da proteína ribossomal 

(BERARDINI et al., 2015). Sua expressão na germinação de sementes 1 é total, nas folhas 

jovens e intermediárias apresenta expressão perto de moderada, sendo o pecíolo e a veia com 

expressões maiores. Na folha madura há expressão moderada, porém, seu pecíolo e veia com 

expressões bem mais fortes, e altíssima expressão no pecíolo da folha senescente 

(KLEPIKOVA et al., 2016). Também temos a identificação de mais dois genes em cana para a 

família TCP (evm.model.scga7_uti_cns_0111960.1 e evm.model.scga7_uti_cns_0330768.1), e 

seu ortólogo em Arabidopsis, AT1G69690 (ATTCP15), envolvidos no ritmo circadiano (HE et 

al., 2021), modula o desenvolvimento do gineceu influenciando a homeostase da  

auxina (LUCERO et al., 2015), germinação de sementes (RESENTINI et al., 2015), regulação 

do desenvolvimento celular em entrenós do caule jovem, desenvolvendo folhas e tecidos florais 

(LI, 2015; PENG et al., 2015). Modula o alongamento do filamento do estame dependente de 

ácido giberélico (GA) por ativação direta dos genes da subfamília SAUR63 (BERARDINI et 
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al., 2015). Sua expressão gênica se encontra leve entre folhas jovens e intermediárias, de 

moderada para forte nos pecíolos de folhas jovens e intermediárias, forte  

expressão nos carpelos, altíssima expressão no pedicelo e expressão total no eixo da 

inflorescência (KLEPIKOVA et al., 2016).  

Finalizando este cluster, temos a família dedo-homeodomínio de zinco (ZF-HD), 

desempenham um importante papel na regulação do crescimento e desenvolvimento das plantas 

e também são responsivas as respostas aos estresses bióticos e abióticos (LAI et al., 2021). 

Identificamos 1 gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0330821.1), para cinco ortólogos em 

Arabidopsis, AT2G02540 (ATHB21), regulam o do desenvolvimento floral, principalmente em 

flores mais jovens (TAN; IRISH, 2006) e regulam a dormência de brotos(YANG et al., 2018), 

sua expressão está perto de moderada em folhas jovens e pouca expressão na folha intermediária 

1. Moderada expressão nos botões de 9 a 11 e forte expressão nos carpelos (KLEPIKOVA et 

al., 2016); AT5G65410 (ATHB25), participam na regulação da conservação das sementes, 

controlando a biossíntese de GA (BUESO et al., 2014), são altamente expressos em flores mais 

jovens (TAN; IRISH, 2006), apresenta uma forte expressão gênica em folhas jovens, perto de 

expressão moderada na folha intermediaria 1 e pouca expressão na folha intermediária 2 e 

madura. Expressão gênica total nos carpelos de flor jovem, moderada expressão nos botões 

florais de 9 a 18 e fortíssima expressão no botão 19+. Também há uma alta expressão na 

germinação de sementes 1 e moderada na 2 (KLEPIKOVA et al., 2016).; AT3G50890 

(ATHB28), participa da sinalização hormonal e fotomorfogênese (DAS et al., 2016), há pouca 

expressão gênica em folhas jovens e intermediárias 1, porém há uma moderada expressão em 

seus pecíolos. Moderada expressão no pedicelo, nos carpelos e nos botões florais de 2 a 11. E 

uma expressão gênica total no eixo da inflorescência.; AT5G15210 (ATHB30), regulam 

condições de estresse abiótico (DEFOORT; VAN DE PEER; VERMEIRSSEN, 2018), 

apresenta uma forte expressão em folhas jovens, moderada expressão nas folhas intermediárias 

1, bem como os pecíolos de ambas possuem expressão moderada. Menores expressões na folha 

intermediária 2 e folhas maduras, bem como em seus pedicelos e veia. Moderada expressão 

gênica desde germinação de sementes 1 e 2 bem como no pedicelo e botões florais 1 até 3. 

Botões florais de 4 até 19+ possuem alta expressão e expressão total nos carpelos de flor madura 

(KLEPIKOVA et al., 2016).; e AT1G14440 (ATHB31), participam na regulação da 

conservação das sementes, controlando a biossíntese de GA (BUESO et al., 2014), são 

altamente expressos em flores mais jovens (TAN; IRISH, 2006) há expressão moderada em 

folhas jovens e pouca expressão em folha intermediária 1. Moderada expressão nos botões 

florais de 6 a 8 e de 12 a 14, sendo os de 9 a 11 com expressões mais fortes e, há expressão 
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gênica total nos carpelos de flores jovens (KLEPIKOVA et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Identificação da Expressão Gênica para TAPs e CAZymes do Cluster 5 em segmento foliar de cana-de-

açúcar. Legenda segmento foliar: Base0 (Base “zero”), Base (Base), Meio (Middle) e Ponta (Tip). 

 

Na identificação do Cluster 59 temos 22 genes de cana-de-açúcar relacionados a 29 

genes ortólogos de Arabidopsis (OgATs). O pico de expressão gênica de cana deste cluster, se 

dá na Base0 e na Ponta do segmento foliar (Figura 6). Neste cluster identificamos como 

enriquecidas as famílias de TAPs: bZIP, C2C2-Dof, C2C2-GATA, C3H, MYB, NAC e TIG, e 

para as CAZymes: GH27, GH28, GH3, GH79 e GT2.  

A família de zíperes de leucina básicos (bZIPs), de A. thaliana é composta por 78 

membros e subdividida em 13 grupos. São responsáveis na sinalização de desenvolvimento da 

planta, sinalizações ambientais e de estresses, e sinalização de fitohormônios (DRÖGE-LASER 

et al., 2018; ROMERA-BRANCHAT et al., 2020). Identificamos um gene de cana-de-açúcar 

(evm.model.scga7_uti_cns_0122658.1), e quatro ortólogos em Arabidopsis relacionados, o 

AT1G49720 (ATABF1), responsivos na regulação de ABA (BERARDINI et al., 2015), 

expressos em sementes (UTSUGI et al., 2020), responsivos à seca (ZHANG et al., 2020), 

apresenta uma expressão quase total no hipocótilo da muda. Altíssima expressão na folha 

madura bem como no pecíolo e na veia, pouca expressão nas folhas jovens e intermediárias 

(KLEPIKOVA et al., 2016);  AT4G34000 (ATABF3), responsivos na regulação de ABA e 

estresses abióticos (BERARDINI et al., 2015; ZHAO et al., 2019), como salinidade 
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(FERNANDO et al., 2018; UNO et al., 2000) e seca (PAZ et al., 2006), germinação de sementes 

e crescimento de raízes em resposta a condições de estresse (FINKELSTEIN et al., 2005), 

apresenta uma altíssima expressão gênica na germinação da semente no estágio 3, na raiz da 

muda, na folha madura, bem como em sua veia e pecíolo, e alta expressão na raiz sem ápice 

(KLEPIKOVA et al., 2016); AT1G45249 (ATAREB1), elemento responsivo ao ABA (ABRE), 

possui tolerância à seca (BERARDINI et al., 2015; FUHRMANN-AOYAGI et al., 2021), 

necessário para regulação da glicose. Expressa-se nas raízes, tecidos vasculares foliares e 

hidatódios ou em todos os tecidos sob condições de estresse (BERARDINI et al., 2015), 

apresenta expressão gênica alta na folha madura, bem como em sua veia e pecíolo. Há também 

uma expressão alta, porém menor do que na folha madura, no pecíolo da folha senescente. 

Folhas jovens e intermediárias perto de expressão moderada. Moderada expressão na raiz sem 

ápice, no hipocótilo e na raiz da muda (KLEPIKOVA et al., 2016); e AT3G19290 (ATAREB2), 

possui especificidade para elementos responsivos ao ABA (ABRE), envolvido na degradação 

de clorofila (BERARDINI et al., 2015), também é induzido por estresse hídrico e salinidade 

(FUJITA et al., 2005), sua expressão gênica possui o mesmo perfil de ATAREB1, ressalvando 

uma maior expressão nos carpelos de flor jovem (KLEPIKOVA et al., 2016). A família C2C2-

GATA foi descrita anteriormente no cluster 18, e aqui identificamos um gene em cana 

(evm.model.SCSP803280_000098315.1), para dois ortólogos em Arabidopsis, AT4G17570 

(GATA26) e AT5G47140 (GATA27) que também já foram identificados posteriormente no 

cluster 18. A identificação da família C3H também já foi descrita anteriormente no cluster 55. 

Aqui, identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0093302.4), para um ortólogo 

de Arabidopsis, o   AT1G75340 (sem gene específico), sua expressão é altamente expressa em 

todas as folhas, sendo a senescente com maior expressão, e também alta expressão nos demais 

órgãos da planta; e dois genes de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0130086.1 e 

evm.model.SCSP803280_000013834.1temos) para dois OgATs, o AT3G06410, que possui 

pouca expressão em folhas, sendo a folha intermediária 2 a mais expressa e possui expressão 

absoluta nas anteras da flor jovem, e AT5G18550, também segue o mesmo perfil de expressão 

de AT3G06410. Ambos também não possuem nome específico, e todos os três ortólogos 

possuem a mesma descrição encontrada no website TAIR, são proteínas da família do tipo dedo 

de zinco C-x8-C-x5-C-x3-H (BERARDINI et al., 2015). Para AT1G75340, temos 1 gene 

identificado para SP80-3280, conhecido como “Proteína da família do tipo dedo de zinco C-

x8-C-x5-C-x3-H”, em AT3G06410 e AT5G18550 temos 2 genes identificados para SP80-3280 

e ambos são identificados entre esses 2 OgATs, e também são conhecidos como “Proteína da 

família do tipo dedo de zinco C-x8-C-x5-C-x3-H”, bem como possuem o mesmo descritivo 
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para AT3G06410 (KAJALA et al., 2021).  

A família MYB já foi descrita anteriormente no cluster 5. Aqui identificamos um total 

de 4 genes da família MYB em cana, para respectivos sete ortólogos em Arabidopsis. 

Identificamos um gene (evm.model.scga7_uti_cns_0225276.1), para dois OgATs, AT2G42660 

e AT2G38300, sem identificação gênica específica, somente a informação de que são “Proteína 

de superfamília semelhante a homeodomínio” e “Proteína da família do regulador transcricional 

HTH do tipo MYB” (BERARDINI et al., 2015). Mais um gene identificado 

(evm.model.scga7_uti_cns_0278027.2), para 2 OgATs, AT1G17460 (TRFL3) parece fazer 

parte do ciclo circadiano (HUNG et al., 2018), apresenta expressão total na germinação de 

semente em estágio 1, forte expressão nas anteras de flor jovem e nos botões florais 9 a 11. 

Significativa expressão em folhas jovens e moderada expressão em folhas maduras, bem como 

em sua veia e menor expressão no pecíolo (KLEPIKOVA et al., 2016); e AT1G72650 (TRFL6), 

pode estar relacionado na regulação de estresse salino e de metais pesados como o cádmio 

(CdCl2) (YANHUI et al., 2006), apresenta significativa expressão gênica em folhas jovens e 

intermediárias, sendo a veia da folha intermediária com maior expressão, altíssima expressão 

na folha madura bem como no pecíolo e uma expressão maior na veia, e também há forte 

expressão do pecíolo e veia em folha senescente. Fortes expressões nas sépalas, pétalas, 

carpelos, botões florais e no hipocótilo da muda (KLEPIKOVA et al., 2016). Um gene 

(evm.model.scga7_uti_cns_0319159.1) para 2 OgATs AT1G14350 (ATMYB124) está 

relacionado a estresse abiótico como salinidade (BAILLO et al., 2019; GOLLDACK; 

LÜKING; YANG, 2011; LI et al., 2015) e metais pesados como cádmio (Cd) e Zn (Zinco) 

(JALMI et al., 2018; SHAHZAD et al., 2021), sua expressão gênica é pouca em folhas jovens, 

intermediárias e maduras, porém há moderada expressão nos pecíolos das folhas intermediárias 

(KLEPIKOVA et al., 2016); e AT2G02820 (ATMYB88), está relacionado a estresse abiótico 

para salinidade, assim como ATMYB124 (BAILLO et al., 2019; GOLLDACK; LÜKING; 

YANG, 2011; LI et al., 2015; YANG et al., 2011), e à seca (DUBOS et al., 2010; LI et al., 

2015; WEI et al., 2020), sua expressão gênica se encontra de forte a alta nos pecíolos e veias 

das folhas intermediárias 1 e 2 e da folha madura, sendo o pecíolo intermediário 2 e a veia da 

folha madura com maiores expressões. Suas lâminas foliares estão próximas de uma expressão 

moderada. Há uma alta expressão na raiz com meristema apical, e expressão total na raiz sem 

meristema apical (KLEPIKOVA et al., 2016); Um gene 

(evm.model.SCSP803280_000080680.2) para um OgAT, AT5G56840 sem identificação 

gênica disponível, sendo um fator de transcrição da família de A. thaliana (BERARDINI et al., 

2015), apresentando pouca expressão gênica nas folhas jovens e intermediárias, porém com 
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pecíolo intermediário 1 com expressão moderada e na folha intermediária 2, seu pecíolo 

apresenta alta expressão. A folha madura apresenta bem pouca expressão, porém sua veia 

apresenta moderada expressão e seu pecíolo com expressão total, há também uma moderada 

expressão gênica no pecíolo da folha senescente (KLEPIKOVA et al., 2016). A identificação 

da família NAC já foi realizada no cluster 18. Aqui neste cluster 59 identificamos um gene 

(evm.model.scga7_uti_cns_0013998.1) para um OgAT, o AT1G25580 (ANAC008/SOG1), 

regula a resposta ao estresse ao dano ao DNA pelo SUPRESSOR OF GAMMA RESPONSE 1 

(SOG1) (YOSHIYAMA et al., 2014), sua expressão gênica apresenta forte expressão em folhas 

jovens, moderada expressão nas folhas intermediárias e maduras, com enfoque nos pecíolos e 

veias, onde as expressões são maiores. Há também moderada expressão no pecíolo de folha 

senescente. Expressão total nos carpelos de flor jovem e alta expressão nos carpelos da flor 

madura. Expressões moderadas e altas entre os botões florais, altas expressões nas raízes, com 

e sem meristema apical e moderada expressão na raiz da muda (KLEPIKOVA et al., 2016). O 

TIG é um domínio tipo imunoglobulina associado à transcrição. Os ativadores transcricionais 

de ligação à calmodulina (CAMTA), possuem domínios funcionais, incluindo, um domínio de 

ligação de DNA exclusivo (CG-1), um domínio semelhante a imunoglobulina associado à 

transcrição (TIG), uma repetição de anquirina (ANK), um domínio de isoleucina glutamina 

(IQ) e um domínio de Ca Domínio de ligação de CaM dependente de 2+ (CaMBD) (ALI et al., 

2020; BOUCHÉ et al., 2002; FINKLER; ASHERY-PADAN; FROMM, 2007) Os genes 

CAMTA estão associados as respostas de estresses da planta (GAIN et al., 2022; NOMAN et 

al., 2019; SAIDI; HAJIBARAT, 2021), sinalização de cálcio (Ca) (NOMAN et al., 2019) e a 

imunidade (JACOB et al., 2018). Foram identificados três genes de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0111211.1, evm.model.scga7_uti_cns_0117626.1 e 

evm.model.scga7_uti_cns_0181438.2), para um OgAT, AT5G64220 (CAMTA2), reprimindo 

a biossíntese de ácido salicílico (AS) (KIM et al., 2020b), possuem tolerância ao frio e 

congelamento (GALON et al., 2010), tolerância a metais pesados, como o alumínio (Al) 

(BERARDINI et al., 2015; TOKIZAWA et al., 2015), no crescimento e desenvolvimento da 

planta (DONG et al., 2021; REDDY et al., 2011), sua expressão gênica se mostra moderada 

entre as folhas jovens e intermediárias 1 e 2, dando uma maior atenção aos pecíolos que 

apresentam expressão mais forte do que a lâmina foliar. Há uma forte expressão na folha 

madura, sendo o pecíolo com expressão maior do que a lâmina foliar e a veia com expressão 

maior do que o pecíolo. Há também uma forte expressão na veia da folha senescente e também 

uma altíssima expressão em seu pecíolo. Nos conjuntos florais, raízes e raízes da muda de um 

modo geral há uma expressão alta, ressaltando uma expressão total nas sépalas da flor madura 
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(KLEPIKOVA et al., 2016). 

Na identificação das CAZymes neste cluster 59, temos, a família 27 de Glicosídeo 

Hidrolases (GH27). As GHs abrangem uma grande família de enzimas que catalisam a quebra 

de ligações glicosídicas (açúcares), e hoje são agrupadas em 173 famílias 

(http://www.cazy.org/Glycoside-Hydrolases.html), as quais possuem uma gama de 

especificidades. A GH27 compreende cinco tipos de atividades enzimáticas, dentre elas, por 

exemplo, α-galactosidase (EC 3.2.1.22) e β-L-arabinopyranosidase (EC 3.2.1.88) 

(http://www.cazy.org/GH27.html). Dentro de GH27, identificamos dois genes de cana-de-

açúcar (evm.model.scga7_uti_cns_0154398.2 e evm.model.scga7_uti_cns_0242777.1), para 

seus dois respectivos OgATs, AT3G26380 (APSE), AtAPSE (β-l-ARAPASE) é uma  

β-l-arabinopiranosidase (L -Ara p) da família GH27. APSE e α-GALACTOSIDASE 1 

(AGAL1-3) são enzimas que são responsáveis pela hidrólise do β-L-Ara p de parede celular. 

APSE também pode estar relacionada com a inibição do crescimento de hipocótilos 

(IMAIZUMI et al., 2017), suas folhas jovens e intermediárias apresentam uma significativa 

expressão gênica, com destaque para o pecíolo da folha intermediária 2, com moderada 

expressão. A lâmina foliar da folha madura apresenta uma forte expressão gênica, no entanto 

sua veia e pecíolos apresentam expressões mais altas. De forma geral o restante da planta 

apresenta expressão gênica de moderada para alta, principalmente nas anteras, e nos botões 

florais de 9-11, com uma expressão total do gene (KLEPIKOVA et al., 2016); E AT3G56310 

(AGAL3), assim como descrito acima, no gene APSE, os estudos realizados por IMAIZUMI 

et al., 2017, sugerem que AGAL3 também participa da hidrólise de resíduos β- L-Ara p em 

Arabidopsis. A expressão gênica em folhas jovens e intermediárias é um pouco baixa, mas em 

folhas maduras é maior, se tornando moderada, também vemos uma expressão moderada na 

veia da folha senescente, bem como uma altíssima expressão em seu pecíolo. As sépalas da flor 

madura também chamam atenção com uma expressão forte, bem como as raízes com e sem 

meristema apical e da muda que apresentam expressão gênica moderada (KLEPIKOVA et al., 

2016). 

Também identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0160131.2) em um 

OgAT para a família 28 Glicosídeo Hidrolases (GH28) (polygalacturonase (EC 3.2.1.15), o 

AT3G62110 (PGF10), foi expresso em todos os tecidos de Arabidopsis, na sintase de ácido 

poligalacturônico, na biossíntese de pectina  (OHASHI et al., 2022), proteína da superfamília 

semelhante à pectina liase (BERARDINI et al., 2015), e também pode estar relacionado ao 

desenvolvimento da raiz (HOCQ et al., 2020), sua expressão gênica através do atlas de 

Klepikova nos mostra que, em folhas jovens, há pouca expressão, porém nas folhas 
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intermediárias há uma moderada expressão, o pecíolo da folha intermediária 1 apresenta alta 

expressão bem como a veia da folha intermedia 2, porém o pecíolo da folha intermediária 2 

apresenta uma expressão g6enica altíssima, próximo da absoluta. Nas folhas maduras a 

expressão torna a cair tanto nos pecíolos como nas veias. Há também um pouco de expressão 

nas raízes com e sem meristema apical, bem como na raiz da muda, já o hipocótilo apresenta 

alta expressão gênica (KLEPIKOVA et al., 2016).  A família 3 de Glicosídeo Hidrolases 

(GH3), atualmente possui 19 enzimas em sua família no banco de dados do CAZy 

(http://www.cazy.org/GH3.html), relacionados principalmente com atividades a glucanos, 

xilanos, xiloglucanos, entre outros. Identificamos três genes de cana relacionados a GH3. O 

primeiro gene (evm.model.scga7_uti_cns_0026313.3), está relacionado a três OgATs, 

AT5G20950 (BGLC1), que codifica uma β-glucosidase envolvida no metabolismo do 

xiloglucanos, sendo responsável pela parte solúvel da atividade (BERARDINI et al., 2015; 

SAMPEDRO et al., 2017), e xiloglucanos realizam a regulação da extensão da parede celular 

através de sua atividade com as microfibrilas (SAMPEDRO et al., 2017). A expressão gênica 

de BGLC1 em folhas jovens e intermediária 1 é significativa, porém o pecíolo dessa folha 

intermediária apresenta uma expressão alta. A folha intermediária 2 possui uma moderada 

expressão gênica, alta expressão em sua veia e altíssima expressão em seu pecíolo. A expressão 

nas folhas maduras são menores do que as demais. O hipocótilo da muda também apresentou 

uma alta expressão gênica de BGLC1 (KLEPIKOVA et al., 2016); AT5G20940 (sem gene 

específico), está associado a uma proteína da família de glicosídeo hidrolase (BERARDINI et 

al., 2015). De modo geral a expressão desse gene até então indefinido, não apresentou 

expressões significativas. Houve somente uma expressão absoluta nas anteras da flor madura e 

um pouco de expressão nos botões florais de 12 a 18 (KLEPIKOVA et al., 2016); e AT5G04885 

(BGLC3), também codifica uma β-glucosidase envolvida no metabolismo do xiloglucano 

(BERARDINI et al., 2015). A expressão de BGLC3 em folhas jovens é pouca, sendo seu 

pecíolo com maior expressão e o mesmo tipo de expressão ocorre na folha intermediária 1. Há 

altas expressões deste gene nos carpelos do 6º e 7º botão floral, nos carpelos da flor madura e 

nos botões florais de 15 a 18. Há uma expressão gênica total nos filamentos dos estames da flor 

madura (KLEPIKOVA et al., 2016). Um gene relacionado a cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0203743.1), e seu OgAT AT1G78060 (sem gene específico), que 

identifica uma proteína da família glicosídeo hidrolase (BERARDINI et al., 2015), apresenta 

uma expressão gênica absoluta no estágio 2 da semente em germinação, moderada  

expressão no hipocótilo da muda e poucas expressões nas folhas de modo geral, com ressalvas 

para os pecíolos, que apresentam uma expressão maior do que suas lâminas foliares 
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(KLEPIKOVA et al., 2016). Também identificamos um outro gene de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0251907.4), relacionado ao seu OgAT AT5G10560, que também 

não possui um gene especificado, e também fui  descritivo de que identifica uma proteína da 

família glicosídeo hidrolase (BERARDINI et al., 2015). De modo geral a expressão desse gene 

indefinido está entre expressões fortes e altíssimas em toda parte da planta. Sua expressão 

absoluta se encontra nos carpelos da flor jovem, e nas folhas, novamente os pecíolos das folhas 

jovens e intermediárias são maiores do que na lâmina foliar (KLEPIKOVA et al., 2016). 

Também identificamos a família 79 de Glicosídeo Hidrolases (GH79) 

(http://www.cazy.org/GH79.html), e apresenta seis tipos de atividades enzimáticas, por 

exemplo, β-glucuronidase (EC 3.2.1.31) e β-4-O-metil-glucuronidase (EC 3.2.1.-).  

As β-glucuronidases (GUS) estão associadas na atividade de alongamento celular (SUDAN et 

al., 2006). Identificamos um gene de cana associado a GH79 

(evm.model.scga7_uti_cns_0040705.1), e seu respectivo OgAT, AT5G07830 (ATGUS2), que 

podem estar associados no alongamento dos caules, das raízes e hipocótilos (BRUNO et al., 

2015; EUDES et al., 2008). Sua expressão gênica está próxima de moderada nas folhas maduras 

e, nas sépalas e pétalas da flor madura. Apresenta uma expressão quase absoluta nas anteras da 

flor jovem bem como expressão absoluta nos botões florais 12 a 14 (KLEPIKOVA et al., 2016).  

Finalizando a identificação deste cluster, temos a família 2 de Glicosiltransferases 

(GT2). As GTs são responsáveis pela produção de celulose da parede celular, conhecidas como 

celulose sintase (CESA) (NETHING et al., 2021). Aqui, identificamos um gene de cana 

relacionado a GT2 (evm.model.scga7_uti_cns_0429168.1), e seu OgAT, AT3G28180 

(ATCSLC4), codifica uma glucana sintase que pode estar relacionada com a formação da 

espinha dorsal de xiloglucano (XyG) (COCURON et al., 2007),  são expressos em pelos 

radiculares, dão maior flexibilidade nas hastes da inflorescência e expressos no pólen (KIM et 

al., 2020a). Apresenta uma baixa expressão gênica em folhas, sendo a folha intermediária 2 

com a maior expressão significativa entre as folhas e seu pecíolo apresenta uma expressão 

gênica moderada, sendo maior do que na lâmina foliar. A raiz com meristema apical apresenta 

expressão moderada, bem como o hipocótilo da muda. Apresenta uma alta expressão nas 

sépalas da flor madura, bem como uma expressão absoluta nos filamentos de seus estames 

(KLEPIKOVA et al., 2016). 
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Figura 6. Identificação da Expressão Gênica para TAPs e CAZymes do Cluster 5 em segmento foliar de cana-de-

açúcar. Legenda segmento foliar: Base0 (Base “zero”), Base (Base), Meio (Middle) e Ponta (Tip). 

 

Na identificação do Cluster 74 temos 6 genes de cana-de-açúcar relacionados a 6 genes 

ortólogos de Arabidopsis (OgATs). O pico de expressão gênica de cana deste cluster, se dá na 

Ponta do segmento foliar (Figura 7). Neste cluster identificamos como enriquecidas as famílias 

de TAPs: GRAS e MYB, e para as CAZymes: GH31.  

Na identificação de CAZymes, temos a família 31 de Glicosídeo Hidrolase (GH31), 

temos a atividade de 13 enzimas (http://www.cazy.org/GH31.html), que participam do 

metabolismo da glicose, maltose, manose e xilano, realizando clivagens, como exemplo, α-

glucosidase (EC 3.2.1.20), α-galactosidase (EC 3.2.1.22), α-mannosidase (EC 3.2.1.24),  

α-xylosidase (EC 3.2.1.177) e α-3-isomaltosyltransferase/cycloalternan-forming enzyme  

(EC 2.4.1.387), entre outras. Identificamos um gene de cana-de-açúcar 

(evm.model.scga7_unitig_199436.1), relacionada ao OgAT da GH31, o AT5G11720 

(AGLU1), que identifica uma α-glucosidase-1 responsável por hidrolisar as ligações α-1,4-

glicosídicas e liberar α-D-glicose (OKUYAMA et al., 2016). Podem auxiliar no rearranjo da 

estrutura da parede celular (LIU et al., 2021) e realizam um controle de qualidade de 

glicoproteínas nascentes no retículo endoplasmático (OKUYAMA et al., 2016). Também 

podem estar relacionadas a degradação do α-1,3-glucano de parede celular juntamente com as 

enzimas de GH71 (IKEGAYA et al., 2022). Sua expressão gênica de acordo com o atlas de 
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Klepikova, são moderadas expressões nas folhas jovens e intermediárias e forte expressão em 

folhas maduras. Na folha senescente, apresentou expressão próxima de moderada no pecíolo. 

Apresentam fortes expressões desde o hipocótilo da muda até os botões florais, onde as sépalas 

apresentaram uma expressão gênica absoluta (KLEPIKOVA et al., 2016). Neste cluster também 

identificamos a família GRAS, descrita anteriormente no cluster 5. Identificamos um gene em 

cana (evm.model.SCSP803280_000005381.4), relacionado a família GRAS e seu respectivo 

OgAT, AT1G21450 (SCL1), que codifica uma proteína semelhante a um espantalho (SCL1) 

(BERARDINI et al., 2015). Os genes SCL são preferencialmente expressos na raiz (PYSH et 

al., 1999). Está altamente relacionado a estresses abióticos, como a seca (KINOSHITA; TOH; 

TORII, 2021; MANOHARA REDDY et al., 2018; TOH et al., 2018). A expressão gênica é 

moderada na raiz da muda e no meristema apical da raiz e, forte na raiz sem meristema apical. 

Nas folhas jovens e intermediárias há pouca expressão gênica, sendo moderada em folhas 

maduras, sendo o pecíolo e a veia com maiores expressões. Já na folha senescente, há uma alta 

expressão na veia e altíssima expressão do pecíolo (KLEPIKOVA et al., 2016). Para a família 

MYB, que também já foi descrita anteriormente no cluster 5, identificamos dois genes de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0030057.2) relacionado a um OgAT AT5G56840 (descrito no 

cluster 59); e (evm.model.scga7_uti_cns_0145432.2), relacionado a dois OgATs, AT3G28910 

(ATMYB30), estão associados a defesa das plantas (WEN et al., 2021; ZHANG et al., 2019c), 

bem como estão envolvidos na biossíntese de cera cuticular em Arabidopsis e também na morte 

celular programada (RAFFAELE et al., 2008; ZHANG et al., 2019c), sua expressão gênica é 

baixa em todas as partes da folha, moderada expressão no hipocótilo da muda, altíssima 

expressão nas sépalas e pétalas da flor madura e expressão absoluta nos filamentos do estames 

(KLEPIKOVA et al., 2016); e AT1G08810 (ATMYB60), é expresso em raízes e células guarda, 

sendo responsável pela regulação estomatal fotomorfogênica (COMINELLI et al., 2005; OH et 

al., 2011; SIMEONI et al., 2022), respostas a estresses salinos (XU et al., 2018), e respostas à 

seca (COMINELLI et al., 2005; OH et al., 2011). Possui baixa expressão em folhas jovens e 

maduras e, pouca expressão nas folhas intermediárias (KLEPIKOVA et al., 2016).  
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Figura 7. Identificação da Expressão Gênica para TAPs e CAZymes do Cluster 5 em segmento foliar de cana-de-

açúcar. Legenda segmento foliar: Base0 (Base “zero”), Base (Base), Meio (Middle) e Ponta (Tip). 

 

Na identificação do Cluster 75 temos 8 genes de cana-de-açúcar relacionados a 11 

genes ortólogos de Arabidopsis (OgATs). O pico de expressão gênica de cana deste cluster, se 

dá na Base0, no Meio e do Meio-Ponta do segmento foliar (Figura 8). Neste cluster 

identificamos como enriquecidas as famílias de TAPs: SET, SNF2, HSF, NAC, TUB e VOZ e 

para as CAZymes: GH31 e GH9.  

Temos a família SET (descritivo da família no Cluster 18), identificadas por um gene 

de cana-de-açúcar (evm.model.scga7_uti_cns_0161546.2), relacionado a dois OgATs, o 

AT2G35160 (SUVH5), de acordo com o website TAIR, codifica SU(var)3-9 homólogo 5 

(SUVH5). SUVH5 tem atividade de histona metiltransferase (MTase) in vitro e contribui para 

a manutenção de H3 mK9 (metilação de histona H3 em Lys-9) (BERARDINI et al., 2015). Sua 

expressão gênica de acordo com o atlas de Klepikova, é baixa em folhas jovens e intermediárias, 

sendo a expressão dos pecíolos moderada. Nas folhas maduras quase não há expressão gênica. 

Apresenta moderada expressão nos carpelos da flor madura, alta expressão nas anteras de flor 

jovem, forte expressão nos carpelos das flores 6 e 7, alta expressão nos botões florais 6 a 8 e 15 

a 18 e expressão absoluta nos botões de 12 a 14 (KLEPIKOVA et al., 2016); e AT2G22740 

(SUVH6), codifica um homólogo SU(VAR)3-9, uma metiltransferase envolvida na metilação 

de histonas (BERARDINI et al., 2015). Apresenta forte expressão em folhas jovens e maduras, 
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sendo a veia com maior expressão na folha madura e, moderada expressão em folhas 

intermediárias. Há alta expressão gênica no pecíolo da folha senescente e moderada expressão 

em sua veia. Forte expressão na flor madura como um todo (KLEPIKOVA et al., 2016). A 

família sacarose não fermentadora 2 (SNF2), remodelam a cromatina permitindo que outras 

proteínas reguladoras acessem o DNA (ZHANG et al., 2019a). Identificamos um gene de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0044380.1), que identifica um OgAT de SNF2, o AT3G06400 

(CHR11), codifica uma proteína de remodelação da cromatina SWI2/SNF2 pertencente à 

família ISWI, os remodeladores são CHR11/17, sendo necessários para a estruturação de 

nucleossomos uniformemente espaçados em corpos gênicos (BERARDINI et al., 2015; 

BISCHOF, 2020). Sua expressão gênica é forte em folhas jovens e intermediária 1, e uma 

expressão bem menor na folha intermediária 2. Há também uma forte expressão em folhas 

maduras, sendo a expressão do pecíolo maior do que a lâmina foliar, seguido pela expressão da 

veia. O pecíolo da folha senescente também apresentou forte expressão gênica. E de modo 

geral, o conjunto floral apresenta expressão de forte para alta. 

A família de fatores de transcrição de choque térmico (HSF), é uma das mais 

importantes relacionadas a resposta da planta ao calor (HAIDER et al., 2022; PÉREZ-

RODRÍGUEZ et al., 2010b). Identificamos um gene de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0099052.2), identificado por AT4G13980 (HSFA5), HSFA5 

reprime a atividade de ligação de HSFA4 ao DNA (BANIWAL et al., 2007), que atuam como 

sensores de espécies reativas de oxigênio (ROS) (HAIDER et al., 2021). HSFA4 está 

relacionado a estresses salino e oxidativo, enquanto HSFA5 está relacionado a alta 

luminosidade, infecção por patógenos e morte celular (ANDRÁSI; PETTKÓ-SZANDTNER; 

SZABADOS, 2021). Sua expressão é moderada em todos os estágios foliares, sendo os pecíolos 

de todos os estágios, exceto o de folhas jovens, apresentam expressões maiores do que suas 

lâminas foliares. O pecíolo da folha senescente também apresentou uma forte expressão, sendo 

maiores do que os estágios foliares anteriores. E de modo geral, todo o estádio floral da planta 

está entre a expressão moderada e forte (KLEPIKOVA et al., 2016). 

Foi encontrado também a família NAC, que já foi descrita anteriormente no cluster 18. 

Identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0247321.1), para seu OgAT, 

AT1G25580 (ANAC008/SOG1), anteriormente identificado no cluster 59. Para família TUB, 

anteriormente identificada no cluster 55, identificamos um gene de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0448903.1), relacionados a três OgATs, sendo, AT1G76900 

(ATTLP1), codifica uma proteína semelhante à taumatina que pertence à família PR-5 de 

proteínas PR, e ATTPL1 foi encontrada especificamente no feixe vascular radicular  
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(LÉON-KLOOSTERZIEL et al., 2005). A proteína TLP possui como uma de suas principais 

funções, atividade antifúngica (ZHANG et al., 2018b). Sua expressão gênica se apresenta 

moderada nas folhas jovens, intermediárias e maduras, sendo a expressão maior nas folhas 

maduras, onde a expressão da veia é maior e a do pecíolo é maior do que a da veia. Na folha 

senescente, temos uma forte expressão gênica na veia e no pecíolo, sendo o pecíolo com maior 

expressão. Vemos uma altíssima expressão na raiz sem meristema apical e uma forte expressão 

na raiz da muda. E vemos de um modo geral, uma expressão moderada nos arranjos florais 

(sépala, pétala, estames, etc.) (KLEPIKOVA et al., 2016); AT1G43640 (ATTLP5), é expressa 

em raiz, flor e sílica (LAI et al., 2004). Não há quase nenhuma expressão nas folhas. Há pouca 

expressão nos botais florais de 1 a 11. Uma maior expressão é vista nos carpelos da flor madura 

e no 6º e 7º carpelo floral. A maior expressão se dá nos óvulos da 6ª e 7ª flor (KLEPIKOVA et 

al., 2016); e AT1G25280 (ATTLP10), responsivo a auxina e a potássio K+ (LAI et al., 2004). 

Podemos verificar uma moderada expressão gênica nas folhas jovens e intermediárias, sendo o 

pecíolo da folha intermediária 2 o mais expresso, com uma expressão forte. Na folha madura 

vemos uma expressão forte, com aumento da expressão no pecíolo e uma alta expressão na 

veia. Na folha senescente, temos expressão forte no pecíolo e uma alta expressão na veia. Há 

uma alta expressão na raiz com meristema apical e expressão gênica absoluta na raiz sem 

meristema apical. A expressão gênica na raiz da muda também é altíssima e de modo geral, em 

todo arranjo floral a expressão é de moderada a alta (KLEPIKOVA et al., 2016). Finalizando 

as TAPs deste cluster, temos a família de proteína de um dedo de zinco de planta vascular 

(VOZ) (KOGUCHI et al., 2017), que estão relacionadas ao estresse salino (PRASAD; XING; 

REDDY, 2018), estresse térmico (KOGUCHI et al., 2017) e no florescimento (YASUI et al., 

2012), na germinação de sementes e vias fotoperiódicas (BOTTO; SÁNCHEZ;  

CASAL, 1995; SHINOMURA et al., 1998). Identificamos um gene de cana 

(evm.model.scga7_uti_cns_0057708.1), identificado por um OgAT,  AT2G42400 (VOZ2), que 

é um fator de transcrição que regula vários genes responsivos a salinidade (BERARDINI et al., 

2015), bem como no florescimento, na germinação de sementes e vias fotoperiódicas através 

de fitocromos, segundo citações acima. Sua expressão gênica se encontra moderada nas folhas 

jovens e intermediárias, sendo a jovem mais expressa e o pecíolo da folha intermediária também 

é mais expresso. Vemos uma forte expressão na folha madura, bem como uma maior expressão 

em sua veia, sendo o pecíolo com maior expressão. Vemos também uma moderada expressão 

na veia da folha senescente e uma forte expressão em seu pecíolo. Moderadas expressões em 

raízes, altíssima expressão nos carpelos da flor 6 e 7 e expressão absoluta nos carpelos da flor 

madura, e de modo geral nos arranjos florais, há uma expressão moderada a forte 



64 
 

 

(KLEPIKOVA et al., 2016).   

E para a identificação deste cluster com as CAZymes, temos, a identificação da família 

31 de Glicosídeo Hidrolases (GH31), descrita anteriormente no cluster 74. Identificamos um 

gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0256264.1), relacionado ao OgAT AT5G63840 

(AGLU2), é uma α-glucosidase II, que é responsável por realizar o controle de qualidade 

dependentes de N-glicanos no retículo endoplasmático (SCHOBERER et al., 2019). Sua 

expressão gênica em folhas jovens é moderada, e seu pecíolo apresenta uma expressão mais 

forte. As folhas intermediárias também apresentam expressão moderada, sendo a intermediária 

1 mais forte do que a 2, e ambos pecíolos apresentam expressões mais fortes do que suas 

lâminas foliares. As folhas maduras também permanecem com expressão moderada, sendo sua 

veia mais expressa que a lâmina foliar e seu pecíolo mais forte que a veia. Nas folhas 

senescentes também há expressão moderada da veia e pecíolo, sendo a maior expressão do 

pecíolo. A expressão do meristema apical da raiz e da raiz da muda são altíssimas. Os óvulos 

das flores 6 e 7 apresentaram expressão quase absoluta, e seu carpelo uma expressão mais baixa. 

Os botões florais de modo geral estão expressos de formais mais forte (KLEPIKOVA et al., 

2016). E, finalizando a identificação dos clusters, temos a família 9 de Glicosídeo Hidrolases 

(GH9), com 9 tipos de atividades enzimáticas em sua família, por exemplo, endoglucanase (EC 

3.2.1.4), endo-β-1,3(4)-glucanase/lichenase-laminarinase (EC 3.2.1.6), cellobiohydrolase (EC 

3.2.1.91). identificamos um gene de cana (evm.model.scga7_uti_cns_0116228.1), relacionado 

ao OgAT AT2G32990 (ATGH9B8), que codifica uma endo-1,4-β-glucanasas de tipo B,  

responsável por apresentar uma alta co-expressão com celuloses sintases (VIDAL 

FERNÁNDEZ, 2019), responsiva a respostas de organização da parede celular (MELE et al., 

2003; URBANOWICZ et al., 2007). Apresenta expressão gênica moderada no pecíolo de folhas 

jovens, altíssima expressão no pecíolo da folha intermediária 1, moderada expressão na veia e 

alta expressão no pecíolo da folha intermediária 2. Pouca expressão no pecíolo da folha madura. 

Há expressão absoluta da raiz sem meristema apical e uma expressão quase absoluta no 

hipocótilo da muda. Moderada expressão nos carpelos das flores 6 e 7 e pouca expressão das 

pétalas e carpelos da flor madura (KLEPIKOVA et al., 2016).      
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Figura 8. Identificação da Expressão Gênica para TAPs e CAZymes do Cluster 5 em segmento foliar de cana-de-

açúcar. Legenda segmento foliar: Base0 (Base “zero”), Base (Base), Meio (Middle) e Ponta (Tip). 

 

Assim, identificamos 75 genes de cana-de-açúcar, sendo 62 genes de 24 famílias de 

TAPs, e 13 genes de 9 famílias de CAZymes, que tem ortólogos em Arabidopsis com funções 

relacionadas a biossíntese da PCW, e o dataset de transcriptômica de desenvolvimento da folha 

tem perfis condicentes com as funções relatadas para os ortólogos de Arabidopsis.  
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6. Uma linha no tempo de expansões, ganhos e perdas gênicas de TAPs e CAZymes 

 
Como o conjunto não redundante de dados utilizado neste estudo ainda podem 

apresentar várias versões alélicas de um mesmo loco gênico, após a identificação dos 

ortogrupos, utilizamos o Identity e obtivemos o resultado de que a partir de 97.5% de identidade 

dos transcritos, seria o ponto certo paras as sequências apresentarem genes em lócus diferentes 

(Figura 9). Visto isto identificamos os ortogrupos para as análises de expansão e contração para 

famílias gênicas de TAPs e CAZymes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. A) Histograma com resultado do Identity amostrando a porcentagem de 97.5% de identidade 

entre as sequencias de transcritos. B) Uma ampliação no resultado para melhor visualização. 

A 
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Realizamos o comparativo do ganho e perda de TAPs e CAZymes em cana-de-açúcar 

da variedade SP80-3280 com outras oito espécies de gramíneas, que possuem   genomas 

completos disponíveis publicamente, i.e., Brachypodium distachyon, Brachypodium 

sylvaticum, Brachypodium stacei, Oryza sativa, Miscanthus sinensis, Sorghum bicolor, Zea 

mays e Setaria viridis.  Usando OrthoFinder identificamos 502 grupos de genes ortólogos 

(ortogrupos). Destes 502 ortogrupos, 100 membros de famílias de TAPs ou CAZymes foram 

mantidos para esta análise. A identificação de ganho e perda de famílias (ortogrupos) foi 

realizado com CAFEv5 usando a filogenia aceitada para estas espécies. O tempo de divergência 

entre as espécies foi obtido de TimeTree (KUMAR et al., 2017), e também pela publicação de 

Brachypodium (GORDON et al., 2020). A taxa de ganho e perda foi estimada como 

0,0191341328418035. A figura 10 sintetiza esta análise.  

Destes genes de Saccharum spp., foram identificadas 59 famílias gênicas relacionadas 

com os maiores ganhos e perdas, para as TAPs: NAC, MYB, TRAF, bHLH, AP2-EREBP, 

WRKY, zf-BED, C2H2, bZIP, MADS e CCAAT. E para as CAZymes, identificamos 49 

famílias gênicas, e as famílias com maiores ganhos e perdas foram: GT1, AA0, GH152, GH17 

e GH28. Na Árvore filogenética abaixo (Figura 10), podemos verificar o total de ganhos e 

perdas gênicas em cada espécie comparada, bem como entre seus nós, e também, 

posteriormente, várias figuras (Figura 11 suplementar  de A à O) de cada espécie e nós desta 

árvore especificando qual é a família de TAPs e/ou CAZymes identificadas, e o quanto em cada 

uma delas houve ganhos ou perdas gênicas.    
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Figura 10. Árvore filogenética de gramíneas que fazem parte do histórico evolutivo de Saccharum spp. Em azul 

podemos verificar as expansões e ganhos de famílias gênicas, bem como também em vermelho a perda dessas 

famílias. Nós: (J) – subtribo Saccharinae, (K) tribo Andropogoneae, (L) grupo de duas espécies do gênero 

Brachypodium, (M) gênero Zea (N) – subtribo Cenchrinae, (O) gênero Brachypodium. 

 

 No Grafo 1 a seguir, podemos verificar as TAPs e CAZymes que mais obtiveram 

destaques conforme já citado acima, porém verificando a ramificação (J) onde se encontra a 

cana-de-açúcar da variedade aqui em estudo, a SP80-3280. A família NAC é o que mais se 

destaca, com um total de 22 genes que foram expandidos e 2 genes contraídos. Em seguida 

vemos a família TRAF, com 20 expansões e 1 contração. As famílias MYB, bHLH e GT1 

possuem 18 genes em expansão, mas diferem entre si nas contrações, sendo 3 contrações, 

nenhuma contração e 1 contração, respectivamente. A família AP2-EREBP apresentou 15 

genes em expansão e 1 gene em contração. A família zf-BED e AA0, ambos apresentam 14 

genes em expansão e somente AA0 apresenta 1 gene em contração. Também temos C2H2 e 

bZIP que compartilham do mesmo número de genes em expansão, sendo 13, e somente C2H2 

possui 1 gene em contração. A família WRKY, MADS e GH152 possuem 12 genes em 

contração cada, e apresentando 3 genes em contração, 1 gene em contração e dois genes em 

contração. A família CCAAT expandiu em 10 genes e não houve contrações de seu gene em 

cana-de-açúcar. E por último, temos a família GH17 e GH28 onde ambos possuem 9 genes em 

expansão e 1 gene em contração, respectivamente. Já em M. sinensis podemos verificar que o 

maior número de expansão foi para a família MYB com 3 expansões e houve um total de 19 
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contrações. O que podemos verificar é que em M. sinensis as contrações, ou perdas gênicas, foi 

muito maior do que em cana, ao contrário do que ocorreu em Saccharum, baixíssimas 

contrações e altas expansões. Isso pode nos levar aos questionamentos sobre a complexidade 

do genoma da cana, onde podemos pensar em alguns fatores, como a ploidia da cana-de-açúcar: 

esperaríamos ter de 10-12 alelos por gene; splicing alternativo, a partir do mesmo gene 

poderíamos ter diferentes transcritos; e isoformas, diferentes genes que produzem transcritos 

muito parecidos, podendo ser parálogos recentes. Isso corrobora com a interpretação da  

Figura 9 de HeatMap a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafo 1. Comparação da subtribo Saccharinae (Nó 3, Figura 9 - J): M.sinensis e Saccahrum spp. em relação as 

famílias gênicas que mais apresentaram expansões e contrações em cana-de-açúcar. Famílias de TAPs: NAC, 

MYB, TRAF, bHLH, AP2-EREBP, WRKY, zf-BED, C2H2, bZIP, MADS e CCAAT. Famílias de CAZymes, 

temos: GT1, AA0, GH152, GH17 e GH28.  

 
 Aqui, podemos ver um mapa de calor (HeatMap) com uma comparação total das perdas 

e ganhos gênicos das famílias identificadas entre os 502 ortogrupos e entre as 110 famílias que 

identificaram TAPs e CAZymes. Neste heatmap podemos verificar o quanto as famílias genicas 

foram expandidos em cana-de-açúcar (447) em comparação com as outras gramíneas. A cana 

faz parte da mesma subtribo Saccharinae juntamente com M. sinensis, a qual possui 

contribuições genéticas ao gênero Saccharum (MOORE; PATERSON; TEW, 2013), não 

apresentou uma grande expansão gênica como a cana, e sim o contrário, perdeu muito mais 

famílias gênicas, enquanto a cana expandiu em novas 447 famílias, conforme vimos na árvore 
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filogenética (Figura 10), no grafo 1 e aqui neste heatmap. Provavelmente, além do genoma 

complexo e à alta repetitividade de sequências no genoma da cana-de-açúcar (GRATIVOL et 

al., 2014), os genes TAPs são as principais forças motrizes por trás da evolução da 

complexidade morfológica dessa gramínea (LANG et al., 2010). Além do que, também 

encontramos 9 genes dos relatados nos clusters 5 a 74, conforme citado acima, sendo eles a 

maior parte TAPs e algumas CAZymes que fazem parte de genes de interesse de PCWs. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. HeatMap de Expansões (ganhos) e Contrações (perdas) de famílias gênicas em 
gramíneas. 
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7. Conclusões 
 

A parede celular é uma das estruturas ainda menos compreendida nas plantas (ZHANG 

et al., 2021). Com o avanço das tecnologias nos estudos de genômica funcional, várias 

descobertas foram realizadas sobre a biossíntese, funções e sua arquitetura, mas ainda há muitas 

lacunas a serem preenchidas no entendimento do funcionamento da parede celular vegetal 

(PCW). Além das complexidades da PCW, temos também outros desafios em desvendar 

funções relacionadas a cana-de-açúcar. Devido a isto, é que realizamos estes estudos 

relacionados as TAPs e CAZymes, pois ainda é um campo inexplorado e com poucos dados. 

Para as TAPs identificamos um total de 100 famílias e 13.504 genes e para as CAZymes 158 

famílias e 25.275 genes referentes ao banco de dados não redundante. Inferimos analogias 

funcionais através do estudo em ortólogos de A. thaliana, relacionados com variedade de cana 

SP80-3280. Foi possível identificar uma alta taxa de similaridade entre as funções gênicas de 

TAPs e CAZymes na cana, relatados neste estudo na identificação de grupo de genes co-

expressos nesta exploração funcional in sílico, com os resultados obtidos nos grafos de 

expressão gênica do segmento foliar da SP80-3280 (Figuras de 3 a 8).  

A cana não possui especificamente um pecíolo igual Arabidopsis, e o que poderíamos 

entender de mais próximo de um pecíolo seria a Base0 em estudo. Folhas jovens seria a 

transição entre Base0 para Base, folhas intermediárias da Base para o Meio e folhas maduras e 

senescentes do Meio para a Ponta (Figura 1 do item 3.6). Inferindo esse tipo de comparativo, 

fica mais “visível” entender a correlação das funções gênicas escritas relacionadas aos OgATs 

com a expressão gênica inferida pelo atlas de Klepikova com os dados de expressão das Figuras 

3 a 8. Para a grande maioria dos TFs ou CAZymes de todos os clusters, as expressões gênicas 

identificadas pelos OgATs acompanham os resultados obtidos para SP80-3280. Bem como 

podemos sugerir que os genes destes clusters estão co-expressos, porém estudos mais 

aprofundados são necessários para confirmar a modulação dessas co-expressões. Sendo assim, 

no cluster 5, a maior expressão gênica amostrada na Figura 3 se dá na B0 do segmento foliar e 

um pouco na Base. Os genes TFs YAB2, LOM2, ATH1 e ATMYB1 apresentaram expressões 

principalmente nos pecíolos e em folhas jovens, conforme amostrado na Figura 3, cluster 5. A 

CAZyme GH17 embora tenha apresentado maior expressão gênica na folha madura, sua maior 

expressão foi no pecíolo dessa folha madura. No cluster 18 (Figura 4), a expressão gênica da 

cana ocorre da Base até a Ponta e os resultados amostrados com os OgATs corroboram com 

esse perfil de expressão. A CAZyme GH146 mostrou baixa expressão em folhas jovens, o que 

seria correspondente com a Base0, e moderada expressão em folhas maduras, correspondendo 
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ao segmento foliar Meio-Ponta. Genes da família SET por exemplo, GATA26, GATA27, 

Whirly1 e WRKY6, apresentaram de moderadas a altas expressões gênicas em folhas 

intermediárias, maduras e também nas senescentes.  

No cluster 55 a maior expressão gênica da SP80-3280 ocorre do segmento foliar Base0 

até o Meio (Figura 5). Os genes AL1 e AL2, zf-C2H2, KHZ1 e KHZ2, HAP5A e NF-YC4, 

ATSCL23, ATMYB48, ATMYB49, MYBS1, ATRL5/RAD5, AT-TCP20, AT-TCP15, 

ATHB25, ATHB28, ATHB30 e ATHB31, apresentaram expressões de moderadas para até 

altíssimas em partes das folhas jovens, intermediárias ou maduras, bem como também em 

algum de seus pecíolos, mantendo o perfil Base0-Meio. No cluster 59, o pico de expressão 

gênica de cana se dá na Base0 e na Ponta do segmento foliar (Figura 6). E temos os genes TFs, 

ATABF1, ATABF3, ATAREB1, ATAREB2, TRFL3, TRFL6, ATMYB126, ANAC008/SOG1 

e CAMTA2 e CAZymes, APSE, AGAL3, PGF10, BGLC1, ATGUS2, apresentaram expressões 

desde mais baixas até altíssimas em folhas jovens e maduras, correspondentes a Base0-Base e 

Meio-Ponta. No cluster 74 vemos uma forte expressão gênica na Ponta do segmento foliar 

(Figura 7). Temos os genes CAZyme, AGLU1 e TF, SCL1 que apresentaram expressões 

moderadas e fortes em folhas maduras, pecíolos maduros e folhas senescentes, correspondentes 

a parte da Ponta da cana. E por último o cluster 75, onde vemos picos de expressão gênica na 

Base0, no Meio e Meio-Ponta (Figura 8), com os genes TFs, SUVH6, CHR11, HSFA5, 

ATTPL1, ATTPL10 e VOZ e a CAZyme AGLU2, apresentaram expressões gênicas a níveis 

moderados e fortes em folhas jovens, maduras e senescentes.  

Sendo assim, identificamos 75 genes de cana-de-açúcar, sendo 62 genes de 24 famílias 

de TAPs, e 13 genes de 9 famílias de CAZymes, que tem ortólogos em Arabidopsis com funções 

relacionadas a biossíntese da PCW, e o dataset de transcriptômica de desenvolvimento da folha 

tem perfis condicentes com as funções relatadas para os ortólogos de Arabidopsis. Também 

vimos que a cana possui grandes expansões de famílias gênicas de TAPs e CAZymes, e que 

possui também, principalmente famílias de interesse identificadas dos clusters, nestas 

expansões, sendo 9 genes relacionados a PCW, AT5G02030 (BLH9) AT1G08465 (YAB2), 

AT5G18270 (ANAC087), AT1G14580 (zf-C2H2), AT1G69120 (APETALA1), AT2G44430, 

AT1G16070 (ATTLP8), AT3G48590 (ATHAP5A/NF-YC1), AT5G63470 (NF-YC4) e 

AT5G11720 (AGLU1). 

Com os resultados aqui amostrados pudermos entender um pouco mais como os fatores 

de transcrição (TFs) impulsionam o desenvolvimento da planta. Não só em plantas, como em 

outros organismos, a regulação da transcrição é primordial, desde o metabolismo basal até o 

desenvolvimento de órgãos (LAI et al., 2020). Além do genoma complexo e à alta repetitividade 
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de sequências no genoma da cana-de-açúcar (GRATIVOL et al., 2014), os genes TAPs são as 

principais forças motrizes por trás da evolução da complexidade morfológica dessa gramínea 

(LANG et al., 2010). E também as CAZymes que fazem parte de todo arranjo e/ou rearranjo da 

parede celular (CALDERAN-RODRIGUES et al., 2018). Visto isso, fica evidente que são 

necessários estudos mais aprofundados em funções gênicas relacionadas às TAPs e CAZymes 

para entendermos um pouco mais esse complexo mundo que é a cana-de-açúcar.  
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Tabela Suplementar 1. Identificação de Proteínas Associadas à Transcrição (TAPs) de cana-de-açúcar 
da variedade SP80-3280 e Sorghum bicolor, referentes a Genes de Fatores Específicos de Transcrição 
(TFFs). 

 

 
ID Genes 
Família 

Fonte: Riano et al, 
2017 

  
ID Genes Fa-

mília 
Fonte: Souza et al, 

2019 
  

ID Genes 
Família 

Fonte: S. bicolor v3.1.1  

TFF 
Quantidade de genes 

TFF encontrados 
  TFF 

Quantidade de genes 
TFF encontrados 

  TFF 
Quantidade de genes TFF 

encontrados  

ABI3VP1  125   ABI3VP1  373   ABI3VP1  110  

Alfin-like  11   Alfin-like  44   Alfin-like  14  

AP2-EREBP  138   AP2-EREBP  613   AP2-EREBP  210  

ARF  45   ARF  145   ARF  48  

ARR-B  8   ARR-B  23   ARR-B  10  

BBR/BPC  8   BBR/BPC  33   BBR/BPC  6  

BES1  4   BES1  45   BES1  10  

bHLH  188   bHLH  732   bHLH  254  

BSD  15   BSD  30   BSD  11  

bZIP  112   bZIP  378   bZIP  161  

C1-4-t1  1   C1-4-t1  3   C1-4-t1  1  

C2C2-Dof  29   
C2C2-CO-

like  
4   

C2C2-CO-
like  

8  

C2C2-GATA  31   C2C2-Dof  116   C2C2-Dof  36  
C2C2-

YABBY  
16   C2C2-GATA  116   C2C2-GATA  39  

C2H2  118   
C2C2-

YABBY  
64   

C2C2-
YABBY  

13  

C3H  62   C2H2  465   C2H2  115  

CAMTA  1   C3H  216   C3H  73  

CCAAT  84   CAMTA  7   CAMTA  2  

CPP  16   CCAAT  320   CCAAT  78  

DBP  3   CPP  32   CPP  13  
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E2F-DP  11   DBP  23   CSD  2  

EIL  11   E2F-DP  37   DBP  2  

FAR1  36   EIL  40   E2F-DP  14  

FHA  35   FAR1  289   EIL  15  

G2-like  5   FHA  120   FAR1  86  

GeBP  10   Fungal-trans  4   FHA  26  

GRAS  193   Fungal-trans2  1   G2-like  3  

GRF  5   
Fungal-
ZnClus  

2   GeBP  20  

HB  73   G2-like  6   GRAS  99  

HRT  1   GeBP  46   GRF  10  

HSF  24   GRAS  711   HB  61  

LIM  25   GRF  39   HRT  1  

MADS  141   HB  250   HSF  29  

MYB  174   HRT  2   LIM  25  

MYB-related  233   HSF  112   MADS  98  

NAC  277   LIM  72   MYB  145  

Not1  8   MADS  463   MYB-related  190  

NOZZLE  1   MYB  613   NAC  178  

OFP  32   MYB-related  766   Not1  6  

PAS  25   NAC  961   OFP  37  

PBF-2-like 5   Not1  12   PAS  13  

PLATZ  34   NOZZLE  1   PBF-2-like  2  

RWP-RK  22   OFP  103   PLATZ  23  

S1Fa-like  1   PAS  78   RWP-RK  17  

SAP  20   PBF-2-like  8   S1Fa-like  1  

SBP  28   PLATZ  96   SAP  14  
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Sigma70-like  14   RWP-RK  82   SBP  39  

SRS  5   S1Fa-like  9   Sigma70-like  6  

TAZ  7   SAP  58   SRS  6  

TCP  17   SBP  92   TAZ  16  

TFIID  6   Sigma70-like  26   TCP  27  

TFIIS  3   SRS  10   TFIID  4  

Tify  28   TAZ  20   TFIIS  1  

TIG  15   TCP  67   Tify  23  

Top  71   TEA  1   TIG  10  

TUB  31   TFIID  31   Top  60  

VOZ  4   TFIIS  4   Trihelix  11  

WRKY  161   Tify  90   TUB  24  

Yl1  3   TIG  42   VOZ  2  

zf-A20  16   Top  219   WRKY  134  

zf-BED  32   Trihelix  6   Yl1  1  

zf-C5HC2  11   TUB 99   zf-A20  19  

zf-fF-X1  2   VOZ  13   zf-BED  8  

zf-HD  3   WRKY  610   zf-C5HC2  9  

zf-LSD1  9   Yl1  7   zf-fF-X1  3  

- -   zf-A20  59   zf-HD  21  

- -   zf-BED  141   zf-LSD1  12  

- -   zf-C5HC2  31   - -  

- -   zf-fF-X1  13   - -  

- -   zf-HD  30   - -  

- -  zf-LSD1  35  - -  

Total de 65 
Famílias en-

contradas 

Total de 2.883 genes 
encontrados 

  
Total de 71 
Famílias en-

contradas 

Total de 10.409 genes 
encontrados 

  
Total de 67 
Famílias en-

contradas 

Total de 2.765 genes en-
contrados  
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Tabela Suplementar 2. Identificação de Proteínas Associadas à Transcrição (TAPs) de cana-de-açúcar da 
variedade SP80-3280 e Sorghum bicolor, referente a genes de Outros Reguladores da Transcrição (OTRs). 

 
 

         

ID Genes Fa-
mília 

Fonte: Riano et al, 
2017 

  
ID Genes Fa-

mília 
Fonte: Souza et al, 

2019 
  

ID Genes Fa-
mília 

Fonte: S. bicolor v3.1.1  

OTR 
Quantidade de genes 

OTR encontrados 
  OTR 

Quantidade de genes 
OTR encontrados 

  OTR 
Quantidade de genes 

OTR encontrados  

ARID  7   ARID  36   ARID  10  

AUX/IAA  53   AUX/IAA  192   AUX/IAA  40  

Coactiva-
tor_p15  

5   
Coactiva-
tor_p15  

13   
Coactiva-
tor_p15  

3  

DDT  8   DDT  31   DDT  20  

GNAT  36   GNAT  140   GNAT  47  

HMG  18   HMG  59   HMG  14  

Jumonji  23   HTH  2   Jumonji  18  

MBF1 7   Jumonji 68   MBF1  3  

MED26  11   MBF1  11   MED26  23  

MED6  1   MED26  57   MED6  1  

MED7  3   MED6  4   MED7  1  

mTERF  72   MED7  4   mTERF  58  

NOT2_3_5  6   mTERF  271   NOT2_3_5  6  

PHD  58   NDT80  1   PHD  63  

Pseudo_ARR-
B  

5   NOT2_3_5 16   
Pseudo_ARR-

B  
5  

RB  6   PHD  175   RB  5  

Rcd1-like  10   
Pseudo_ARR-

B  
15   Rcd1-like  4  

SART-1  3   RB  15   SART-1  1  

SET 72   Rcd1-like  37   SET 83  
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SGT1  2   SART-1  17   SGT1  2  

SNF2  79   SET  224   SNF2  77  

SOH1  3   SGT1  8   SOH1  2  
SWI/SNF-
BAF60b  

15   SNF2  215   
SWI/SNF-
BAF60b  

20  

SWI/SNF-
SWI3  

2   SOH1  12   
SWI/SNF-

SWI3  
5  

TRAF  302   
SWI/SNF-
BAF60b  

44   TRAF  129  

Tudor-knot  4   
SWI/SNF-

SWI3  
15   Tudor-knot  6  

zf-MIZ  9   TRAF  1058   zf-MIZ  7  

- -   Tudor-knot  12   - -  

- -  zf-MIZ  20  - -  

Total de 27 
Famílias en-

contradas 

Total de 820 genes en-
contrados 

  
Total de 29 
Famílias en-

contradas 

Total de 2.772 genes 
encontrados 

  
Total de 27 
Famílias en-

contradas 

Total de 653 genes en-
contrados  
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Tabela Suplementar 3. Identificação de proteínas associadas à transcrição (TAPs) de cana-de-açúcar da variedade SP80-3280 para Genes de Fato-
res Específicos de Transcrição (TFFs) e, para genes de Outros Reguladores de Transcrição (OTRs), através de um conjunto não-redundante de 
dados. 

 

 
           

ID Genes Família 
TFF  

Fonte: Riaño-Pachón et al., 2017   

ID Genes Família 
TFF  

Fonte: Riaño-Pachón et al., 2017   

ID Genes Família OTR 

Fonte: Riaño-Pachón et al., 2017  

              Souza et al., 2019                Souza et al., 2019                Souza et al., 2019  

Quantidade de Genes TFF encon-
trados 

  
Quantidade de Genes TFF encontra-

dos 
  

Quantidade de Genes OTR encon-
trados  

ABI3VP1 391  MADS 441   ARID 39  

Alfin-like 43  MYB 639  AUX/IAA 185  

AP2-EREBP 615  MYB-related 795  Coactivator_p15 14  

ARF 172  NAC 979  DDT 35  

ARR-B 27  Not1 18  GNAT 139  

BBR/BPC 27  NOZZLE 2  HMG 58  

BES1 36  OFP 109  HTH 1  

bHLH 755  PAS 96  Jumonji 80  

BSD 39  PBF-2-like 11  MBF1 10  

bZIP 377  PLATZ 100  MED26 68  

C1-4-t1 4  RWP-RK 85  MED6 5  

C2C2-CO-like 4  S1Fa-like 7  MED7 4  

C2C2-Dof 115  SAP 62  mTERF 269  

C2C2-GATA 120  SBP 105  NDT80 1  

C2C2-YABBY 56  Sigma70-like 28  NOT2_3_5 17  

C2H2 482  SRS 13  PHD 192  

C3H 231  TAZ 23  Pseudo_ARR-B 18  

CAMTA 7  TCP 68  RB 19  
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CCAAT 301  TEA 1  Rcd1-like 36  

CPP 41  TFIID 30  SART-1 20  

DBP 21  TFIIS 5  SET 247  

E2F-DP 42  Tify 98  SGT1 10  

EIL 41  TIG 54  SNF2 272  

FAR1 293  Top 243  SOH1 13  

FHA 130  Trihelix 6  SWI/SNF-BAF60b 46  

Fungal-trans 4  TUB 91  SWI/SNF-SWI3 17  

Fungal-trans2 1  VOZ 14  TRAF 1078  

Fungal-ZnClus 2  WRKY 642  Tudor-knot 13  

G2-like 8  Yl1 8  zf-MIZ 27  

GeBP 52  zf-A20 50  - -  

GRAS 723  zf-BED 159  - -  

GRF 33  zf-C5HC2 37  - -  

HB 252  zf-fF-X1 15  - -  

HRT 3  zf-HD 23  - -  

HSF 121  zf-LSD1 31  - -  

LIM 67   - -   - -  

Total de 71 Famílias encontradas Total de 10.724 genes encontrados   
Total de 29 Famílias 

encontradas 
Total de 2.933 genes encontrados  

 
 
 
 
  



 
109 

 

 
 

Tabela Suplementar 4. Identificação de Enzimas Ativas de Carboidratos e Módulos Associados a CAZymes no proteoma de cana-de-açúcar da vari-
edade SP80-3280 e para Sorghum bicolor. 

 
 

               

ID Família CAZymes 

Fonte: Riano et al, 2017   

ID Família CAZymes 

Fonte: Souza et al, 2019   

ID Família CAZymes 

Fonte: S. bicolor v3.1.1  

Softwares utilizados:   Softwares utilizados:   Softwares utilizados:   

DIA-
MOND 

HMMER Hotpep   
DIA-

MOND 
HMMER Hotpep   

DIA-
MOND 

HMMER Hotpep  

AA0 54 0 222   AA0 211 0 853   AA0 211 0 853  

AA1 74 66 92   AA1 306 276 341   AA1 306 276 341  

AA1_3 0 5 0   AA1_2 0 1 0   AA1_2 0 1 0  

AA2 0 248 0   AA1_3 0 6 0   AA1_3 0 6 0  

AA3 4 5 2   AA2 0 936 0   AA2 0 936 0  

AA3_2 0 4 0   AA3 26 20 11   AA3 26 20 11  

AA5 5 0 6   AA3_2 0 41 0   AA3_2 0 41 0  

AA5_1 0 5 0   AA5 21 2 23   AA5 21 2 23  

AA6 8 16 15   AA5_1 1 20 0   AA5_1 1 20 0  

AA7 11 21 19   AA6 11 39 32   AA6 11 39 32  

CBM18 7 0 7   AA7 90 134 115   AA7 90 134 115  

CBM20 8 3 3   AA8 0 0 7   AA8 0 0 7  

CBM22 18 12 8   CBM18 41 0 15   CBM18 41 0 15  

CBM41 0 0 2   CBM20 16 11 5   CBM20 16 11 5  

CBM43 37 71 28   CBM22 69 54 45   CBM22 69 54 45  

CBM45 8 1 6   CBM41 0 0 6   CBM41 0 0 6  

CBM48 28 0 12   CBM43 200 284 121   CBM43 200 284 121  

CBM49 6 5 3   CBM45 12 6 8   CBM45 12 6 8  

CBM53 5 4 2   CBM48 80 0 24   CBM48 80 0 24  

CBM57 51 26 121   CBM49 17 16 10   CBM49 17 16 10  
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CE1 0 2 0   CBM53 14 13 12   CBM53 14 13 12  

CE10 0 53 0   CBM57 191 89 270   CBM57 191 89 270  

CE11 1 1 1   CE1 0 7 0   CE1 0 7 0  

CE13 26 34 36   CE10 0 242 0   CE10 0 242 0  

CE14 0 1 0   CE11 3 6 8   CE11 3 6 8  

CE15 0 0 1   CE13 62 89 92   CE13 62 89 92  

CE16 0 85 0   CE14 0 9 0   CE14 0 9 0  

CE6 0 2 2   CE15 0 0 6   CE15 0 0 6  

CE8 51 51 43   CE16 0 281 0   CE16 0 281 0  

GH1 62 65 79   CE6 5 15 15   CE6 5 15 15  

GH10 18 14 12   CE8 162 179 155   CE8 162 179 155  

GH100 16 16 21   GH0 100 0 1   GH0 100 0 1  

GH116 13 10 8   GH1 226 224 261   GH1 226 224 261  

GH13 0 0 30   GH10 69 66 67   GH10 69 66 67  

GH13_11 7 5 0   GH100 48 51 76   GH100 48 51 76  

GH13_13 2 2 0   GH115 1 1 1   GH115 1 1 1  

GH13_6 13 14 0   GH116 40 36 35   GH116 40 36 35  

GH13_8 10 10 0   GH13 0 0 120   GH13 0 0 120  

GH14 9 11 12   GH13_11 12 10 0   GH13_11 12 10 0  

GH146 3 3 3   GH13_13 9 7 0   GH13_13 9 7 0  

GH152 18 47 112   GH13_5 1 1 0   GH13_5 1 1 0  

GH16 56 57 58   GH13_6 55 64 0   GH13_6 55 64 0  

GH17 75 83 88   GH13_8 29 19 0   GH13_8 29 19 0  

GH18 49 28 31   GH131 0 1 1   GH131 0 1 1  

GH19 20 26 26   GH14 44 47 60   GH14 44 47 60  

GH2 6 4 5   GH146 15 14 15   GH146 15 14 15  

GH20 6 7 7   GH152 65 165 395   GH152 65 165 395  



 
111 

 

 
 

GH27 23 6 25   GH16 211 212 243   GH16 211 212 243  

GH28 57 60 54   GH17 366 381 397   GH17 366 381 397  

GH3 39 34 39   GH18 163 114 134   GH18 163 114 134  

GH31 16 11 14   GH19 95 119 128   GH19 95 119 128  

GH32 17 13 18   GH2 24 18 22   GH2 24 18 22  

GH33 4 5 5   GH20 27 29 23   GH20 27 29 23  

GH35 25 17 28   GH25 0 1 1   GH25 0 1 1  

GH36 14 0 10   GH27 48 17 56   GH27 48 17 56  

GH37 6 2 1   GH28 198 227 222   GH28 198 227 222  

GH38 17 9 23   GH29 3 3 3   GH29 3 3 3  

GH43 1 0 7   GH3 138 120 143   GH3 138 120 143  

GH43_24 7 7 0   GH31 42 28 32   GH31 42 28 32  

GH47 8 8 10   GH32 52 48 60   GH32 52 48 60  

GH5 0 0 39   GH33 7 7 13   GH33 7 7 13  

GH5_11 2 3 0   GH35 81 60 77   GH35 81 60 77  

GH5_14 10 13 0   GH36 54 0 49   GH36 54 0 49  

GH5_7 15 18 0   GH37 21 2 5   GH37 21 2 5  

GH51 19 12 24   GH38 46 26 65   GH38 46 26 65  

GH55 0 0 4   GH43 0 0 13   GH43 0 0 13  

GH63 2 0 2   GH43_24 13 13 0   GH43_24 13 13 0  

GH77 4 4 7   GH47 23 23 25   GH47 23 23 25  

GH79 10 10 10   GH5 1 0 131   GH5 1 0 131  

GH81 1 1 2   GH5_11 16 22 0   GH5_11 16 22 0  

GH85 2 1 1   GH5_14 30 35 0   GH5_14 30 35 0  

GH89 3 3 2   GH5_5 0 1 0   GH5_5 0 1 0  

GH9 41 41 43   GH5_7 42 52 0   GH5_7 42 52 0  
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GH95 3 3 6   GH5_9 0 1 0   GH5_9 0 1 0  

GT0 81 0 118   GH51 40 34 60   GH51 40 34 60  

GT1 264 243 282   GH55 0 0 20   GH55 0 0 20  

GT10 2 4 4   GH63 4 1 4   GH63 4 1 4  

GT106 0 41 37   GH7 1 1 1   GH7 1 1 1  

GT13 7 1 1   GH72 2 1 1   GH72 2 1 1  

GT14 12 12 17   GH77 13 13 16   GH77 13 13 16  

GT16 4 4 4   GH79 22 22 29   GH79 22 22 29  

GT17 1 1 1   GH81 6 5 7   GH81 6 5 7  

GT19 2 2 2   GH85 3 3 3   GH85 3 3 3  

GT2 123 0 113   GH89 15 13 9   GH89 15 13 9  

GT2_Cellulose_synt 0 101 0   GH9 125 120 153   GH9 125 120 153  

GT2_Glyco_tranf_2_3 0 6 0   GH92 1 0 1   GH92 1 0 1  

GT2_Glyco_trans_2_3 0 11 0   GH95 12 9 9   GH95 12 9 9  

GT2_Glycos_transf_2 0 2 0   GT0 270 0 382   GT0 270 0 382  

GT20 15 14 19   GT1 1062 997 1213   GT1 1062 997 1213  

GT21 0 2 0   GT10 11 11 11   GT10 11 11 11  

GT22 13 6 6   GT106 0 120 115   GT106 0 120 115  

GT24 3 2 1   GT13 16 5 3   GT13 16 5 3  

GT28 4 4 5   GT14 41 44 57   GT14 41 44 57  

GT29 13 2 6   GT16 6 6 6   GT16 6 6 6  

GT30 1 1 1   GT17 6 7 7   GT17 6 7 7  

GT31 70 53 72   GT19 4 4 5   GT19 4 4 5  

GT32 2 0 3   GT2 410 0 414   GT2 410 0 414  

GT33 4 4 4   GT2_Cellulose_synt 0 356 0   GT2_Cellulose_synt 0 356 0  

GT34 5 6 5   GT2_Chitin_synth_1 0 2 0   GT2_Chitin_synth_1 0 2 0  

GT35 5 3 6   GT2_Glyco_tranf_2_3 0 18 0   GT2_Glyco_tranf_2_3 0 18 0  
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GT37 41 48 48   GT2_Glyco_trans_2_3 0 42 0   GT2_Glyco_trans_2_3 0 42 0  

GT4 57 49 60   GT2_Glycos_transf_2 0 16 0   GT2_Glycos_transf_2 0 16 0  

GT41 5 2 5   GT20 74 59 79   GT20 74 59 79  

GT43 9 13 14   GT21 0 8 0   GT21 0 8 0  

GT47 76 70 75   GT22 39 17 22   GT22 39 17 22  

GT48 49 20 43   GT24 21 13 14   GT24 21 13 14  

GT5 32 21 21   GT28 13 12 14   GT28 13 12 14  

GT50 1 1 1   GT29 54 13 23   GT29 54 13 23  

GT57 1 5 5   GT30 2 3 4   GT30 2 3 4  

GT58 1 3 2   GT31 193 145 210   GT31 193 145 210  

GT59 0 2 1   GT32 14 3 14   GT32 14 3 14  

GT61 55 55 59   GT33 7 7 7   GT33 7 7 7  

GT64 0 1 0   GT34 28 38 32   GT34 28 38 32  

GT65 0 2 0   GT35 14 10 18   GT35 14 10 18  

GT66 6 6 8   GT37 175 194 187   GT37 175 194 187  

GT68 0 2 0   GT39 2 2 2   GT39 2 2 2  

GT75 7 7 7   GT4 866 139 159   GT4 866 139 159  

GT76 3 3 3   GT41 10 4 10   GT41 10 4 10  

GT77 32 46 35   GT43 27 38 40   GT43 27 38 40  

GT8 51 50 59   GT47 249 252 267   GT47 249 252 267  

GT9 1 1 0   GT48 110 50 104   GT48 110 50 104  

GT90 7 8 9   GT5 85 51 67   GT5 85 51 67  

GT92 4 6 11   GT50 13 9 12   GT50 13 9 12  

GT95 3 3 3   GT57 13 14 14   GT57 13 14 14  

GT96 5 6 3   GT58 4 4 4   GT58 4 4 4  

PL1 0 0 15   GT59 7 8 12   GT59 7 8 12  
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PL1_1 14 16 0   GT61 198 198 192   GT61 198 198 192  

PL1_12 3 2 0   GT64 7 10 7   GT64 7 10 7  

PL4 0 1 19   GT65 0 3 0   GT65 0 3 0  

PL4_2 16 15 0   GT66 19 17 21   GT66 19 17 21  

- - - -   GT68 0 6 0   GT68 0 6 0  

- - - -   GT75 24 25 26   GT75 24 25 26  

- - - -   GT76 8 8 9   GT76 8 8 9  

- - - -   GT77 119 167 128   GT77 119 167 128  

- - - -   GT8 191 182 218   GT8 191 182 218  

- - - -   GT9 6 6 0   GT9 6 6 0  

- - - -   GT90 22 27 29   GT90 22 27 29  

- - - -   GT92 12 18 18   GT92 12 18 18  

- - - -   GT95 8 9 10   GT95 8 9 10  

- - - -   GT96 6 6 3   GT96 6 6 3  

- - - -   PL1 0 0 51   PL1 0 0 51  

- - - -   PL1_1 41 43 0   PL1_1 41 43 0  

- - - -   PL1_12 12 9 0   PL1_12 12 9 0  

- - - -   PL1_4 1 1 0   PL1_4 1 1 0  

- - - -   PL1_9 1 1 0   PL1_9 1 1 0  

- - - -   PL3 0 0 1   PL3 0 0 1  

- - - -   PL3_2 0 1 0   PL3_2 0 1 0  

- - - -   PL4 0 1 64   PL4 0 1 64  

- - - -  PL4_2 54 58 0  PL4_2 54 58 0  

Total de 130 famílias 
encontradas 

Total de 
2.241 ge-

nes encon-
trados 

Total de 
2.393 ge-

nes encon-
trados 

Total de 
2.710 ge-
nes en-

contrados 

  
Total de 149 famílias 

encontradas 

Total de 
8.772 genes 
encontra-

dos 

Total de 
8.780 genes 
encontra-

dos 

Total de 
9.666 genes 
encontra-

dos 

  
Total de 149 famílias 

encontradas 

Total de 
8.772 genes 
encontra-

dos 

Total de 
8.780 genes 
encontra-

dos 

Total de 
9.666 genes 
encontra-

dos 
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Tabela Suplementar 5. Identificação de Enzimas Ativas de Carboidratos e Módulos Associados a CAZymes no proteoma de cana-de-açúcar da variedade 
SP80-3280, através de um conjunto não-redundante de dados. 

  
 

                     

ID Família 
Cazymes 

Fonte: Riaño-Pachón et al, 2017   

ID Família 
Cazymes 

Fonte: Riaño-Pachón et al, 2017   

ID Família Cazymes 

Fonte: Riaño-Pachón et al, 2017   

ID Família 
Cazymes 

Fonte: Riaño-Pachón et al, 2017   
              Souza et al, 2019                Souza et al, 2019                Souza et al, 2019                Souza et al, 2019   

Softwares:  Softwares:  Softwares:  Softwares:   
DIA-

MOND 
HMMER Hotpep   

DIA-
MOND 

HMMER Hotpep   
DIA-

MOND 
HMMER Hotpep   

DIA-
MOND 

HMMER Hotpep   

AA0 212 0 861  GH116 46 40 40  GH55 0 0 17  GT32 12 3 13   
AA1 330 298 369  GH13 0 0 133  GH6 28 0 0  GT33 11 11 11   

AA1_2 0 1 0  GH13_11 16 15 0  GH63 5 1 5  GT34 27 35 31   
AA1_3 0 8 0  GH13_13 10 8 0  GH65 3 0 0  GT35 17 12 21   
AA2 0 960 0  GH13_5 1 1 0  GH7 1 1 1  GT37 182 206 198   
AA3 23 24 13  GH13_6 62 70 0  GH71 2 0 0  GT39 2 2 2   

AA3_2 0 35 0  GH13_8 32 25 0  GH72 2 1 1  GT4 236 145 160   
AA5 24 2 26  GH131 0 1 1  GH77 15 15 19  GT41 13 5 12   

AA5_1 1 23 0  GH14 48 52 59  GH79 26 26 30  GT43 32 45 46   
AA6 9 40 34  GH146 17 16 15  GH81 7 6 8  GT47 271 267 280   
AA7 94 142 120  GH152 74 165 429  GH85 5 4 4  GT48 145 63 132   
AA8 0 0 7  GH16 219 216 245  GH89 14 13 10  GT5 105 61 77   

CBM1 2 0 0  GH17 367 385 407  GH9 145 142 168  GT50 12 8 10   
CBM13 22 0 0  GH18 179 116 133  GH92 1 0 1  GT57 13 16 16   
CBM18 42 0 17  GH19 94 116 126  GH95 13 11 13  GT58 5 6 5   
CBM20 20 12 8  GH2 22 20 22  GT0 294 0 397  GT59 7 10 14   
CBM22 77 64 51  GH20 30 32 27  GT1 1139 1062 1272  GT61 220 220 212   
CBM41 0 0 7  GH25 0 1 1  GT10 11 11 11  GT64 7 10 7   
CBM43 200 290 121  GH27 63 21 75  GT106 0 135 132  GT65 0 2 0   
CBM45 16 7 11  GH28 217 242 233  GT13 22 6 5  GT66 24 23 26   
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CBM48 94 0 31  GH29 2 2 2  GT14 46 50 63  GT68 0 8 0   
CBM49 20 18 10  GH3 157 140 165  GT16 9 9 9  GT7 8 0 0   
CBM50 32 0 0  GH31 47 34 41  GT17 7 8 8  GT75 22 22 23   
CBM53 16 15 14  GH32 63 58 70  GT19 5 5 6  GT76 11 11 12   

CBM57 209 108 334  GH33 10 11 14  GT2_Cellulose_synt 0 400 0  GT77 120 168 135   

CE1 0 7 0  GH35 91 71 92  GT2_Chitin_synth_1 0 2 0  GT8 196 190 219   

CE10 0 256 0  GH36 62 0 53  GT2_Glyco_tranf_2_3 0 21 0  GT9 6 6 0   

CE11 4 7 9  GH37 22 4 5  GT2_Glyco_trans_2_3 0 47 0  GT90 27 33 34   

CE13 75 98 104  GH38 55 32 77  GT2_Glycos_transf_2 0 13 0  GT92 14 20 23   

CE14 0 10 0  GH43 1 0 12  GT2 464 0 451  GT95 9 10 11   
CE15 0 0 5  GH43_24 13 12 0  GT20 79 68 84  GT96 11 12 6   
CE16 0 293 0  GH47 22 22 25  GT21 0 6 0  PL1 0 0 61   
CE6 5 17 17  GH5 1 0 139  GT22 42 18 21  PL1_1 50 54 0   
CE8 192 203 178  GH5_11 18 25 0  GT24 19 11 10  PL1_12 12 9 0   
GH0 100 0 1  GH5_14 32 36 0  GT27 18 0 0  PL1_4 1 1 0   
GH1 252 253 302  GH5_5 0 1 0  GT28 15 14 18  PL1_9 1 1 0   

GH10 77 72 72  GH5_7 45 55 0  GT29 60 15 27  PL3 0 0 1   
GH100 46 49 71  GH5_9 0 1 0  GT30 3 4 5  PL3_2 0 1 0   
GH106 123 0 0  GH51 55 43 78  GT31 223 169 241  PL4 0 2 76   
GH115 1 1 1   - - - -   - - - -   PL4_2 61 64 0   

Total de 40 
famílias  

Total de 
2.318 ge-

nes  

 
 

Total de 
2.794 ge-

nes  
  

Total de 39 
famílias  

Total de 
2.318 ge-

nes  

Total de 
3.313 ge-

nes  

Total de 
2.794 ge-

nes  
  Total de 39 famílias  

Total de 
2.318 ge-

nes  

Total de 
3.313 ge-

nes  

Total de 
2.794 ge-

nes  
  

Total de 40 
famílias  

Total de 
2.318 ge-

nes  

Total de 
3.313 ge-

nes  

Total de 
2.794 ge-

nes  
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Tabela Suplementar 6. Dados provenientes do estudo realizado por Mattiello et al. (2015), 

disponíveis no site do NCBI. 

Corrida 
Número de 

Acesso 
Estudo BioAmostra Amostra/Replicas Estratégia/Ômica 

Tipo de leitura 
do 

sequenciamnto 

SRR1979656 SRX998822 PRJNA244522 SAMN03481882 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Base/ 

Réplica biológica 
138B 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979657 SRX998823 PRJNA244522 SAMN03481883 

Folha de cana-de-
açúcar +1 

Base 0 /Réplica 
biológica 138B0 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979658 SRX998824 PRJNA244522 SAMN03481892 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Ponta/ 
Réplica biológica 

234P 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979659 SRX998825 PRJNA244522 SAMN03481893 

Folha de cana-de-
açúcar +1 

Base 0/ Biological 
Replicate 235B0 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979660 SRX998826 PRJNA244522 SAMN03481894 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Meio/ 
Réplica biológica 

235M 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979661 SRX998827 PRJNA244522 SAMN03481895 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Ponta/ 
Réplica biológica 

235P 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979662 SRX998828 PRJNA244522 SAMN03481884 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Meio/ 
Réplica biológica 

138M 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979663 SRX998829 PRJNA244522 SAMN03481885 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Ponta/ 
Réplica biológica 

138P 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979664 SRX998830 PRJNA244522 SAMN03481886 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Base/ 

Réplica biológica 
163B 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979665 SRX998831 PRJNA244522 SAMN03481887 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Meio/ 
Réplica biológica 

163M 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979666 SRX998832 PRJNA244522 SAMN03481888 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Ponta/ 
Réplica biológica 

163P 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979667 SRX998833 PRJNA244522 SAMN03481889 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Base/ 

Réplica biológica 
234B 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979668 SRX998834 PRJNA244522 SAMN03481890 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Base 0/ 
Réplica biológica 

234B0 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 

SRR1979669 SRX998835 PRJNA244522 SAMN03481891 

Folha de cana-de-
açúcar +1 Meio/ 
Réplica biológica 

234M 

RNA-Seq/ 
Transcriptoma 

Paired-end 



118 
 

 

Análise de qualidade dos dados de RNA-Seq 

 

 Nestes dados de RNA-Seq de Mattiello et al. (2015), foram identificados um total de 

548.882.977 reads únicas e 1.280.103.009 de reads duplicadas entre as 14 amostras. Após a 

trimagem com o BBDuk2, obtivemos um total de 376.651.042 reads únicas e 622.945.116 reads 

duplicadas. 

 

Tabela Suplementar 7. Estatísticas gerais da qualidade dos SRRs gerados por Mattiello et al. 
(2015). A: Dataset sem passar pela trimagem do BBDuk2. B: Dataset após passar pela 
trimagem com o BBDuk2.  
 
 

Nome da Amostra 
% Reads 

Duplicadas 
% GC 

Pares de 
base 

 

Nome da Amostra 
% Reads 

Duplicadas 
% GC 

Pares de 
base 

SRR1979656_1 61.1% 49% 100 bp  SRR1979656.trimmedBBDUK.R2 57.6% 49% 98 bp 

SRR1979656_2 58.2% 50% 100 bp  SRR1979656.trimmedBBDUK.R1 54.9% 48% 98 bp 

SRR1979657_1 65.4% 50% 100 bp  SRR1979659.trimmedBBDUK.R2 61.0% 50% 100 bp 

SRR1979657_2 64.2% 51% 100 bp  SRR1979658.trimmedBBDUK.R2 63.7% 49% 98 bp 

SRR1979658_1 70.0% 50% 100 bp  SRR1979664.trimmedBBDUK.R2 44.6% 49% 98 bp 

SRR1979658_2 68.2% 51% 100 bp  SRR1979660.trimmedBBDUK.R2 50.7% 50% 100 bp 

SRR1979659_1 75.4% 51% 101 bp  SRR1979669.trimmedBBDUK.R2 63.5% 49% 98 bp 

SRR1979659_2 72.4% 52% 101 bp  SRR1979667.trimmedBBDUK.R1 65.4% 48% 98 bp 

SRR1979660_1 69.2% 52% 101 bp  SRR1979662.trimmedBBDUK.R2 66.0% 48% 98 bp 

SRR1979660_2 68.2% 52% 101 bp  SRR1979661.trimmedBBDUK.R1 55.4% 49% 100 bp 

SRR1979661_1 63.0% 50% 101 bp  SRR1979657.trimmedBBDUK.R2 61.3% 49% 98 bp 

SRR1979661_2 62.7% 50% 101 bp  SRR1979657.trimmedBBDUK.R1 57.9% 48% 98 bp 

SRR1979662_1 69.8% 51% 100 bp  SRR1979663.trimmedBBDUK.R2 71.4% 49% 98 bp 

SRR1979662_2 72.4% 50% 100 bp  SRR1979667.trimmedBBDUK.R2 68.9% 49% 98 bp 

SRR1979663_1 74.2% 50% 100 bp  SRR1979669.trimmedBBDUK.R1 67.3% 49% 98 bp 

SRR1979663_2 73.0% 51% 100 bp  SRR1979668.trimmedBBDUK.R1 50.4% 49% 98 bp 

SRR1979664_1 63.5% 52% 100 bp  SRR1979658.trimmedBBDUK.R1 59.8% 48% 99 bp 

SRR1979664_2 65.1% 52% 100 bp  SRR1979659.trimmedBBDUK.R1 63.3% 49% 100 bp 

SRR1979665_1 67.5% 52% 100 bp  SRR1979660.trimmedBBDUK.R1 50.9% 49% 100 bp 

SRR1979665_2 68.6% 52% 100 bp  SRR1979662.trimmedBBDUK.R1 69.1% 49% 98 bp 

SRR1979666_1 71.9% 50% 100 bp  SRR1979666.trimmedBBDUK.R2 66.0% 46% 98 bp 

SRR1979666_2 73.5% 49% 100 bp  SRR1979668.trimmedBBDUK.R2 52.4% 49% 98 bp 

SRR1979667_1 71.7% 50% 100 bp  SRR1979666.trimmedBBDUK.R1 69.0% 47% 98 bp 

SRR1979667_2 70.6% 51% 100 bp  SRR1979665.trimmedBBDUK.R2 54.2% 49% 98 bp 

SRR1979668_1 69.7% 52% 100 bp  SRR1979663.trimmedBBDUK.R1 68.2% 48% 98 bp 

SRR1979668_2 68.2% 53% 100 bp  SRR1979661.trimmedBBDUK.R2 56.3% 49% 100 bp 

SRR1979669_1 69.9% 51% 100 bp  SRR1979664.trimmedBBDUK.R1 47.2% 49% 98 bp 

SRR1979669_2 70.0% 51% 100 bp  SRR1979665.trimmedBBDUK.R1 56.9% 49% 98 bp 

A B 
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Nesta Tabela 8, podemos verificar os resultados do dataset de Mattiello et al. (2015) 

antes da trimagem (processo de limpeza), realizada pelo BBDuk na tabela 10-A e depois da 

trimagem na tabela suplementar 8-B. A porcentagem de reads duplicadas antes da trimagem 

(tabela suplementar 8-A) está em alta representatividade, onde 96,67% do total das amostras 

(29 de 30 amostras), representam um valor de reads duplicadas, com valores de maior ou igual 

a 60% chegando em até 75,4% de duplicados por amostra.  

 
Após a trimagem com o BBDuk (tabela suplementar 8-B), foi possível observar uma 

redução de reads duplicadas (Tabela suplementar 9):  

 
Tabela Suplementar 8. Resultado de SRAs após a trimagem com o BBDuk  

Amostra trimada pelo BBDuk2 
 Redução de Reads 

Duplicadas    
SRR1979664.trimmedBBDUK.R2 20,50%    
SRR1979668.trimmedBBDUK.R1 19,30%    
SRR1979660.trimmedBBDUK.R1 18,30%    
SRR1979660.trimmedBBDUK.R2 17,50%    
SRR1979664.trimmedBBDUK.R1 16,30%    
SRR1979668.trimmedBBDUK.R2 15,80%    
SRR1979665.trimmedBBDUK.R2 14,40%    
SRR1979659.trimmedBBDUK.R1 12,10%    
SRR1979659.trimmedBBDUK.R2 11,40%    
SRR1979665.trimmedBBDUK.R1 10,60%    
SRR1979658.trimmedBBDUK.R1 10,20%    
SRR1979661.trimmedBBDUK.R1 7,60%    
SRR1979657.trimmedBBDUK.R1 7,50%    

SRR1979666.trimmedBBDUK.R2 7,50%  Legenda:   
SRR1979669.trimmedBBDUK.R2 6,50%   ≥ 20% 
SRR1979661.trimmedBBDUK.R2 6,40%   ≥ 15 a 20% 
SRR1979662.trimmedBBDUK.R2 6,40%   ≥ 10 a 15% 
SRR1979667.trimmedBBDUK.R1 6,30%   ≥ 5 a 10% 
SRR1979656.trimmedBBDUK.R1 6,20%   ≥ 1 a 5% 
SRR1979663.trimmedBBDUK.R1 6,00%   ≤ 1% 
SRR1979658.trimmedBBDUK.R2 4,50%    
SRR1979657.trimmedBBDUK.R2 2,90%    
SRR1979666.trimmedBBDUK.R1 2,90%    
SRR1979669.trimmedBBDUK.R1 2,60%    
SRR1979667.trimmedBBDUK.R2 1,70%    
SRR1979663.trimmedBBDUK.R2 1,60%    
SRR1979662.trimmedBBDUK.R1 0,70%    

SRR1979656.trimmedBBDUK.R2 0,60%    
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Aqui, podemos verificar a significância na redução de reads duplicadas amostradas em 

porcentagem, onde, em vermelho é Altamente significativa, verde é Muito significativa, azul é 

Significativa, amarelo é Regularmente significativa, cinza escuro é Pouco significativa e cinza 

claro é Nada significativa.  De um modo geral, cerca de 11 amostras obtiveram resultados 

bastante significativos na redução de reads duplicadas e 10 amostras obtiveram um resultado 

razoavelmente satisfatório e 2 amostras não tiveram um resultado satisfatório na redução de 

reads duplicadas.  

FASTQC das SRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Contagem do número de reads relacionados as sequências. A: Mattiello et al. (2015), 
antes do BBDuk2; B: Mattiello et al. (2015) depois BBDuk2. 
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A Figura 1 mostra Contagem do número de reads relacionados as sequências tanto para 

as reads únicas (Unique reads) e para as reads duplicadas (Duplicated reads).  

Na Figura 2, podemos ver a qualidade montada de cada posição de base em sua forma 

original (Figura 2A) e após a remoção de contaminantes (Figura 2B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Histogramas de Qualidade de Sequências. O valor médio de qualidade em cada 
posição de base na leitura de Mattiello et al. (2015). A: Antes do BBDuk2; B: Depois do 
BBDuk2. 
 

A 

B 



122 
 

 

Em relação Figura 3, é possível verificar o número total de leituras (eixo Y) versus o 

índice de qualidade médio em toda a duração dessa leitura (eixo X). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Índices de Qualidade por Sequência. O número de leituras com pontuações de 
qualidade médias, mostra se um subconjunto de leituras tem baixa qualidade. Conjunto de 
dados de Mattiello et al. (2015). Antes bbduk. Eixos X = Índices de qualidade e eixos  
Y = Número de leituras. 
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De um modo geral tanto no Figura 3A (dados originais) e B (dados trimados), é possível 

verificar uma qualidade média muito boa por leitura, de acordo com o Índice de Qualidade 

Phred. O que é interessante notar, é que, antes da trimagem, no grafo A, é observado ruídos 

iniciais por volta de 2 a 28 na escala Phred (eixo X) e um pico com contagem de 27.103,207 

reads (eixo Y). Após a trimagem, no grafo B, esses ruídos (que podem ser contaminantes), 

foram removidos, a escala de contagem diminuiu em 5 milhões e seu maior pico passou a ser 

de 20.873,430 reads, havendo uma diminuição de 6.229,777 milhões de reads. É possível 

também visualizar que os picos ficaram mais uniformes e centralizados após a trimagem dessas 

reads (grafo B). A qualidade por sequência mostra a contagem geral de leitura para cada 

pontuação de qualidade, por exemplo, neste grafo o pico mais alto está em 37, significa então 

que Q37 tem mais número de leitura do que outras pontuações de qualidade.  

Na Figura 4, podemos visualizar o conteúdo de GC (G: Guanina e C: Citosina) por 

sequência, e novamente podemos ressaltar a importância de realizar a trimagem com o 

BBDuk2, pois no grafo A, vemos sequências um pouco irregulares e fora da curva padrão (entre 

49 a 53% de conteúdo GC) comparadas com as demais. No grafo B após a trimagem, é visível 

um grafo mais limpo e com conteúdo de GC entre 48 a 51%. Porém é possível observar um 

segundo pico de GC que se encontram em um conteúdo maior do que 60% e isto pode estar 

relacionado a contaminações das amostras tais como, dímeros de adaptador ou sequências 

sobre-representadas, tais como mostradas no grafo 7. 
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Figura 4. Conteúdo de GC por sequência. Mostra o conteúdo médio de leituras de GC do 
conjunto de dados de Mattiello et al. (2015). Antes bbduk 
 

 Na Figura 5A podemos verificar um grande número de sequências duplicadas, acima de 

cinco mil. Após a trimagem, Figura 5B esse número de sequências duplicadas diminuiu. 
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Figura 5. Níveis de Duplicação de Sequência. Mostra o nível relativo de duplicação 
encontrado para cada sequência no conjunto de dados de Mattiello et al. (2015). Antes bbduk 
 

 As Sequências sobre-representadas da figura 6, podem estar relacionadas a transcritos 

abundantes em uma biblioteca de RNA-Seq ou também a duplicações dos transcritos. 

 

 

B 

A 



126 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Sequências sobre-representadas. Indica a quantidade total de sequências sobre-
representadas encontradas em cada biblioteca no conjunto de dados de Mattiello et al. (2015). 
Antes bbduk 
 

Após a trimagem com BBDuk, as 30 amostras tiveram menos de 1% de leituras 

compostas de sequências super-representadas, não gerando gráfico. 

A Figura 7 mostra as contaminações por adaptadores, possíveis RNA ribossomais, entre 

outros. Após a trimagem, esses contaminantes foram eliminados 
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Figura 7. Conteúdo do adaptador. Mostra a contagem de porcentagem cumulativa da 
proporção da biblioteca e que identificou cada uma das sequências do adaptador em cada 
posição no conjunto de dados de Mattiello et al. (2015). Gráfico antes do BBDuk 
 

Após a trimagem com BBDuk, nenhuma amostra encontrada com qualquer 

contaminação do adaptador > 0,1%, não gerando gráfico. 
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Figura suplementar 11. Identificação de ganhos e perdas gênicas para cada espécie de 
gramínea utilizada para a Análise filogenética comparativa de família de TAPs e CAZymes. A: 
Brachypodium distachyon; B: Brachypodium sylvaticum; C: Brachypodium stacei; D: Oryza 
sativa; E: Miscanthus sinensis; F: Saccharum spp. – variedade SP80-3280; G: Sorghum 
bicolor; H: Zea mays; I: Setaria viridis; Nós: (J) subtribo Saccharinae, (K) tribo 
Andropogoneae, (L) grupo de duas espécies do gênero Brachypodium, (M) gênero Zea (N)  
subtribo Cenchrinae e (O) gênero Brachypodium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 



 
129 

 

 

  
D 

E 



130 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

G 



 
131 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

H 

I 



132 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J K 

L 

M N 



 
133 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 


