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RESUMO 

Evidências indicam que, até 2030, será necessário um aumento em 40% da produção 

de arroz para que ele possa atender a demanda da população mundial. O objetivo 

desse estudo foi quantificar a expressão de genes de arroz homólogos a genes de 

Arabidopsis anteriormente relacionados à produtividade (RUBISCO, AVP1, DA1 e 

TOR) por meio da análise de RT-qPCR. Os genótipos usados no estudo foram as 

cultivares de arroz de sequeiro BRSMG Curinga e Primavera, e a cultivar antiga 

Douradão, as quais foram avaliadas em um experimento de rendimento sob dois 

níveis de fertilidade do solo, em esquema fatorial, em delineamento experimental 

inteiramente casualizado, com duas repetições. Amostras de tecido foliar foram 

coletadas nas fases vegetativa e reprodutiva, que foram utilizadas para o isolamento 

de RNA total e posterior síntese de cDNA. O cDNA foi, em seguida, submetido à RT-

qPCR para avaliar a expressão dos quatro genes estudados. Foram observadas 

diferenças significativas na expressão do gene RUBISCO (Ribulose bifosfato 

Carboxilase/Oxigenase) em folhas de plantas de arroz de terras altas no estádio 

vegetativo, em que houve uma maior expressão em solo com fertilidade 

recomendada, enquanto que na fase reprodutiva, houve uma maior expressão no 

tratamento de baixa fertilidade. DA1 (Receptor de Ubiquitina), que regula 

negativamente a proliferação celular foi menos expresso no estádio vegetativo, no 

tratamento com elevado nível de fertilidade, sugerindo a supressão deste gene. 

AVP1(Arabidopsis Vacuolar Pirofosfatase) foi mais expresso no estádio reprodutivo, 

provavelmente para aumentar a disponibilidade de P em uma fase fundamental para 

a formação do grão. TOR (Alvo de rapamicina) foi o gene com maior nível de 

expressão, principalmente no solo com maior nível de fertilidade, confirmando sua 

ação em condições favoráveis de cultivo. Esse estudo indica que mesmo duas 

espécies que divergiram mais de 120 milhões anos, como é o caso de Arabidopsis e 

arroz, têm conservadas rotas metabólicas relacionadas à produtividade. Assim, os 

genes previamente estudados e validados na espécie modelo Arabidopsis e que são 

de interesse para as culturas economicamente importantes, como o arroz, podem ser 

o ponto de partida para o desenvolvimento de cultivares com maior desempenho e 

melhores características agronômicas. 

Palavras-chave: Expressão gênica; produtividade de grão; genes homólogos. 



 

 

 

ABSTRACT 

Evidences indicate that by 2030 an increase in 40% of rice production is necessary so 

that it can meet the demand of the world population. The aim of this study was to 

quantify the expression of rice genes homologs to Arabidopsis genes previously 

related to yield (RUBISCO, AVP1, DA1 and TOR) by RT-qPCR analysis. The 

genotypes used in the study were the upland rice cultivars BRSMG Curinga and 

Primavera, and the old variety Douradão, which were evaluated in a yield experiment 

under two soil fertility levels, in a factorial scheme, in completely randomized design 

with two replications. Plant tissue samples were collected in vegetative and 

reproductive stages, which were used for total RNA isolation and subsequent cDNA 

syntheses. The cDNA was then subjected to RT-qPCR to evaluate the expression of 

four genes studied. Significant differences were observed in the expression of 

RUBISCO gene in leaves of upland rice plants in the vegetative stage, where there 

was a higher expression in high-level fertility in the soil, while in the reproductive stage, 

there was a higher expression in the low fertility treatment. DA1 that negatively 

regulates cell proliferation was less expressed in the vegetative stage in the treatment 

with high level of fertility, suggesting the suppression of this gene. AVP1 was more 

expressed in the reproductive stage, probably in order to increase the availability of P 

in a fundamental phase for the formation of the grain. TOR was the most expressed 

gene in this work, with a greater expression in adequate conditions of fertility, 

confirming its action under favorable conditions of cultivation. This study indicates that 

even two species that diverged over 120 million years have conserved productivity 

related metabolic routes. Thus, genes previously studied and validated in the model 

species Arabidopsis and that are of interest to economically important crops such as 

rice, may be the starting point for the development of cultivars with higher performance 

and better agronomic traits. 

Keywords: Gene expression; grain yield; homologous genes. 
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1.INTRODUÇÃO 

 O gênero Oryza pertence à família Gramineae (Poaceae), ordem 

Glumiflorae, subfamília Ehrhartoideae, e tribo Oryzae (1). Descrito por Linnaeus (2) o 

gênero possui duas espécies cultivadas (Oryza sativa L. e Oryza glaberrima Steud) 

de genoma diplóide (2n = 24 cromossomos) AA, e cerca de 21 espécies silvestres 

distribuídas nos trópicos da África, Ásia, Américas e Austrália que podem possuir 

genoma diplóide ou tetraploide (3). O. sativa apresenta ampla distribuição mundial, 

sendo cultivada em todos os continentes (4). Três grupos ecogeográficos foram 

originados a partir destas duas espécies cultivadas (indica, japônica e javanica ou 

japônica tropical). Variedades de arroz são tradicionalmente classificadas em duas 

subespécies principais ou grupos varietais, japonica (keng) e indica (hsien) (5). 

Variedades do tipo Indica se dispersaram nas regiões inundadas de várzeas tropicais 

em todo Sul e Sudeste da Ásia e China enquanto a subespécie Japonica é cultivada 

tanto em terras altas e elevações das florestas tropicais do Sudeste da Ásia, quanto 

no frio e em climas temperados, incluindo o nordeste da Ásia, Europa, oeste dos EUA, 

Chile e Austrália (6). Estas duas subespécies são claramente diferenciadas com base 

em sua estrutura genômica (7). O gênero Oryza apresenta de forma geral 

características morfológicas e fisiológicas distintas, além de grande diversidade 

genética, tais diferenças são atribuídas a adaptabilidade ambiental em função de 

barreiras geográficas e devido a processos de domesticação e seleção (5). 

O arroz é considerado umas das principais fontes de alimento no mundo, 

sendo responsável por aproximadamente 20% da ingestão calórica humana (8). 

Devido à alta concentração de amido no grão, representa uma ótima fonte de energia; 

além disso, dispõe de concentrações consideráveis de proteínas, vitaminas e minerais 

essenciais a dieta alimentar, e baixo teor de lipídios. O consumo de arroz per capita 

no Brasil é de aproximadamente 108g por dia, o que representa 14% dos carboidratos, 

10% das proteínas e 0,8% dos lipídios das refeições diárias (9).  

Na safra de 2013/2014 o Brasil apresentou alta de 6,9% na produção total 

de arroz em relação à safra anterior, alcançando 12,6 milhões de toneladas (10). 

Apesar desse leve aumento na produção de arroz, acredita-se que até 2030 seja 

necessário um aumento de 40% na produção para que se possa atender a demanda 

da população mundial  (11), em um cenário que inclui as disputas por água com o 
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consumo humano, e área, com a expansão de cultivos como soja, milho e cana-de-

açúcar. 

A agricultura do século 21 enfrenta desafios de uma magnitude sem 

precedentes, pois é requerido o aumento da produção de alimentos em um cenário 

que inclui o crescimento populacional e redução da área plantada pela competição 

com culturas dedicadas a biocombustíveis, crescimento urbano, degradação de áreas 

tradicionais de plantio e restrições no uso de água. Isso torna evidente a necessidade 

da aplicação de técnicas que visem o aumento da produtividade vegetal sem elevar o 

índice de danos ao ambiente (12). O melhoramento genético de plantas é considerado 

uma excelente solução uma vez que visa lançar no mercado cultivares que atendam 

a uma série de caracteres de interesse econômico e agronômico, tais como 

produtividade, qualidade de grão, resistência a doenças e pragas, entre outras (13). 

Como exemplo, a identificação de genes relacionados a rotas metabólicas pertinentes 

à fotossíntese, e a posterior clonagem e superexpressão em plantas geneticamente 

modificadas, podem quebrar o patamar de produtividade das atuais cultivares 

comerciais de arroz. 

 Esse estudo visa quantificar a expressão de genes em plantas de arroz, 

homólogos aos da espécie-modelo Arabidopsis previamente relacionados com rotas 

metabólicas envolvidas com a produtividade de grão.  Para isso foram primeiramente 

identificados os genes homólogos em arroz desses genes de Arabidopsis, e 

posteriormente realizada a análise de expressão por meio da técnica de RT-qPCR 

(PCR quantitativa em tempo real). A RT-qPCR é uma tecnologia com alto nível de 

detecção molecular, independentemente de sua fonte amostral, possui grande 

empregabilidade, sendo utilizada em diversas áreas como ciências biológicas, 

agricultura e medicina (14–17). 

 Neste estudo foi avaliada a expressão de quatro genes, em genótipos de 

arroz cultivados em solo com níveis de fertilidade contrastantes.  A expressão dos 

genes avaliados, portanto, será correlacionada com o nível de fertilidade, e com isso, 

verificado se o nível de expressão difere entre genótipos, e se esses genes podem 

estar envolvidos no aumento da produtividade desses materiais. As condições de 

cultivo e de análise de expressão, otimizadas nesse trabalho, serão utilizadas 

posteriormente na avaliação de plantas de arroz geneticamente modificadas com os 

mesmos genes em estudo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PANORAMA DA PRODUÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARROZ 

Segundo a FAO (Organização para Alimentação e Agricultura das Nações 

Unidas) a estimativa de produção de arroz mundial para 2015 é de 749,1 milhões de 

toneladas, o que corresponde um acréscimo de 0,9% (7,3 milhões de toneladas) em 

relação a produção de 2014, uma temporada que foi prejudicada em função da baixa 

precipitação dentre outras influências climáticas. Esse acréscimo se deve 

principalmente, ao aumento da produção na Ásia, onde se concentram os maiores 

produtores de arroz: China, Índia, Indonésia e Bangladesh (18).  

Segundo relatório da USDA (19) Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos) publicado na Revista Planeta Arroz em 2015 acredita-se que o Brasil 

produzirá 12,2 milhões de toneladas de arroz na safra 2015/2016 não havendo 

diferença significativa entre essa projeção e a produção obtida na safra anterior. Na 

América Latina, o Brasil é o maior produtor deste grão e no mundo ocupa a nona 

posição. Em 2013, a área utilizada ao cultivo de arroz no Brasil alcançou 2.401.538 

ha com uma produção de 11,9 toneladas (20). Em 2014 a produção chegou a 12,2 

milhões de toneladas superando em apenas 3,3% a produção em 2013. Safra que foi 

favorecida devido as condições climáticas obtidas que garantiram elevados níveis em 

mananciais de irrigação na Região Sul onde se concentra 67,8% da produção nacional 

de arroz (21).  

Com base no panorama da produção mundial de arroz em relação ao 

crescente aumento populacional e o consequente aumento na demanda de alimentos, 

torna-se evidente a necessidade do aumento da capacidade de produção de arroz no 

Brasil e no mundo, de forma que se possa nivelar a oferta e a demanda pelo grão. 

 

 

2.2 PRODUTIVIDADE DE GRÃO EM ARROZ 

A produtividade do arroz normalmente é relacionada a três componentes 

principais: número de panículas por metro², número de grãos por panícula e peso de 

cem grãos, todos tipicamente quantitativos. O desenvolvimento de mapas genéticos, 

sequenciamento e pesquisa em genômica funcional têm produzido muita informação 

para a investigação da base molecular destes caracteres. Com isto, muitos genes já 

foram identificados como sendo fundamentais nos processos de iniciação e 
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desenvolvimento de panículas, assim como genes controlando o número e tamanho 

de grãos e panículas, ajudando no processo de entendimento da regulação destas 

características (22). 

A escassez de alimentos é um dos principais problemas globais desse 

século. De acordo com a FAO (23), estima-se que até 2014, 805 milhões de pessoas 

estariam em situação de desnutrição. Um forte agravante é o aumento populacional, 

uma vez que a população global atual de 7,2 bilhões alcançará até 2050 9,1 bilhões 

de habitantes, segundo estimativas da FAO (18).  Devido essa tendência de 

crescimento, é imperativo antecipar as necessidades futuras (12), o que inclui o 

aumento do rendimento de espécies agrícolas de interesse para alimentação.  

Os cereais são uma importante fonte de calorias para a população mundial, 

uma vez que cerca de 50% das calorias consumidas pela população mundial são 

provenientes de três principais cereais: arroz (23%), trigo (17%) e milho (10%) (24). 

Para atender à crescente demanda populacional estima-se a necessidade de um 

aumento em 50% na produção mundial de grãos até 2025 (25). O desenvolvimento 

de novas cultivares com qualidade superior é uma das abordagens mais eficazes e 

sustentáveis indicadas ao aumento da produção (26).  

Os avanços em genômica de plantas e em sistemas de Biologia Vegetal, o 

que inclui a disponibilidade do genoma completo de Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) 

e arroz (Oryza sativa), têm propiciado progressos sem precedentes para a 

compreensão da regulação de genes e das redes que controlam importantes 

características de interesse (27). Diversas abordagens vêm sendo propostas de forma 

a alavancar o potencial produtivo de culturas, tais como o reforço do crescimento e 

aumento da capacidade fotossintética. 

Um dos maiores desafios da agricultura nos tempos atuais está relacionado 

com a necessidade de novas tecnologias que visem alavancar produtividade sem 

extrapolar os limites territoriais já utilizados para esse fim. O que inclui a necessidade 

do desenvolvimento de cultivares que apresentem uma maior eficiência em sua 

produção energética, captação de nutrientes do solo, e menor dependência de 

grandes aplicações de insumos, de forma a mitigar os possíveis danos causados pelo 

excesso de fertilizantes no meio ambiente, preservando de tal forma as demais formas 

de vida. Segundo a ANDA (28), em 2015, 4.4 milhões de toneladas de fertilizantes 
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foram produzidos no Brasil até julho de 2015, apesar dessa grande produção, outros 

9.5 milhões de toneladas de fertilizantes foram importados neste mesmo período. 

A deficiência de micronutrientes está amplamente difundida em todo 

planeta, isso se deve ao aumento da demanda de micronutrientes por práticas 

intensivas de manejo de cultivares altamente produtivas (que exigem uma maior 

quantidade de nutrientes); aumento na produção de culturas em solos marginais com 

baixos níveis de nutrientes essenciais, e redução da utilização de fertilizantes naturais 

provenientes de compostos animais e de resíduos de culturas (29). 

O principal nutriente absorvido na cultura de arroz é o nitrogênio, que 

devido sua facilidade de lixiviação exige que sua aplicação seja realizada de forma 

parcelada aplicando uma pequena dose na semeadura e duas maiores parcelas 30 e 

45 dias após a emergência das plantas (30). Em um estudo, (31) verificaram que a 

dose de nitrogênio proporcionou maior massa seca da parte aérea em arroz, além 

disso, Brandão (32) concluiu que o nitrogênio promove melhor desenvolvimento da 

plantas de arroz resultando em uma maior produção de matéria seca e grãos. Um 

grande percentual de nitrogênio absorvido por plantas atua na formação dos órgãos 

reprodutivos e grãos, o que está de acordo com os resultados obtidos no presente 

trabalho, onde plantas cultivadas sem adição de fertilizantes (baixos níveis de N e 

demais nutrientes) apresentaram baixa estatura e baixa produtividade quando 

comparados com indivíduos cultivados em níveis adequados de fertilização. Segundo 

Veloso (33), N estimula o crescimento do sistema radicular em arroz, tendo um efeito 

marcante no perfilhamento, aumentando também o número de espiguetas por 

panículas e a percentagem de proteína nos grãos. 

Andrade & Amorim Neto (34) também verificaram aumento na 

produtividade de grãos, na massa de plantas, no número de perfilhos, no número de 

panículas e de grãos cheios por panícula de forma dependente à dosagem de N. 

Taher et al. (35) também observaram aumento na produtividade de grãos com 

aplicação de N e P (Fósforo) que é considerado o segundo macronutriente de 

importância à plantas (36), os autores relacionaram o nitrogênio como o principal 

responsável ao aumento do número de panículas e P ao acréscimo na massa de 1000 

grãos. 

Em adição, Andrade e colaboradores (34) conduziram um ensaio em casa 

de vegetação com limitações nutricionais, utilizando dois tratamentos, sendo: um solo 
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“completo” (tratamento controle com nutrição de N, P, K, calcário, S, B, Co, Cu, Mo e 

Zn) e solos sem cada um dos nutrientes anteriores. Os autores concluíram que a 

omissão de N e K reduziu a produção de matéria seca na parte aérea da planta de 

arroz, com redução de 28 e 24%, respectivamente, em relação ao tratamento controle. 

Em adição, na ausência de N, K e Zn, o acúmulo desses nutrientes na parte aérea 

das plantas de arroz foi inferior ao do tratamento com nutrição completa. Já em um 

experimento em campo utilizando duas cultivares de arroz, em latossolo vermelho, 

Neves e colaboradores (30) verificaram que as doses de aplicação de nitrogênio 

influenciaram na massa seca da parte aérea das plantas e no teor foliar de nitrogênio, 

em ambas cultivares, bem como Bonini e colaboradores (37) que comprovaram que 

doses de N influenciaram positivamente na produtividade de arroz. 

 

2.3 GENES HOMÓLOGOS  

O arroz (Oryza sativa L.) é considerada uma cultura modelo para estudos 

genéticos entre as monocotiledoneas devido seu genoma compacto (370 Mpb)  (38) 

em relação a maioria dos cereais como o milho (2500 Mpb), cevada (5000 Mpb), e 

trigo (15.000 Mpb) (39). O arroz pertence à família Poaceae, possui ciclo anual, 

sistema reprodutivo autógamo, e é diploide (2n=24). Foi a primeira espécie vegetal de 

importância agrícola a ter seu genoma completamente sequenciado (40) (41). 

O grande número de genomas já sequenciados trazem grandes 

oportunidades e desafios para o campo da genômica comparativa como a 

possibilidade de detecção de genes homólogos entre diferentes espécies vegetais. 

Genes homólogos já foram utilizados em estudos para compreensão de mecanismos 

evolutivos entre espécies, fornecendo anotações baseado na análise de transcritoma 

a partir dos dados de organismos modelos já caracterizados (42) (43) (44). 

A homologia de uma forma geral designa a relação de descendência 

comum entre genes, que são então denominados homólogos. Dois outros termos 

chave para definição dessa categoria de genes são: ortólogos (genes homólogos via 

especiação) e parálogos (genes homólogos devido o processo de duplicação gênica) 

(45). No presente trabalho foram analisados genes homólogos de Arabidopsis em 

arroz já descritos como relacionados à produtividade. 

Arabidopsis thaliana é uma espécie da família Brassicaceae, e foi a 

primeira planta e o terceiro organismo multicelular a ter seu genoma completamente 
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sequenciado (46), tendo se tornado um modelo para pesquisas moleculares. Possui 

uma série de características favoráveis a pesquisa, como genoma relativamente 

pequeno (cerca de 146 milhões de pares de base) (46), sendo três vezes menor que 

o genoma do arroz, possui ciclo de vida bastante curto (sementes são obtidas em até 

45 dias após germinação) (47), possui baixo porte, e uma grande produção de 

sementes, em torno de 5.000 por planta (48). Por esses motivos, essa espécie foi e 

tem sido muito estudada nas áreas de genética, bioquímica e fisiologia nos últimos 40 

anos (49), possibilitando de tal forma a caracterização de uma grande variedade de 

genes (48). Após a descoberta da função desses genes, pode-se lançar base para 

estudos adicionais do envolvimento desses genes em rotas metabólicas relacionadas 

a caracteres de interesse, e aplicáveis no desenvolvimento de linhagens e cultivares 

promissoras de arroz.  

Abaixo são apresentados os genes homólogos de Arabidopsis estudados 

no presente trabalho de dissertação.  

 

RUBISCO (Ribulose 1,5 – bisphosphate Carboxylase / Oxygenase) 

RUBISCO é uma enzima responsável pela fixação de gás carbônico (CO2) 

no ambiente intracelular, porém, também pode fixar oxigênio molecular (O2), 

ocasionando uma competição entre os gases CO2 e O2, processo frequente em 

plantas C3 (50). A enzima RUBISCO localizada no estroma de cloroplastos, em 

plantas vascularizadas, é composta por oito pequenas subunidades, codificadas por 

uma família multigênica (rbcS) localizada no núcleo (51) além de oito grandes 

subunidades codificadas por um único gene em cloroplastos (rbcL) (52).  

Os transcritos de rbcS são traduzidos no citosol pelos ribossomos 80S, 

sendo em seguida transportados ao interior de cloroplastos, onde serão processados 

em sua forma final. Enquanto a subunidade maior é traduzida por ribossomos 70S no 

cloroplasto em seguida ligada com a subunidade maior (matura) em uma reação 

mediada por chaperonas (53). 

A fotossíntese é fundamental para a vida na terra, e consiste de forma 

simplificada, em uma série de processos químicos pelos quais organismos 

fotossintéticos sintetizam compostos orgânicos a partir de matéria-prima inorgânica, 

na presença de luz (54) e (55). Esse processo é sensível à inibição por estresse 

moderado de temperatura (entre outros) que geralmente corresponde à diminuição da 
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produtividade de cultivares (56). A inibição da fotossíntese por estresse de 

temperatura está correlacionada com a redução do estado de ativação de RUBISCO 

(57), uma vez que essa enzima possui temperatura ótima de aproximadamente 30°C 

(58). 

Embora a fotossíntese seja considerada a base principal de produtividade 

de grãos, a eficiência da taxa fotossintética não está sendo empregada com sucesso 

no aumento da produtividade até o momento (59), possivelmente devido ao fato de 

que os genes codantes da enzima RUBISCO são localizados em diferentes 

compartimentos o que, de certa forma, dificulta sua manipulação. Além disso, a 

fotossíntese é um processo bastante variável uma vez que é sensível a uma grande 

variedade de fatores como: luz, temperatura, umidade, entre outros (60).Certamente, 

o aumento da produtividade de culturas como o arroz, o trigo e a soja dependerá do 

aumento da capacidade fotossintética (61) e (58).  

 

TOR (Target of Rapamycin) 

O gene TOR pertence à família (phosphatidylinositol 3-kinase-like), sendo 

responsável pelo controle do crescimento e metabolismo em respostas a estímulos 

ambientais em eucariotos (62). TOR tem sido identificado como um regulador de 

processos celulares em resposta às condições ambientais percebidas pela célula, 

além de apresentar funções anabólicas através da interação da biogênese de 

ribossomos, indução da tradução de RNAm, e integridade de polissomos (63). 

Rapamicina é um antibiótico natural produzido por bactérias presentes no 

solo (Streptomyces hyproscopicus) com habilidade de inativar TOR PK (TOR proteína 

kinase) em leveduras e mamíferos. O efeito de inibição ocorre devido a ligação de um 

complexo proteico de FKP12 (proteína ligante) e o domínio FRB da proteína TOR (64). 

Estudos sugerem que a inibição de TOR seria causada pela dissociação de um de 

seus complexos (RAPTOR) ou devido ao bloqueio de um subconjunto específico de 

TOR (TORC1) (65). Estudos anteriores indicaram que plantas fossem insensíveis à 

ação da Rapamicina, uma vez que essa droga não inibia o crescimento de Arabidopsis 

em concentrações efetivas em células de leveduras e mamíferos (66), prevalecendo 

a ideia de que Arabidopsis possuiria variações evolucionárias no gene FKP12 que 

impediria a inibição de TOR por Rapamicina. Porém, em um estudo recente  (67) 

sugeriram que a superexpressão do gene FKP12 em Arabidopsis aumenta a 
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sensibilidade de plantas de Arabidopsis por Rapamicina, que executa a inibição de 

TOR induzindo diretamente a interação entre os domínios FRB (ligante de rapamicina) 

e FKP12 de TOR em células de plantas. 

TOR foi identificada como uma proteína reguladora de crescimento que 

modula a disponibilidade de nutrientes e de energia para promover o crescimento e 

proliferação celular (62), (68). Montané e colaboradores (69) demonstraram que 

utilizando uma série de drogas inibidoras (que competem por ATP) da proteína TOR 

em Arabidopsis thaliana houve redução no crescimento de raízes das plantas de 

forma dependente da dosagem. O agente inibidor reduziu o comprimento da zona 

meristemática, da zona de elongação das células epidérmicas e das células dos pelos 

radiculares, o que comprova a ação de TOR no crescimento e metabolismo de 

Arabidopsis, abrindo novas perspectivas de estudos em plantas de importância 

agronômica como o arroz. 

 

AVP1 (Arabidopsis vacuolar pyrophosphatase 1) 

O fósforo é considerado o segundo macronutriente mais limitante na 

agricultura mundial, tendo sua forma assimilável em plantas o Pi (Ortofosfato) (70).  

Solos com baixa disponibilidade de fosfato requerem a aplicação de P i de forma a 

aumentar a disponibilidade desse nutriente, porém, o escoamento desse em 

mananciais representa uma ameaça aos ambientes aquáticos e marinhos (71). Em 

resposta a limitação da disponibilidade de P (Fósforo) plantas alteram drasticamente 

seus processos metabólicos de forma a aumentar a captação de Pi. Em Arabidopsis, 

por exemplo, a baixa concentração de Pi induz a expressão de mais de 600 genes 

(72).  

O gene AVP1 codifica uma pirofosfatase que funciona como bombas de 

prótons na membrana vacuolar. A superexpressão de AVP1 em Arabidopsis, 

tomateiro e arroz aumenta o desempenho dessas plantas quando cultivadas sob 

condições de estresse hídrico e salino. A regulação positiva de H+PPase em 

Arabidopsis, resulta no aumento do gradiente eletroquímico de prótons o que facilita 

o sequestro de íons e açúcares para o interior do vacúolo, reduzindo o potencial de 

água ao meio externo, e favorecendo o movimento de água do solo para o interior das 

raízes, resultando no aumento da tolerância à seca e à salinidade em relação as 

plantas não transformadas (73). 
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  Plantas de Arabidopsis e arroz superexpressando AVP1 tem apresentado 

desenvolvimento de raízes e sistemas caulinares maiores. Os organismos 

transformados mesmo quando submetidos a baixa disponibilidade de Pi apresentaram 

significante aumento de massa caulinar e radicular, e maior produção de frutos. 

Plantas de Arabidopsis geneticamente modificadas para a superexpressão do gene 

AVP1 apresentaram 25% mais frutos maduros por planta se comparada com o 

controle (74). Resultados semelhantes foram obtidos por Mohammed (75). Li et al., 

(76) e Yang et al., (77) também observaram maior transporte de fosfato de folhas para 

frutos em condições de deficiência de Pi, além de um maior transporte de auxinas e 

acidificação radicular, quando comparadas com o controle (WT).  

A superexpressão de AVP1 tem sido mostrada como responsável por 

aumentar a biomassa total e a produtividade de sementes em Arabidopsis, arroz, e 

milho sob condições deficientes e suficientes de fósforo (77,78). Essa manipulação 

via engenharia genética tem propiciado o desenvolvimento de plantas com sistemas 

radiculares mais eficientes e com maior resistência a estresses salinos, de seca e/ou 

com condições limitantes de Pi (73,78–84). 

Estudos recentes tem demonstrado que a superexpressão da pirofosfatase 

de prótons (próton-pyrophosphatase) em Arabidopsis, arroz, tomateiro, e milho atua 

como um intensificador da utilização de fósforo (77,78). Em contraste, a redução da 

pirofosfatase de prótons (redução da expressão de AVP1) resultou na diminuição do 

crescimento caulinar e radicular em Arabidopsis (76,85). Gaxiola et al. (86) concluíram 

também que mudanças na expressão do gene AVP1 interferiu na abundância e na 

atividade da H+ATPase da membrana plasmática, alterando o pH do apoplasto 

(compartimento externo à membrana plasmática) e o transporte de auxina em plantas. 

Estudos em Arabidopsis demonstraram que a superexpressão de AVP1 resultou no 

aumento da tolerância a salinidade, o que ocorreu devido ao aumento da absorção e 

acúmulo de íons nos vacúolos o que consequentemente gerou uma maior capacidade 

osmorregulatória, conferindo de tal forma maior resistência a escassez de água e uma 

maior robustez em seu sistema radicular. 

A H+ATPase presente na membrana plasmática gera um gradiente de 

potencial eletroquímico de H+ através da membrana plasmática, enquanto que a 

H+pirofosfatase (H+PPase) produz o mesmo gradiente transmembrana para o interior 

do lúmen do vacúolo e também nas cisternas do Golgi (87). A H+PPase vacuolar é 
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uma bomba transportadora de prótons que têm suas atividade e expressão modulada 

durante os mais diversos estresses ambientais, funcionando como um sistema de 

recarga para a H+ATPase, suprindo o meio citosólico de Pi (fosfato inorgânico) para 

síntese de ATP pela H+ATPase, processo realizado durante o transporte a favor do 

gradiente de concentração.  Rea & Poole (88) citados por Catunda (89) indicaram que 

essa enzima possui um importante papel nas estratégias de sobrevivência de plantas 

quando expostas a condições limitantes de suprimentos de ATP (estresse energético). 

“Estresse” é definido como um fator externo que exerce uma influência de 

desvantagem para plantas (87), como por exemplo altas temperaturas, baixa 

disponibilidade de água no solo, deficiência de minerais, herbivoria, entre outros. O 

nível da H+pirofosfatase em plantas é regulado sobre diferentes condições de 

estresse (90). A superexpressão de AVP1, que codifica a H+pirofosfatase (H+PPase) 

em Arabidopsis resultou no aumento de divisões celulares nos estágios iniciais de 

formação do organismo além da hiperplasia (aumento no número de células de órgãos 

ou tecidos), e elevou o transporte de auxinas, cuja presença relata o período de 

elevado crescimento em organismos vegetais (86). 

Park et al. (79), analisaram a superexpressão da H+PPase vacuolar AVP1 

em tomateiro, verificando que plantas geneticamente modificadas não apresentaram 

características fenotípicas deletérias (como redução do crescimento vegetativo, 

floração, e produção do fruto) durante o seu crescimento e desenvolvimento. Análises 

bioquímicas confirmaram a funcionalidade da proteína nas plantas transformadas que 

apresentaram aumento de 56% na atividade hidrolítica da H+PPase do tonoplásto em 

células radiculares, em relação as plantas não transformadas. Quando submetidas a 

déficit hídrico ambas plantas (modificadas e controle) foram afetadas, porém, plantas 

transformadas apresentaram recuperação após a retomada de água. Os autores 

justificaram a recuperação ao aumento do peso seco obtido por plantas 

transformadas. 

 

DA1 (Ubiquitin receptor) 

O tamanho de sementes é uma característica de grande importância no 

caráter evolutivo de culturas (91–93), uma vez que, sementes maiores são geralmente 

mais resistentes a variadas fontes de restrições e estresses abióticos, enquanto que 

sementes menores possuem maior capacidade de colonização, tendo em vista que 
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são produzidas em grande escala (94,95). O tamanho e forma de sementes são 

também características de interesse agrícolas (91–93), no entanto mecanismos 

genéticos e moleculares que controlam o tamanho de sementes permanecem 

fracamente compreendidos (96). 

O gene DA1 é responsável por codificar a proteína DA1 com 532 

aminoácidos, possui dois domínios ligantes de ubiquitina (UIMS – Ubiquitine 

interacting motifs) e um domínio LIM (Lin-11, IsI-1 e Mec-3) (81). A ubiquitina é uma 

proteína envolvida em uma ampla variedade de processos celulares (97), tais como 

degradação de proteínas desnecessárias (como por exemplo proteínas mal-

dobradas) para que sejam degradadas por organelas denominadas proteossomas. 

(98,99), sinalização hormonal (100,101), resistência à doenças e estresses abióticos 

(100,102,103).  

 A expressão de DA1 é induzida por ácido abscísico (ABA), um hormônio 

que desempenha funções importantes na defesa em plantas, o que inclui a resposta 

a estresses abióticos (81). DA1 foi relacionado com a extensão do período de 

proliferação celular, aumentando o número de células e consequentemente o tamanho 

de determinados órgãos de plantas (81) e (96).  Adicionalmente, Li et al.,(104) 

mostraram a partir de dados genéticos, fisiológicos e bioquímicos que o regulador de 

crescimento DA1 tem papel principal na modulação do tamanho final de sementes e 

orgãos, restringindo a duração do crescimento poliferativo.  

 

2.4 GENÔMICA FUNCIONAL 

Conhecer a sequência e localização dos genes de um determinado 

organismo é o primeiro passo para que se possa compreender como as partes desse 

sistema trabalham em conjunto (105). Devido ao grande número de novos genes 

descobertos nos projetos de genoma e ao desenvolvimento de microarranjos de DNA, 

atualmente é possível realizar uma nova abordagem aos estudos de regulação gênica, 

onde é possível o monitoramento dos níveis de transcritos em grande escala (106). 

A genômica funcional é uma abordagem que visa decifrar a rede de 

informações genéticas de um dado organismo e compreender como essa rede 

trabalha em conjunto através da atribuição de novas funções de genes 

desconhecidos. Informações sobre a função potencial de um gene desconhecido pode 

ser deduzida a partir de sua sequência, utilizando funções já conhecidas de genes 
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similares como base de comparação. Outra importante estratégia da genômica 

funcional é a localização do gene no cromossomo, o que permite inferir as sequências 

genômicas em Cis que podem modificar a expressão gênica (105). 

A partir do sequenciamento do genoma de uma planta, os genes podem 

ser identificados e sua função potencial deduzida a partir de algoritmos que comparam 

a sequência e estrutura da provável proteína com genes de função já conhecida. Essa 

primeira análise por si só não leva a resultados conclusivos, uma vez que é possível 

verificar variação de função mesmo entre genes de famílias próximas. A função do 

gene então é inferida com base na presença de seu produto (107). 

A análise da função gênica engloba a verificação de padrões de expressão 

por meio da avaliação de variações qualitativas e quantitativas de RNAs, proteínas e 

metabólitos. Variadas tecnologias foram desenvolvidas de forma a permitir medições 

destes constituintes da célula que compõem a atividade do gene. Essas tecnologias 

levaram à criação de novos campos de pesquisa dentro de genômica funcional, como 

a genômica comparativa, transcritômica, proteômica, metabolômica e fenômica. 

Juntas, essas abordagens permitem uma análise funcional abrangente e sistemática 

de genomas com o potencial de acelerar significativamente a taxa de predição da 

função de genes (105). 

 

 

2.5 ANÁLISE DE EXPRESSÃO RELATIVA VIA PCR QUANTITATIVA EM TEMPO 

REAL (RT-qPCR)  

A descoberta da molécula de DNA foi sem dúvida uma das maiores 

revoluções no campo da Biologia, uma vez que possibilitou uma diversidade de 

descobertas dos fundamentos da vida. Essa descoberta abriu caminho para os 

estudos em genômica que permitiu a análise, discussão e compreensão dos 

fenômenos da hereditariedade, da variabilidade genética, da erradicação ou controle 

de doenças, dentre outras premissas (108). 

Dentre as diversas técnicas de quantificação do DNA, através da RT-qPCR 

(PCR quantitativa em Tempo Real), é possível realizar a monitorização em tempo real 

da amplificação dessa molécula (108,109). Essa técnica possui elevada sensibilidade, 

especificidade e reprodutibilidade, o que permitiu a sua utilização a diversos fins, como 

na investigação médica, forense e biotecnologia. A biotecnologia é uma ferramenta 
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tecnológica que influencia fortemente na geração de produtos e processos 

relacionados ao setor agrícola. Aliada aos avanços das técnicas em biologia molecular 

no que diz respeito na disponibilidade de sequências genômicas funcionais, 

proporcionam o surgimento de novas metodologias para geração de dados em 

genotipagem e expressão gênica, a uma velocidade e precisão sem precedentes 

(110).   

A técnica de RT-qPCR é de suma importância para validação de genes alvo 

diferencialmente expressos em um determinado estresse/tratamento, uma vez que 

até mesmo genes fracamente expressos são detectados com precisão (111). Tem 

sido fortemente utilizada para quantificação do nível de expressão de genes expostos 

a diferentes condições ambientais e em diferentes estádios de desenvolvimento de 

plantas (112–114). 

Bustin et al. (16) tendo em vista a necessidade de padronização da 

realização de experimentos em RT-qPCR, publicaram um Guideline de forma a 

estabelecer as informações necessárias para publicação de trabalhos de forma a 

garantir uma confiabilidade nos resultados obtidos a partir dessa técnica (115). Para 

análise de expressão gênica é essencial a normalização dos dados antes de sua 

interpretação, o que é feito através da utilização de genes de referência. Esses são 

genes que apresentam transcritos com expressão estável em diferentes tecidos em 

diferentes fases de desenvolvimento e sob diferentes condições ambientais. Genes 

constitutivos são frequentemente utilizados como genes de referência, anteriormente 

denominados housekeeping, dentre os mais conhecidos já descritos e utilizados em 

plantas são genes da actina, ubiquitina, β-tubulina e Desidrogenase de gliceraldeído-

3-fosfato (GAPDH) (116,117).  

O procedimento da técnica de RT-qPCR segue o princípio da PCR 

convencional, com as três fases características: fase de crescimento exponencial, 

crescimento linear e fase estacionária (platô). A primeira fase é a mais específica e 

precisa, na segunda fase os produtos da reação são consumidos e iniciam o processo 

de degradação, já na fase final devido ao esgotamento e degradação dos produtos da 

RT-qPCR ocorre a interrupção da amplificação amostral. Os compostos fluorescentes 

adicionados à amostra de DNA geram um sinal de fluorescência que é captado pelo 

equipamento, essa fluorescência é proporcional à quantidade de produto amplificado 
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ao longo das fases apresentadas. A fase analisada é sempre a de crescimento 

exponencial onde ocorre a maior eficiência da reação.  

Importantes conceitos são definidos durante a análise de expressão gênica 

como: baseline, CT e threshold. A baseline corresponde ao limiar de detecção de 

fluorescência pelo instrumento sendo considerado o “ruído de fundo” ou background 

da reação, onde a fluorescência emitida não é suficiente o bastante a ser considerada 

como produto amplificado. O ponto CT, conhecido como cycle threshold ou apenas 

threshold, corresponde ao ciclo onde ocorre a limiar da fase exponencial, ou seja, o 

número de ciclos necessários para que a fluorescência da reação seja detectável, 

definido automaticamente ou ajustado manualmente pelo software do equipamento 

(118–120).  

As amostras utilizadas na PCR em Tempo Real podem ser DNA genômico, 

quando objetiva-se a análise do número de cópias de um genoma, ou cDNA (DNA 

complementar) quando o objetivo é estudar os níveis de expressão de um 

determinado gene (119). 

A eficiência de amplificação (E) é essencial ao sucesso da técnica, que 

deve idealmente variar entre 90 e 100%, sendo geralmente determinada pela equação 

[Eficiência = 10(-1/slope) – 1]. A eficiência pode ser influenciada por diferentes fatores 

como; comprimento do amplicon, presença de estruturas secundárias de primers, 

especificidade de primers, procedimentos laboratoriais incorretos, presença de 

inibidores da PCR, que variam de acordo com a espécie estudada, entre outros (108). 

2.5.1 SISTEMAS DE DETECÇÃO EM RT-qPCR 

Os sistemas de detecção da reação são constituídos por fluoróforos, que 

são moléculas com capacidade de receber e emitir luz com comprimentos de onda 

específicos, o que permite o acompanhamento da reação durante os ciclos de 

amplificação (121). Esses sistemas podem ser agrupados em dois grandes grupos de 

acordo com o tipo de composto fluorescente e respectivo comportamento durante o 

processo (corantes intercalantes e sondas de hidrólise com sequências específicas). 

Os corantes intercalantes são fluorocromos (fluoróforos) que se liga inespecificamente 

a qualquer molécula de DNA, permitindo a detecção e quantificação de sequências 

enquanto as sondas de hidrólise são utilizadas para detecção sequências específicas 

dos fragmentos de DNA amplificados na PCR (108,109). 
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2.5.2 AGENTE INTERCALANTE SYBR® GREEN 

A tecnologia SYBR® Green (Thermo Fisher Scientific Inc.) é baseada em 

um conjunto de moléculas com a capacidade de se ligar de forma covalente à dupla 

cadeia de DNA e quando excitadas emitem uma fluorescência verde que é medida e 

convertida na quantificação de DNA. Essas moléculas não interferem na atividade da 

maioria das nucleases e DNA polimerases e apresentam elevada afinidade com a 

dupla cadeia de DNA, o que é bastante útil na detecção de amostras de DNA com 

baixo número de cópias (109). A fluorescência é crescente a medida que são 

avançados os ciclos da reação onde os fluorocromos ligam-se à dupla cadeia de DNA 

pré-sintetizada pela enzima Taq DNA polimerase. Ao termino da fase de extensão de 

cada ciclo, a fluorescência é monitorada e quantificada, sendo então o DNA 

amplificado determinado (109).  

As principais vantagens na utilização da tecnologia SYBR® Green está 

relacionada a sua grande sensibilidade, o reduzido custo e a facilidade de manuseio, 

sendo a principal desvantagem a possibilidade de ligação a qualquer conjunto de 

nucleotídeos de fita dupla durante a polimerização, o que inclui dímeros de primers e 

outros produtos não específicos, o que pode levar a uma superestimação da 

concentração do fragmento de interesse (109,122). 

 

2.5.3 ANÁLISE DA CURVA DE MELTING 

A abordagem mais utilizada para análise dos resultados obtidos em RT-

qPCR é realizada pela análise da curva de melting. A análise se baseia em aumentos 

sucessivos da temperatura nos poços da reação até se perder a fluorescência devido 

à desnaturação do DNA. A temperatura de melting de cada produto amplificado varia 

de acordo com seu conteúdo em guanina e citosina (G+C), comprimento e 

características da sequência, permitindo distinguir diferentes produtos da PCR. Este 

método é bastante útil para que se possa avaliar a extensão de potenciais ligações 

não específicas do corante a qualquer produto de dupla cadeia, incluindo dímeros de 

primers e produtos de amplificação não específicos (109), além disso existe a 

possibilidade de se caracterizar polimorfismos de inserção/deleção, genotipagem de 

SNPs e detectar mutações em sequências de interesse (109). 
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O método de análise mais utilizado para quantificação relativa é o da 

comparação do limiar da fase exponencial (threshold). Tal método consiste na 

comparação dos valores CT das amostras com um controle. Os valores de CT das 

amostras e controle são normalizados com genes de referência apropriados. 

O método comparativo CT também é conhecido como o método 2–ΔΔCT. Para que o 

cálculo de ΔΔCT seja válido, a eficiência da amplificação dos genes alvo e de 

referência deve ser próxima de 100%  (108,123,124). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar os níveis de expressão de genes de arroz homólogos a genes de Arabidopsis 

previamente relacionados ao aumento do potencial produtivo.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar genes de arroz homólogos a genes de Arabidopsis previamente 

relacionados ao aumento do potencial produtivo; 

2. Desenvolver marcadores moleculares para os genes-alvo para serem utilizados na 

RT-qPCR;  

3. Quantificar os níveis de expressão dos genes-alvo dos genótipos de arroz avaliados 

no experimento de fertilidade em casa de vegetação. 

4. Correlacionar os níveis de expressão gênica com as estimativas de produtividade 

obtidas no cultivo em dois níveis de fertilidade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 ENSAIO EM CASA DE VEGETAÇÃO 

 

O experimento para avaliar o nível de expressão dos genes-alvo em plantas 

de arroz de terras altas, foi conduzido entre os meses de janeiro e abril de 2014 em 

casa de vegetação na Embrapa Arroz e Feijão, localizada em Santo Antônio de Goiás, 

Goiás, Brasil (Figura 1). Foram avaliadas nesse experimento as cultivares de arroz de 

terras altas BRSMG Curinga e Primavera e a variedade Douradão, escolhidas devido 

à sua utilização frequente como genitores do programa de melhoramento de arroz da 

Embrapa. O ensaio foi estabelecido no delineamento em fatorial com três repetições, 

e tendo como fatores os genótipos (BRSMG Curinga, Primavera e Douradão) e os 

níveis de fertilidade do solo (recomendado e baixo). O solo determinado como de 

baixa fertilidade foi o latossolo vermelho, típico da região de Cerrados (pH=6,2; 

Ca=5mmolc/dm³; Mg=4mmolc/dm³; Al= 0mmolc/dm³; H + Al=6mmolc/dm³; P= 1,31 

mg/dm³; K= 56 mg/dm³; Cu=1.7 mg/dm³; Zn=0.4 mg/dm³; Fe=41 mg/dm³; Mn=10 

mg/dm³, N.org= 0,357g.kg-1).A partir dos resultados de análise química foram 

realizadas adubação e correção no solo para que o mesmo alcançasse a fertilidade 

recomendada. Foi adicionado, para cada vaso: Uréia (0,48g), MAP (8,65g), Cloreto 

de potássio (4,02g), Sulfato Amônia (1,88g), FTE BR-1(3g). Adicionalmente, foi feita 

uma adubação de cobertura com Uréia 45 dias após plantio(3,33g/vaso), cada vaso 

com aproximadamente 9kg de solo. 
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FIGURA 1. Vasos com plantas de arroz de terras altas em casa de vegetação 

(Embrapa Arroz e Feijão, 2014). 

 

Foram realizadas coletas de tecido foliar nos seguintes estádios (de acordo 

com a classificação de Counce et al.,(125): a) vegetativo V5(coleta após a emissão 

da quinta folha do colmo principal) e b) reprodutivo R4 (coleta da folha banderia, 10 

dias após o início do florescimento). No estádio de maturação fisiológica (R8) foi 

realizada a colheita de grãos para a determinação da produtividade (Figura 2), de 

onde foram obtidos os dados de produtividade (gramas/planta), número de grãos, 

número de perfilhos, número de grãos cheios e número de panículas/planta. O 

material vegetal coletado foi imediatamente colocado em nitrogênio líquido e 

posteriormente armazenado em freezer -80°C.  

 

 

FIGURA 2. Esquema representativo dos estádios fenológicos do arroz. Adaptação de 

Counce et al. (125) por SOSBAI (126) e  PASINI (127).  
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4.2 EXTRAÇÃO DE RNA TOTAL E SÍNTESE DE cDNA 

 

O RNA total foi extraído em replicatas biológicas a partir de amostras de 

tecido foliar de plantas adultas oriundas dos ensaios de fertilidade. Para a extração do 

RNA foi utilizado o produto comercial PureLink® RNA Mini Kit seguindo as instruções 

do fabricante (Invitrogen™). As amostras de RNA foram tratadas com Dnase 

(Deoxyribonuclease I, Invitrogen) para remoção de eventuais resíduos de DNA 

genômico. Ao final, o RNA total foi ressuspenso em água livre de RNase e mantidos 

a -80C. A avaliação da quantidade e qualidade foi feita em gel desnaturante de 

agarose 1% em TAE (Tampão Tris-Acetato EDTA) livre de RNase e no aparelho 

NanoVueTM (GE Healthcare). 

A reação de transcrição reversa para síntese do DNA complementar 

(cDNA) foi realizada partir do RNA utilizando random primers e SuperScript II Reverse 

Transcriptase (Invitrogen), conforme instruções do fabricante. Em seguida, foi 

realizada a quantificação do cDNA no aparelho Qubit® 2.0 Fluorometer (Life 

Technologies) utilizando o produto comercial Qubit® ssDNA Assay kit, seguido pelo 

ajuste das concentrações para 10ng x µL-1e armazenamento a -20ºC. Ao final, uma 

PCR controle amplificando o gene Elongation factor 1-alpha 1 (eEF-1α) foi conduzida 

utilizando o cDNA sintetizado para certificar sobre a ausência de DNA contaminante, 

uma vez que são gerados amplicons de tamanhos diferentes (pb) pela presença e 

ausência de região intrônica no DNA e cDNA, respectivamente.  

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DE GENES HOMÓLOGOS DE ARROZ 

 

Inicialmente foi realizada uma revisão na literatura buscando relatos de 

genes envolvidos com caracteres de produtividade em Arabidopsis. Posteriormente 

foi realizada uma busca no tBLASTn no banco de dados Rice Genome Annotation 

Project (RGAP), onde a partir da sequência de aminoácidos de Arabidopsis foi 

possível a localização de seus homólogos em arroz (Tabela2).  

Ao todo, quatro genes previamente identificados como relacionados ao 

aumento da produtividade em Arabidopsis foram utilizados nesse estudo para a busca 

por genes homólogos em arroz. O gene de Arabidopsis RUBISCO é homólogo do 

gene de arroz LOC_Os12g10580. Esse gene codifica a subunidade maior da enzima 

http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os12g10580
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RUBISCO, que está associada a fixação de CO2 na fase bioquímica da fotossíntese, 

sendo considerada uma enzima chave ao processo de redução de CO2 a carboidratos, 

tendo um importante papel na produtividade de cultivares (128).  

O gene de Arabidopsis DA1, homólogo do gene de arroz 

LOC_Os06g08400, codifica a proteína DA1 com 532 aminoácidos, que possui dois 

domínios ligantes de ubiquitina. Essa proteína tem sido relatada como um extensor 

do período de proliferação celular, aumentando o número de células e o tamanho de 

órgãos em plantas (96,129). 

 O gene TOR é homólogo ao gene de arroz LOC_Os05g14550. Esse gene 

codifica uma proteína reguladora de crescimento conhecida por modular a 

disponibilidade de nutrientes e de energia promovendo o crescimento e proliferação 

celular (62,68). Segundo Deprost et al. 2007(130), a superexpressão de AtTOR 

alterou o desenvolvimento normal de plantas transformadas de Arabidopsis, as quais 

apresentaram melhora no crescimento do sistema caulinar e radicular, além de uma 

maior produtividade de grão quando comparadas com plantas não transformadas.  

O gene AVP1 é homólogo ao gene de arroz LOC_Os06g43660, e é 

responsável pela codificação de uma (vacuolar H+ pyrophosphatase) bomba de 

transferência de prótons (73). Esse gene tem sido descrito como um importante 

mediador do aumento da divisão celular no início da formação de órgãos, hiperplasia, 

e o aumento do transporte de auxinas (76). Sua superexpressão tem sido relacionada 

ao aumento da tolerancia à salinidade em diversos sistemas biológicos incluindo o 

arroz (80). 

 

4.4 ANÁLISE DE EXPRESSÃO GÊNICA DIFERENCIAL  

 

Para cada par de primer avaliado foi realizada a titulação a fim de 

determinar a concentração adequada dos oligos para a amplificação específica dos 

alvos, sem a formação de dímeros (vide Anexo). As reações de amplificação foram 

conduzidas utilizando o produto comercial Platinum®SYBR®Green RT-qPCR 

SuperMix com UDG (uracil DNA glycosylase) e 20ng de cDNA em um volume final de 

20 µL, conforme indicado pelo fabricante. A amplificação e leituras foram conduzidas 

no equipamento AppliedBiosystems® 7500 Real-Time PCR Systems (Applied 

Biosystems®), seguido pela análise utilizando o programa Sequence Detection (SDS) 

http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os06g08400
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os06g43660
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v2.0.5 (Applied Biosystems). As condições de amplificação consistiram de um passo 

a 50°C por 2min (incubação da UDG); 95°C por 2min (desnaturação); 40 ciclos de 

95°C por 15s e 60°C por 30s (anelamento e extensão).Por meio da equação 

[Eficiência = 10(-1/slope) – 1] Bustin et al., (16), obteve-se a estimativa de valores de 

eficiência dos primers dos genes-alvo e dos genes de referência (131). Para a análise 

de expressão gênica, foi utilizado o método comparativo (ΔΔCT), o qual determina a 

quantificação relativa (RQ), utilizando o programa DataAssist versão 3.01 

(LifeTechnologies). A estabilidade dos genes de referência foi avaliada utilizando o 

software NormFinder. 

O valor de ΔCt da amostra foi obtido subtraindo os valores de Cts dos genes 

de referência pelos Cts dos genes de interesse. Em seguida foi determinada uma 

amostra como normalizadora (genótipo Primavera) cultivado em fertilidade 

recomendada para ambos os estádios. O cálculo de ΔΔCt foi determinado pela 

seguinte fórmula: [ΔCt (amostra) – ΔCt (amostra normalizadora)]. Depois de obtido o 

valor de ΔΔCt, aplicou-se a fórmula 2(- ΔΔCt), resultando no valor de expressão relativa 

do gene em estudo. 

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Todas as análises foram feitas em duplicata biológica (duas plantas do 

mesmo genótipo com o mesmo tratamento) e triplicata técnica (repetição em 

laboratório). A análise de variância (ANOVA) foi realizada considerando 1) as 

variações observadas para o mesmo genótipo submetido aos tratamentos controle 

(solo com nível recomendado de fertilidade) e tratamentos com solo em baixa 

fertilidade; e 2) as variações observadas entre os genótipos submetidos à mesma 

condição de solo. A ANOVA e teste de Tukey (p<0,05) foram empregados para avaliar 

as significâncias das variações observadas para produtividade. Os dados foram 

analisados utilizando os programas DataAssist™ Software v3.01 (expressão relativa) 

e STATISTICA versão 7.0 (132) (expressão relativa e produtividade de grão). 
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TABELA 2. Genes de Arabidopsis relacionados ao aumento do potencial produtivo e o homólogo correspondente em arroz. 
 

Gene Pb (CDS) TAIR ID*  Descrição Função RGAP ID* e-value 

RUBISCO 1.476 
ATCG00490 
 

Ribulose 
Bisphosphate 
carboxylase / 
oxygenase 

Fixação de CO2na fase bioquímica da 
fotossíntese 

LOC_Os12g10580 
10-249 
 

DA1 1.461 AT1G19270 
 

Ubiquitin 
receptor 

Regula negativamente tamanho de grãos e 
órgãos, induzido por (ABA) 

LOC_Os06g08400 10-122 
 

AVP1 2.349 AT1G15690 
 

Arabidopsis 
vacuolar 
pyrophosphata
se 

Sintetiza uma bomba de prótons, regula 
desenvolvimento de raízes, induz o maior 
transporte de auxinas, atua na resistência de 
plantas a diferentes estresses 

LOC_Os06g43660 0,0 

TOR 4.053 AT1G50030 
 

Target 
ofrapamycin 

Sinalizador de condições favoráveis, induz o 
crescimento e a proliferação celular 

LOC_Os05g14550 0,0 

*A identidade (ID) do gene em arroz foi obtida no Rice Genome Annotation Project (RGAP) enquanto a identidade do gene em Arabidopsis foi 

obtida no The Arabidopsis Information Resource (TAIR)

https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=ATCG00490
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os12g10580
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G19270
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os06g08400
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G15690
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os06g43660
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G50030
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5. RESULTADOS 

5.1 PRODUTIVIDADE DO ARROZ DE TERRAS ALTAS 

A redução na produtividade de plantas cultivadas em solo com baixa 

fertilidade em relação ao tratamento com fertilidade recomendada indicou que 

mecanismos de resposta, com maior ou menor intensidade, foram acionados nas 

cultivares, sendo uma premissa para a busca por variações nos níveis de expressão 

dos genes alvos relacionados à produtividade avaliados nesse estudo. Uma forte 

evidência disso foi a diferença de porte de plantas cultivadas nos tratamentos 

contrastantes de fertilidade do solo (Figura 3).  

 

 

FIGURA 3. Plantas de arroz (127 dias após o plantio) provenientes do experimento 

com dois níveis de fertilidade: (R) – Nível recomendado de fertilidade; (B) – Nível baixo 

de fertilidade. 

 

Conforme o esperado, as plantas cultivadas em solos com nível 

recomendado de fertilidade apresentaram produção média superior (18,9g/planta) 

quando comparadas com as cultivadas em solo com baixa fertilidade (0,19g/planta). 

Quanto ao comportamento fisiológico, observou-se o atraso de uma semana na 

emergência e de 10 dias na emissão de panículas das plantas cultivadas em solo de 
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baixa fertilidade (solo B) em relação às cultivadas em solo com nível recomendado de 

fertilidade (solo R) (dados não mostrados). 

Os genótipos que apresentaram produtividade significativamente superior 

foram BRSMG Curinga (23.3g) e Primavera (22.8g), enquanto Douradão apresentou 

metade da produtividade em relação aos outros genótipos (10.7g), em condições de 

solo R (Tabela 1).  

 

TABELA 1. Média de produtividade e componentes de produção dos genótipos de 

arroz de terras altas BRSMG Curinga, Primavera e Douradão, cultivados sob dois 

níveis de fertilidade do solo (Recomendado - R e Baixo - B). 

               
                              

  
Produtividade 

(g/planta) 
 

Número de 
grãos por 

planta 
 

Número de 
perfilhos por 

planta 
 

Número de 
grãos cheios 

por planta 
 

Número de 
panículas por 

planta 

  R B   R B   R B   R B   R B 

BRSMG 
Curinga  

23.3a 0.15a   1031a 8.3a   13.7a 1.3a   947a 6.7a   10.7a 1a 

Primaver
a  

22.8a 0.22a   1232a 9.7a   13.3a 2a   908a 9.7a   10a 2a 

Douradã
o  

10.7b 0.19a   242.7b 6.7a   5b 1.3a   215b 5.3a   4.7a 1.3a 

               
*Letras distintas indicam diferenças significativas entre tratamentos com o mesmo genótipo com probabilidade 
de 0,05 de erro pelo teste de Tukey. 

 

O mesmo comportamento foi observado para os caracteres número de 

grãos, de perfilhos e de grãos cheios, onde os genótipos BRSMG Curinga e Primavera 

(R) apresentaram resultados semelhantes (sem diferença significativa), enquanto que 

o genótipo Douradão (R) apresentou desempenho inferior aos demais com diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05). Para as plantas cultivadas em solo de baixa 

fertilidade não foram observadas diferenças significativas quanto à produtividade, ou 

componentes de produção, entre os genótipos avaliados (Tabela 1).
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5.2 RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE RNA E SÍNTESE DE cDNA 

As amostras de RNAs obtidas a partir dos tecidos foliares resultaram em 

uma boa qualidade e quantidade de RNA total. As leituras espectrofotométricas 

revelaram valores adequados referentes às razões de pureza 260nm/280nm (valor de 

referência 2,0), apresentando valores médios nos estádios vegetativo e reprodutivo 

de 1,99 e 2,06, respectivamente. Quanto aos valores referentes à razão 

260nm/230nm (valor referência de 2,0), para as amostras derivadas de solo com baixo 

nível de fertilidade, no estádio vegetativo, foram obtidas razões menores do que 1,0, 

enquanto para as demais amostras cultivadas sob fertilidade recomendada, nos 

estádios vegetativo e reprodutivo, os valores foram superiores a 1,6 (Tabela 2).
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TABELA 2. Concentração e pureza de amostras de RNA de tecido vegetal; análise realizada em espectrofotômetro NanoVue (GE 

Healthcare). 

 

                                              ESTÁDIO VEGETATIVO ESTÁDIO REPRODUTIVO 

GENÓTIPO 
TRATAMENTO 
(NÍVEL DE 
FERTILIDADE) 

CONCENTRAÇ
ÃO DAS 
AMOSTRAS 
(ng/µL) 

RAZÃO 
260/280 

RAZÃO 
260/230 

TRATAMENTO 
(NÍVEL DE 
FERTILIDADE) 

CONCENTRAÇ
ÃO DAS 
AMOSTRAS 
(ng/µL) 

RAZÃO 260/280 
RAZÃO 
260/230 

BRS-MG 
CURINGA 

R 239,2 ± 0,57 
2.110 ± 0,0 1,777 ± 0 

R 301,0 ± 0,85 
2,111 ± 0,01 1,890 ± 0,00 

BRS-MG 
CURINGA 

R 318,4 ± 3,39 
2,07 ± 0,0 2,345 ± 0,04 

R 296,4 ± 0,57 
2,076 ± 0,00 2,179 ± 0,02 

BRS-MG 
CURINGA 

B 30 ± 0,57 
1,875 ±  0,04 0,621 ± 0,04 

B 50 ± 0,0 
2,033 ± 0,02 1,712 ± 0,00 

BRS-MG 
CURINGA 

B 27,8 ± 0,28 
1,958 ±  0,02 

2,0145 ± 
0,02 

B 85,6 ± 0,0 
2,048 ± 0,01 2,265 ± 0,02 

DOURADÃO R 126,8 ± 0,00 2,099 ±  0,00 0,696 ± 0,01 R 186,0 ± 0,57 2,052 ± 0,00 2,08 ± 0,00 

DOURADÃO R 252,6 ± 1,41 2,044 ±  0,00 2,148 ± 0,03 R 133,4 ± 0,85 2,052 ± 0,00 2,165 ± 0,01 

DOURADÃO B 11,65 ± 0,49 1,818 ±  0,04 0,711 ± 0,01 B 72,4 ± 0,00 2,042 ± 0,02 1,378 ± 0,54 

DOURADÃO 
B 48,4 ± 1,13 

1,891 ±  0,04 
1,1325 ± 
0,07 

B 112,4 ± 0,57 
2,067 ± 0,01 1,993 ± 0,03 

PRIMAVERA 
R 278,0 ± 1,70 

2,075 ±  0,00 
2,0965 ± 
0,01 

R 349,2 ± 2,26 
2,089 ± 0,01 2,252 ± 0,01 

PRIMAVERA R 316,8 ± 1,70 2,082 ±  0,00 1,868 ± 0,01 R 283,0 ± 1,98 2,096 ± 0,00  1,602 ± 0,00 

PRIMAVERA B 31,9 ± 1,84 1,928 ±  0,00 1,253 ± 0,12 B 184,2 ± 0,28 2,070 ± 0,00 1,879 ± 0,01 

PRIMAVERA B 33 ± 0,28 1,988 ±  0,02 0,79 ± 0,02 B 254,4 ± 1,70 2,065 ± 0,00 2,317 ± 0,03 

http://www.gehealthcare.com/
http://www.gehealthcare.com/
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5.3 AJUSTE DAS CONDIÇÕES DE AMPLIFICAÇÃO E CURVA DE DISSOCIAÇÃO 

Após a síntese de cDNA as amostras foram avaliadas por PCR convencional 

para verificação de eventual contaminação com DNA genômico, e o padrão de 

amplificação de cDNA foi dentro do esperado (Figura 4), ou seja, houve sucesso no 

procedimento de transcrição reversa e a ausência de contaminação das amostras com 

DNA genômico. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA4. Gel de eletroforese em agarose de cDNA (linhas 1 a 12) provenientes de 

amostras de RNA extraídas de tecido foliar de arroz. L: Marcador de peso molecular 

Ladder 100 pb; (+C): Controle positivo (DNA); (-C): controle negativo (H2O DEPC).  

 

Através das análises de curvas de dissociação para todos os 6 pares de 

primers avaliados (genes alvo + referência) nas condições padrão de RT-qPCR, a 

concentração de 500nM foi determinada como a mais adequada, resultando em 

amplicon especifico e tamanho de acordo com o esperado (Tabela 3). As reações de 

amplificação conduzidas em duplicata foram interpretadas através de suas curvas de 

dissociação, cujas temperaturas de melting variaram de 80,02ºC a 86,11ºC. Após o 

ajuste das condições de amplificação os valores de Ct variaram de 27,63 a 34 (dados 

não apresentados). 
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TABELA 3. Sequências dos primers (Forward e Reverse) dos genes para 
determinação do nível de expressão gênica por meio da técnica de RT-qPCR. 
 

Identificação dos 
genes 

Sequências Forward   (5' → 3') Sequência Reverse                         
(5' → 3') 

Comprimento do 
amplicon (pb) 

DA1 ACTGGTCACCACCATCTTCC TTCACATCGACGAGTCAACC 147 pb 

TOR GCGGTGTTTGGCTACAGAAC CAATCACCTCTTCCAGCTCAG 107 pb 

AVP1 GGAAGGGTTTCGCCATTG GGTGTCAGAACATCGACAGTG 100 pb 

RUBISCO GGGGATTCACCGCAAATACT CCCAGTCCATGATTTTTCTG 115 pb 

GAPDH GGGCTGCTAGCTTCAACATC TTGATTGCAGCCTTGATCTG 190 pb 

ACT TGCGATAATGGAACTGGTATGG ACAGCCCTGGGCGCAT 147 pb 

Em relação aos dois genes de referência utilizados no estudo (ACT e 

GAPDH) as estimativas de eficiência foram de 95% e 100%, respectivamente. A 

análise de estabilidade dos genes de referência avaliada através do algoritmo 

NormFinder revelaram valores de scores desejáveis, com estimativas de 0,007 para 

ACT e 0,012 para GAPDH. As estimativas de eficiência da RT-qPCR para os quatro 

genes alvos avaliados variaram de 103% a 105% (Tabela 4). A maior eficiência de 

RT-qPCR foi observada para o gene DA1 (103,1%), enquanto a menor foi para o AVP 

(105,3%). Os valores do slope se encontraram na faixa de -3,285 a -3,5, enquanto os 

valores dos coeficientes de correlação (R2) variaram de 0,91 a 1 (Tabela 4). 

 

TABELA 4. Eficiência da RT-qPCR para o conjunto de seis genes utilizados no 

estudo.  

                 

Gene Slope 
Desvio-
Padrão 

Eficiência 
Média da RT-
qPCR (%) 

Desvio-
Padrão (%) 

Média 
R² 

Desvio-
Padrão 

Fator de 
Amplificação 

Desvio-
Padrão 

RUBISCO -3,238 0,020 103,655 0,86 0,991 0,001 2,035 0,007 

TOR -3,222 0,023 104,340 1,06 0,998 0,002 2,045 0,007 

AVP -3,202 0,004 105,286 0,16 0,996 0,001 2,050 0,000 

DA1 -3,250 0,038 103,099 1,68 0,988 0,003 2,030 0,014 

GAPDH -3,438 0,005 95,365 0,18 0,998 0,000 1,950 0,000 

ACTX3 -3,319 0,009 100,140 0,40 0,999 0,001 2,000 0,000 
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5.4 ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA 

A expressão do gene RUBISCO foi significativamente maior para os três 

genótipos nos tratamentos cultivados em solo com fertilidade R, em ambos estádios 

de desenvolvimento avaliados (Tabela 5 e Figura 5). 

 

TABELA 5. Perfil de expressão diferencial dos genes RUBISCO, TOR, AVP1 e DA1 
em plantas de arroz de terras altas BRSMG Curinga, Primavera e Douradão, 
cultivadas em solo com nível recomendado (R) e baixo (B) de fertilidade; (+) maior 
expressão dos genes nas plantas comparando os dois níveis de fertilidade do solo e 
(-) menor expressão dos genes comparando os dois níveis de fertilidade do solo (p< 
0,05); (ns): diferença não significativa entre os dois níveis de fertilidade do solo. 

           

    Vegetativo Reprodutivo 

Gene Genótipo R B R B 

RUBISCO 

BRSMG Curinga +  - +   -  

Douradão +  - +   -  

Primavera +  - +   -  

TOR 

BRSMG Curinga + -   + (ns)         - (ns) 

Douradão +  -   + (ns)         - (ns) 

Primavera  +   - +  -  

AVP1 

BRSMG Curinga         - (ns)   + (ns)   + (ns)         - (ns) 

Douradão  +  - - + 

Primavera +   -  +   -  

DA1 

BRSMG Curinga  -     +  +   - 

Douradão +   - +    -  

Primavera   + (ns)     - (ns) +    -  

            

 

 Para o gene TOR, no estádio vegetativo, todos os genótipos apresentaram 

expressão significativamente aumentada no solo R, enquanto no reprodutivo, a maior 

expressão no solo R foi significativa apenas para o genótipo Primavera. Quanto ao 

gene AVP1, no estádio vegetativo, os genótipos Douradão e Primavera apresentaram 

expressão estatisticamente aumentada no solo R. No estádio reprodutivo, somente o 

genótipo Primavera apresentou maior expressão no solo R, enquanto que para o 

Douradão houve maior expressão desse gene no solo B. Para o gene DA1, os três 

genótipos apresentaram maior expressão no solo R, no estádio reprodutivo. No 

estádio vegetativo, Douradão também apresentou maior expressão em R, enquanto e 

BRSMG Curinga a maior expressão ocorreu no solo B.  

Dos quatro genes alvo, TOR foi o gene com o maior valor de expressão 

para dois genótipos cultivados no estádio vegetativo em solo R (Douradão e 
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Primavera). Para Douradão, Primavera e BRSMG Curinga, no estádio vegetativo, os 

níveis de expressão do gene TOR foram maiores, cerca de 7x, 3x e 2,3x, 

respectivamente, quando comparados com os mesmos genótipos no estádio 

reprodutivo (Figura 5). Em solo B, a expressão do gene TOR foi aumentada da ordem 

de 18x em Primavera e 10x em Douradão no estádio vegetativo, quando comparado 

com os mesmos genótipos no estádio reprodutivo. Para o gene da RUBISCO, o 

genótipo Douradão foi 3,5x mais expresso no estádio vegetativo (em relação ao 

segundo estádio) enquanto Primavera 2x mais expresso no reprodutivo, em plantas 

crescidas sob condições adequadas de fertilidade (Figura 5). 

Considerando os três genótipos no estádio vegetativo, cultivados em solo 

R, observou-se que Douradão apresentou significativamente o maior nível de 

expressão para o gene da RUBISCO, e os genótipos Douradão e Primavera valores 

aumentados para os genes TOR e AVP1. Quando cultivados em solo B, a maior 

expressão foi observada nos genótipos Douradão e Primavera para o gene TOR e 

BRSMG Curinga para os genes AVP1 e DA1. No estádio reprodutivo, em solo R, a 

cultivar Primavera apresentou os maiores níveis de expressão para os genes 

RUBISCO, TOR, AVP1 e DA1, enquanto que no solo B, o genótipo Douradão 

apresentou expressão superior aos demais para os genes AVP1 e DA1 (Figura 5).  
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FIGURA 5: Expressão relativa dos genes RUBISCO, TOR, AVP1 e DA1, em plantas de arroz de terras altas cultivadas sob nível 

recomendado e baixo de fertilidade (valores plotados na mesma escala); letras diferentes indicam diferença significativa de 

expressão de um gene em cada estádio (P<0,05). 
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6. DISCUSSÃO 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade do arroz de terras 

altas, (BRSMG Curinga, Douradão e Primavera) cultivados em dois níveis de 

fertilidade do solo, a recomendada e a baixa. Plantas cultivadas nessas condições 

foram utilizadas para inferir a expressão em arroz de genes homólogos a genes de 

Arabidopsis previamente relacionados com o aumento do potencial produtivo. Plantas 

cultivadas em solo com baixa fertilidade (solo B) produziram significativamente menos 

que plantas cultivadas em solo com fertilidade recomendada (solo R), o que, segundo 

(133), é resultado da deficiência de diversos nutrientes. Considerando as plantas 

cultivadas em solo B como referência, pela falta de nutrientes, os mesmos genótipos 

cultivados em solo R estariam aptos a expressarem todo seu potencial produtivo. O 

gene que estiver relacionado com o aumento da produtividade, nas condições de 

disponibilidade de nutrientes, irá em tese, aumentar sua expressão. Por outro lado, o 

gene que aumentar sua expressão em uma condição de baixa disponibilidade de 

nutrientes, também seria de grande interesse para o melhoramento genético do arroz, 

por viabilizar uma produtividade mínima, mesmo em condições desfavoráveis de 

fertilidade.  

A baixa fertilidade em solos pode ter tanto causas naturais quanto 

antrópicas, sendo a gênese do solo e o intemperismo os principais fatores causadores 

da baixa fertilidade. Grande parte do problema de fertilidade de solos no Brasil está 

relacionada com a alta acidez, como ocorre em latossolos típicos do Cerrado 

brasileiro, utilizado nesse trabalho, muitas vezes em função da toxidez por alumínio 

(134). Um solo produtivo é definido, portanto, como um solo fértil, ou seja, contém os 

nutrientes essenciais e em quantidades adequadas de forma a permitir o crescimento 

e desenvolvimento de plantas cultivadas, além de apresentar boas características 

físicas e biológicas, como por exemplo, a ausência de elementos tóxicos (135). A 

baixa estatura visualizada em plantas de arroz cultivadas em solos com baixo nível de 

fertilidade neste trabalho pode ser explicada uma vez que a deficiência de N 

(Nitrogênio) é uma das principais limitações para o crescimento de plantas nos 

trópicos (136). Os resultados obtidos no presente trabalho também corroboram com 

resultados obtidos por diversos autores como Neves et al. (30) que relataram a 

resposta positiva no rendimento de grãos, na estatura de plantas e no número de 

grãos por panícula, de forma dependente da aplicação de fontes de nitrogênio. 
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Resultados semelhantes foram obtidos por Paula et al. (137), em que a falta de N, P 

e K reduziu a produção de matéria seca pelo arroz. 

Os genes homólogos de Arabidopsis avaliados nesse projeto foram 

expressos em arroz (determinado por RT-qPCR), o que permitiu inferir sua ação 

gênica em função da produtividade observada no experimento em casa de vegetação. 

Os genótipos avaliados não tiveram diferença entre si no comportamento para os 

caracteres agronômicos avaliados em solo B. A discriminação entre eles ocorreu no 

solo R, onde BRSMG Curinga e Primavera foram estatisticamente superiores ao 

Douradão, à exceção do número de panículas. BRSMG Curinga e Primavera são 

cultivares ainda em plantio comercial no Brasil, enquanto que Douradão é uma cultivar 

antiga. Apesar de ser referência de material tolerante à seca para o arroz de terras 

altas, é um material que ficou defasado em termos de melhores combinações de 

genes para produtividade em condições ideais de cultivo. 

No estádio vegetativo todos os genes avaliados apresentaram maior 

expressão no solo R, à exceção do gene DA1, no genótipo BRSMG Curinga, que 

apresentou maior expressão no solo B, mas não foi repetida no estádio reprodutivo. 

Nesse estádio, novamente todos os genes apresentaram maior expressão no solo R, 

à exceção do gene AVP1, no genótipo Douradão. Primavera, portanto, foi o único 

genótipo cuja expressão dos genes manteve-se superior no solo R, em ambos 

estádios de desenvolvimento. O comportamento dos genes DA1 e AVP1, não 

coincidente para os estádios vegetativo e reprodutivo, será investigado em maior 

detalhe por meio da engenharia genética, através da superexpressão dos respectivos 

genes clonados e transformados na cultivar BRSMG Curinga. Portanto, será realizada 

a comparação da expressão das plantas transformadas e das não transformadas em 

relação às respostas aos níveis contrastantes de fertilidade do solo. Por outro lado, os 

genes RUBISCO e TOR, por seu comportamento coincidente nos dois estádios, 

podem ser estudados em maior detalhe para incremento da produtividade em solos 

com nível de fertilidade ideal para o arroz. 

Com relação à comparação do nível de expressão, os maiores valores 

relativos, nos estádios vegetativo e reprodutivo, foram observados para os genes 

RUBISCO e TOR, com genótipos cultivados em solo R. Nesses casos, a diferença em 

relação ao nível de expressão do solo R e solo B foi significativa, sobretudo para a 

cultivar Primavera. Geralmente foi em Primavera que foram identificados os maiores 
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níveis de expressão considerando os quatro genes, (à exceção da RUBISCO e DA1, 

no estádio vegetativo), e AVP1 no reprodutivo. Esse resultado está em acordo com o 

bom desempenho produtivo da Primavera no experimento. Já para BRSMG Curinga, 

para o gene DA1 (vegetativo) e Douradão, para o gene AVP1 (reprodutivo), foi 

observada maior expressão no solo B, e a consequência desse resultado também 

deve ser melhor investigada. No geral, em 17 combinações (70,8%) gene-genótipo foi 

observada maior expressão em solo R, enquanto que em 5 não houve diferença 

significativa na expressão gênica entre solos R e B (20,8%), e apenas em 2 houve 

maior expressão no solo B (8,4%), o que é um claro indicativo de que, sem alterar 

geneticamente plantas de arroz, a produtividade provavelmente não será ampliada 

em condições de cultivo em solos menos férteis. 

RUBISCO 

O controle no fluxo da fotossíntese envolve uma complexa série de reações 

biofísicas e bioquímicas, que são alteradas entre diferentes condições ambientais, e 

seu estudo pode resultar na maior compreensão de sua relação como aumento do 

potencial produtivo de espécies de interesse agrícola como o arroz (54,138,139). 

Com base nos resultados de expressão gênica desse estudo, foi possível 

verificar que o genótipo Douradão, cultivado em solo R, apresentou maior expressão 

do gene RUBISCO no estádio vegetativo, porém esse genótipo também obteve o 

menor valor de produtividade (10,9 g/planta), assim como ocorreu para os demais 

componentes de produtividade. Já no estádio reprodutivo o genótipo Primavera, 

cultivado em solo R, o qual também se destacou no atributo produtividade, com maior 

média de grão por planta (1.232), apresentou maiores níveis de expressão da 

RUBISCO. A expressão do gene RUBISCO no segundo estádio pode estar 

relacionada à necessidade de elevação da taxa fotossintética para aumentar a 

produção de foto assimilados e, por consequência, a taxa de enchimento de grãos 

(140).  

Como a RUBISCO é uma enzima chave para o processo fotossintético, 

uma vez que é responsável pela fixação de CO2, ela está fortemente relacionada ao 

aumento da produtividade de espécies cultivadas (128). De acordo com Yelle e Chen 

(141,142), o aumento da taxa fotossintética está fortemente relacionado a produção 

de biomassa vegetal o que justifica também a alta expressão desse gene no estádio 

vegetativo. Esse resultado confirma resultados obtidos por (143) em arroz onde os 
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conteúdos de RUBISCO foram maiores no primeiro estádio, de acordo com os autores 

os maiores conteúdos de RBCS (transcritos da subunidade menor de Rubisco) e 

RBCL (transcritos da subunidade maior de Rubisco) estão associados com o elevado 

conteúdo de nitrogênio também verificado nesse período. 

Foi observada uma similaridade no padrão de expressão do gene 

RUBISCO, nos três genótipos avaliados, em ambos os estádios fenológicos 

(vegetativo e reprodutivo). O nível maior de expressão ocorreu em plantas cultivadas 

em solo R, o que pode estar relacionado à maior taxa de absorção e assimilação de 

nutrientes, para a síntese proteica (enzima RUBISCO), bem como manutenção do 

processo metabólico pelo qual ela está envolvida (fotossíntese). O declínio nesse 

processo acarretaria redução na taxa de crescimento e desenvolvimento da planta e, 

consequentemente, na produtividade (143,144).  

Esses resultados indicam principalmente que os processos de transcrição 

e tradução do gene RUBISCO podem estar relacionados com a disponibilidade de 

nutrientes do solo. Adicionalmente, plantas cultivadas em solo B retardaram a emissão 

de panículas em relação aos tratamentos com nível recomendado de fertilidade 

(dados não mostrados). O genótipo BRSMG Curinga apesar de apresentar uma boa 

produtividade não se destacou em relação a sua expressão gênica, e uma explicação 

poderia ser a influência de outros componentes da expressão gênica, como fatores 

de transcrição (elementos cis). 

DA1 

Diversas regiões no genoma de Arabidopsis thaliana tem sido identificadas 

como reguladoras do tamanho de sementes, tal como, o gene nuclear DA1 que 

codifica a proteína DA1 com dois domínios ligantes de ubiquitina (UIMS – Ubiquitine 

interacting motifs) e um domínio LIM (Lin-11, IsI-1 e Mec-3) que, em conjunto, definem 

também o tamanho de órgãos, restringindo a proliferação celular (129). Conforme 

previamente descrito, o receptor de ubiquitina em DA1 age em cooperação com 

ubiquitina ligase E3 (EOD1) para regular o tamanho de sementes em arroz (129). A 

ubiquitina é uma proteína envolvida em uma ampla variedade de processos celulares 

(97), tais como degradação de proteínas desnecessárias (98,99), sinalização 

hormonal (100,101,101) resistência a doenças e estresses abióticos (100,102,103). 

Analisando a expressão diferencial do gene DA1 nesse estudo 

observaram-se os menores valores de expressão juntamente com AVP1 (vegetativo) 
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e o menor valor de expressão no estádio reprodutivo. DA1 foi menos expresso no 

estádio vegetativo, o que é justificável uma vez que nesse estádio existe a 

necessidade do desenvolvimento da biomassa vegetal, e como DA1 atua como 

supressor de proliferação celular, ele foi então fracamente expresso de forma a 

permitir uma maior taxa de divisões celulares e crescimento de órgãos conforme 

descrito por (145). Esses autores descreveram a ação de DA1 na redução do tamanho 

de órgãos e sementes. Ainda em relação ao estádio vegetativo, observou-se que para 

o genótipo BRSMG Curinga houve maior expressão de DA1 em baixo nível de 

fertilidade, indicando que para as plantas desse genótipo a falta de nutrientes no solo 

foi compreendida como um estresse, havendo a necessidade de uma maior expressão 

do gene supressor de crescimento DA1, possivelmente como uma tentativa de reduzir 

o metabolismo desse genótipo, de forma a reduzir o consumo de energia. 

Em adição, houve maior expressão de DA1 no estádio reprodutivo em solo 

R, o que é justificável uma vez que esse gene age redundantemente restringindo a 

proliferação celular e realizando a ubiquitinização de substratos facilitando a 

degradação por proteases (81,96), indicando que no estádio reprodutivo pode ter 

ocorrido uma regulação negativa do tamanho de órgãos com a expressão de DA1, 

pois como nesse ponto a planta já havia alcançado sua arquitetura final não seria mais 

necessária a extensão do período de proliferação celular o que aumentaria ainda mais 

o número de células e consequentemente o tamanho de determinados órgãos das 

plantas. 

Li et al. (129) alteraram geneticamente o DA1 em Arabidopsis através de 

uma mutação na região C-Terminal, resultando em plantas com maior tamanho de 

sementes e órgãos (maior área foliar, diâmetro no caule e tamanho de pétalas de 

flores) em relação a plantas-controle (gene DA1 não alterado). A massa das sementes 

de da1-1(gene mutado) apresentou um aumento de 132% e fertilidade normal se 

comparada com a massa das sementes das plantas-controle, além disso, os 

organismos transformados apresentaram maior produtividade por planta. Xia et al. 

(96) realizaram a superexpressão de arroz com o QTLGW2 (GRAIN WIDTH AND 

WEIGHT2) que compartilha similaridade de sequência nucleotídeos com o gene DA1 

em Arabidopsis (146), resultando em plantas com pequenas sementes e orgãos, 

indicando a possível função conservada de DA1 em arroz  (145).  A mutação do gene 
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DA1 em Arabidopsis originou plantas com maior produtividade, o que indica que o 

mesmo poderá ocorrer no arroz.  

AVP1 (Arabidopsis Vacuolar Pirofosfato)  

Durante a interpretação dos dados moleculares de AVP1 obtidos por meio 

da análise de expressão gênica, considerou-se os efeitos desse gene sob condições 

de deficiência de (Pi), estratégia relatada por diversos autores (74,78–80,83,84,129). 

O fósforo é um macronutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento de 

plantas (36), sendo sua forma assimilável o ortofosfato (Pi) (70). Em resposta a uma 

eventual limitação de Pi, processos metabólicos em plantas são alterados de forma a 

melhorar a captação desse macronutriente. Em Arabidopsis, por exemplo, ocorre a 

indução de mais de 600 genes em função da baixa concentração de P i (72). Dentre 

as diversas alterações sofridas por plantas em resposta à limitação de Pi, inclui-se a 

expansão de raízes resultando no aumento da superfície de absorção (147,148). No 

presente estudo, a partir da análise de expressão relativa, verificou-se que o gene 

AVP1 foi mais expresso no estádio reprodutivo (em ambos os níveis de fertilidade), 

indicando que nesse estádio possivelmente houve uma maior necessidade de 

aumentar a absorção de nutrientes em especial para obtenção de Pi, a fim de manter 

o potencial produtivo mínimo em cada nível de fertilidade. A relação direta entre 

aumento da expressão de AVP1 e produtividade também foi observada por Yang et 

al. (77). Esses autores desenvolveram plantas de arroz superexpressando o gene 

AVP1 que, quando cultivadas em condições normais de Pi, apresentaram 18% maior 

conteúdo de massa seca e produtividade 50% maior em comparação com as plantas-

controle.  

Em um estudo com a superexpressão de AVP1 em algodão sob déficit 

hídrico, (83) verificou que as plantas apresentaram maior biomassa quando 

comparadas com organismos wild-type (não modificados), além de um sistema 

radicular consideravelmente aumentado. Os genótipos Primavera e Douradão (em 

solo R) apresentaram em ambos os estádios maior nível de expressão de AVP1 

quando comparados ao BRSMG Curinga, que não foi responsivo aos tratamentos de 

fertilidade em ambos os estádios analisados (ou seja, não apresentou diferença 

estatisticamente significativa em relação aos diferentes tratamentos utilizados). Yang 

et al., (77) concluíram que a superexpressão de H+Pirofosfatase é uma tecnologia 

aplicável, uma vez que pode reduzir as perdas em produtividade devido à baixa 
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concentração de fósforo típica de solos tropicais (73,79), como é o caso do solo de 

Cerrado brasileiro, e solos da Savana africana.  

No estádio reprodutivo o genótipo Douradão apresentou maior expressão 

de AVP1 quando cultivado em baixo nível de fertilidade, indicando que, possivelmente, 

para esse genótipo houve um maior prejuízo em função da baixa disponibilidade de 

fósforo no solo, e uma consequente resposta molecular em função desse estresse, de 

forma que a planta em uma medida de garantir o aporte de (Pi) aumentou a expressão 

de AVP1, o que claramente não teve resultado (fenologia/produtividade) uma vez que 

a disponibilidade de P (fósforo) no solo desse tratamento era extremamente baixa 

(1,31 mg/dm³). Sob condições limitantes de fósforo, drásticas alterações morfológicas 

são realizadas nos sistemas radiculares de forma a aumentar sua superfície de 

absorção em plantas. Yang et al. (77) demonstraram que a deficiência de fósforo 

resultou no aumento da expressão de H+-pyrophosphatase (AVP1), e posteriormente 

no aumento de Pirofosfatase de adenosina trifosfato (P-ATPase), mediando a 

acidificação da rizosfera e a proliferação radicular. A superexpressão de AVP1 em 

Arabidopsis, tomateiro e arroz resultaram ainda em plantas com melhor desempenho 

mesmo com fósforo em nível limitante no solo. Estudos com a enzima H+PPase 

podem resultar em plantas com maior capacidade de absorção de nutrientes do solo 

sob baixas condições de fósforo. 

TOR 

A principal função da proteína alvo de rapamicina, uma proteína quinase, é 

promover o crescimento em resposta a condições ambientais favoráveis (64,149). O 

gene TOR tem papel central na sinalização da disponibilidade de nutrientes e energia, 

coordenando a partir desses sinais a sobrevivência, o crescimento e o 

desenvolvimento de plantas  (64,126,150,151). Esse gene codifica uma grande 

proteína quinase (~280 kDa) que possui estrutura e funções conservadas em 

eucariotos (66). No presente estudo, observou-se uma tendência de maior expressão 

de TOR em plantas cultivadas com solo R nas duas fases fenológicas, o que se 

justifica pelo fato do gene TOR ser ativado sob condições favoráveis, promovendo o 

crescimento celular por meio da manutenção da biogênese de ribossomos, iniciação 

de tradução, e importação de nutrientes (126). Os resultados mostraram que TOR foi 

o gene com maior expressão nos genótipos Douradão e Primavera no estádio 

vegetativo, cultivados em solo R. Já no estádio reprodutivo, Primavera apresentou 
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maior nível de expressão do TOR, além do número aumentado de grãos por planta. 

A correlação entre a modulação da expressão de TOR com o tamanho de células, 

órgãos e com a produtividade de sementes em Arabidopsis já foi previamente 

demonstrado (130).  

 

7. CONCLUSÕES 

 

- O estudo da expressão dos genes de arroz homólogos a genes de Arabidopsis 

anteriormente relacionados com o aumento de produtividade sugere uma 

conservação funcional em resposta ao cultivo em condições contrastantes de 

fertilidade do solo.  

- O gene RUBISCO mostrou maior expressão no estádio vegetativo no genótipo 

Douradão possivelmente para permitir o aumento de biomassa e, para o genótipo 

Primavera, o gene RUBISCO mostrou maior expressão na fase reprodutiva, 

possivelmente resultando no aumento da produtividade. 

- AVP1 foi mais expresso no estádio reprodutivo, provavelmente para aumentar a 

disponibilidade de P em uma fase fundamental para a formação do grão.  

- TOR foi o gene mais expresso no trabalho, principalmente em solo com nível 

adequado de fertilidade, confirmando sua ação em condições favoráveis de cultivo 

previamente relatada.  

- Este estudo indica que mesmo duas espécies que divergiram mais de 120 milhões 

anos, como é o caso de Arabidopsis e arroz, têm conservadas rotas metabólicas 

relacionadas à produtividade. Assim, os genes previamente estudados e validados na 

espécie modelo Arabidopsis e que são de interesse para as culturas economicamente 

importantes, como o arroz, podem ser o ponto de partida para o desenvolvimento de 

cultivares com maior potencial produtivo, dentre outros caracteres de interesse 

agronômico. 
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9. ANEXOS 

CROQUI - EXPERIMENTO EM CASA DE VEGETAÇÃO 

 

 

 

 

 
1) Fragmentos CDS (Coding DNA Sequence) dos genes de arroz 
- Amarelo e verde: Exons adjacentes. 

1. RUBISCO (1476pb)  

ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAATGTTGGATTTAAAGCTGGTGTTAAGGATTATAAATTGACTTACTAC

ACCCCGGAGTACGAAACCAAGGACACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAGCCGGGGGTTCCGCCC

GAAGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTTTGGACTGATGGACTTACC

AGTCTTGATCGTTACAAAGGCCGATGCTATCACATCGAGCCCGTTGTTGGGGAGGATAATCAATATATCGCTTAT

GTAGCTTATCCATTAGACCTATTTGAAGAGGGTTTTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAACATATTT
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GGTTTCAAAGCCCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCCCCTACTTATTCAAAAACTTTCCAAGGT

CCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGGGATAAGTTGAACAAATACGATCGTCCTTTATTGGGATGTACTATTAAA

CCAAAATTGGGATTATCTGCAAAAAATTATGGTAGAGCATGTTATGAGTGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACC

AAAGATGATGAAAACGTAAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGGGACCGTTTTGTCTTTTGTGCCGAAGCTATT

TATAAATCACAGGCCGAAACCGGTGAAATTAAGGGGCATTACTTGAATGCGACTGCAGGGGATTCACCGCAAATA

CTAGTTTGGCTCATTATTGCCGCGACAACGGCCTACTTCTTCACATTCACCGAGCAATGCATGCAGTTATTGATA

GACAGAAAAATCATGGACTGGGTATCCATGCCAGGTGTTATACCGGTGGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCAT

ATGCCAGCTCTGACCGAAATCTTTGGAGATGATTCTGTATTGCAATTTGGTGGAGGAACTTTAGGACATCCTTGG

GCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCCGCAGCTTGTGAAATATGGAAAGTGATCAAATTCGAGTTCGAGCCGTAT

TTACAGAAAAAGTACTACGAACCACGGTGTCGGGGGTTCGAATCCCTCCTCGCCCACAGCCTTCCAAAGGGGAAG

GGCCTTTACTTTCCCCCTGAGGGTAGGAAAACCATGATCGGGATAGCGGACGTAAAGCTATTGAACTTGGAAAAA

TACATGAAAAAGAAAGGAGGTAGAAAATTTTTTGGATTTATGGTTAAAGAAGAAAAAGAAGAAAACTGGGGTTCT

GTTGAATTTCAAGTATTTAGTTTCACCAATAAGATACGGAGACTTGCTTCACATTTGGAATTACACAAAAAAGAT

TTTTCATCGGAAAGAGGTCTCCGAAGACTTTTGGGAAAACGTCAACGTTTGCTGGCTTATTTGGCAAAGAAAAAT

AGAGTACGTTATAAGAAATTAATCAGTCAGTTGGATATTAGGGAGTGGTAA 

 

2. DA-1 (1461pb) 

 

ATGGGTTGGTTGACCAAATTTTTTAGAGGTTCAACCCACAAAATCTCGGAAGGGCAATACCACAGCAAACCCGCG

GAGGAGACGATATGGAATGGACCCTCTAATTCCGCAGTTGTGACGGATGTCCCGTCAGAATTTGACAATGAAGAT

ATCGCTCGTGCTATATCACTCTCTCTATTAGAGGAGGAACAAAGAAAGGCAAAGGCAATAGAAAAGGACATGCAT

TTGGAGGAGGATGAACAACTTGCAAGAGCTATCCAGGAAAGTTTGAATGTTGAATCGCCTCCTCGTGCTCGTGAA

AATGGCAACGCCAATGGTGGCAATATGTATCAACCACTGCCATTTATGTTTTCTTCTGGATTCAGGACTTGTGCC

GGATGTCACAGTGAGATTGGTCATGGGCGTTTCCTTAGTTGCATGGGAGCTGTTTGGCATCCAGAATGTTTTCGC

TGTCATGCTTGTAATCAACCAATATATGACTATGAGTTCTCCATGTCGGGAAACCATCCATACCATAAAACATGC

TACAAGGAGCGCTTTCACCCAAAATGTGATGTCTGCAAGCAATTTATTCCTACAAATATGAATGGCCTGATTGAA

TATAGAGCACATCCTTTCTGGTTACAAAAATACTGTCCATCACATGAGGTGGACGGTACTCCAAGATGCTGTAGT

TGTGAAAGAATGGAGCCAAGGGAATCAAGATATGTATTGCTGGACGATGGTCGCAAACTCTGCCTGGAGTGCCTT

GATTCTGCAGTTATGGATACGAGCGAGTGCCAACCTCTTTATCTTGAAATACAGGAATTTTATGAAGGCCTAAAT

ATGAAAGTGGAACAACAAGTTCCCTTGCTTCTTGTAGAAAGACAGGCTTTAAATGAAGCCATGGAAGGAGAGAAG

ACTGGTCACCACCATCTTCCAGAAACAAGAGGTTTATGCTTATCAGAAGAGCAAACTGTCAGCACGATATTGAGG

AGACCAAGAATGGCTGGAAATAAAGTTATGGAAATGATAACGGAGCCATATAGGTTGACTCGTCGATGTGAAGTG

ACTGCAATTCTCATTCTTTATGGTCTCCCAAGATTGTTGACAGGTTCAATTTTAGCTCATGAGATGATGCATGCG

TGGTTGCGACTTAAAGGATATCGCACACTTAGTCCAGACGTAGAAGAGGGCATATGCCAAGTTCTTGCTCACATG

TGGATTGAGTCAGAGATCATTGCAGGATCAGGCAGTAATGGTGCTTCAACGTCTTCATCCTCATCAGCATCCACA

TCATCGAAAAAGGGGGGAAGATCTCAGTTTGAGCGAAAGCTTGGTGATTTTTTCAAGCACCAAATTGAGTCAGAT

ACCTCAATGGCCTATGGCGATGGTTTTAGAGCTGGCAACCGAGCTGTTCTTCAGTATGGTCTAAAGCGCACCCTT

GAGCATATCCGGTTAACAGGGACTTTCCCATTTTGA 

 

3. TOR (4053pb) 

 

ATGCGGTATAGAAAATGGGATGAGATTGAAAATCGATTACTAAGGCGAGAGCCACTCATCTCTGAGAACTTATCA

GTACAAAAGTACACACAATGCCCGCCTGAAGTCATTAGTGACCCTCTTGATGATTTTGGTGGTGTTCCTTCTGAG

GAGGCTGATGAAACACAGCGGCAACCAAGAAGTCATCAAGTCAATGATGTTCGACTGAGAAGTGCCGGTGAGGCT

TCTCAAAGGAGCACTAGAGAAGATTGGGCTGAATGGATGAGGCACTTCAGTATTGCGCTTCTCAAAGAATCACCA

TCTCCTGCTTTACGCACTTGCGCAAGACTAGCACAACTTCAGCCTTCTGTTGGTCGTGAGTTGTTTGCTGCGGGC

TTTGCAAGTTGCTGGGCCCAAATGAATGAAACATCCCAGGAGCAACTTGTGAGAAGTCTCAAGACTGCATTCTCA

TCTCAGAACATACCTCCAGAAATTCTTGCCACACTGCTGAACTTGGCAGAGTTTATGGAACATGATGAGAAGCCG

CTTCCAATTGATACAAGACTGCTCGGTGCACTTGCTGAAAAGTGTCGAGCATTTGCAAAAGCACTGCATTATAAA

GAAATGGAGTTTGAAGCTGTATGTTCCAAGAAGATGGGTGCAAATCCTGTTACTGTTGTTGAATCTCTTATTCAT

ATTAACAACCAATTACACCAGCATGAGGCAGCTATTGGGATATTGACTTACTCACAACAACATTTAGAAGTTCAA

TTGAAGGAGTCCTGGTACGAAAAATTGCACCGTTGGGATGAGGCCTTGAAGGCATACAAAGCAAAGTCATCTCAA

GCATCTGGGCCATTACAAAACTTGGATGCTACATTAGGTCGAATGAGGTGTCTAGCAGCCTTGGCCCGTTGGGAA

GATTTAAGTGCATTATGCAGGGAGCAATGGACTGGCTCAGAACCATCTGCCCGACTAGAAATGGCTCCGATGGCT

GCCAATGCTGCTTGGCATATGGGTGAGTGGGACCACATGGCTGAATATGTTTCTCGTCTGGATGATGGGGATGAA

AACAAGCTCCGGATATTGGGTAACACAACAGCTAGTGGTGACGGAAGCAGCAATGGTGCTTTCTTTAGGGCTGTT

CTTTCAGTTCGTTGCAAAAAGTATGAAGAAGCTCGTGTATATGTTGAGAGAGCTCGGCGGTGTTTGGCTACAGAA

CTTGCAGCATTGGTACTTGAGAGTTATGAGCGTGCTTATAATAATATGGTGCGGGTTCAACAGCTTTCTGAGCTG

GAAGAGGTGATTGATTACTGCACTCTTCCAATGGAAAGTCCAATAGCTGACAGCCGGAGGGAACTTATCCGTAAT

ATGTGGAATGAGCGTATTAAAGGAACAAAACGGAATGTTGAGGTGTGGCAAGCCTTACTTGCTGTTAGAGAGTTG

GTTCTCCCTCCTAATGAAGACAGAGACACCTGGATAAAATTTGCCAAACTTTGCTGGAAGAGTGGCCGCATTAGT
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CAGGCTAAATCTACCTTAGTCAAACTCTTACAGTTTGATCCAGAATCTTCCCCTGAATTGACGCTGTATCATGGA

CATCCTCAAGTAGTCCTGGCATACCTGAAGTACCAGTATGCTGTTGGAGATGAGCTTAAACGAAGGGACGCGTTT

TGCAGGCTACAGGATTTGTCTGTGCAGCTTGCTACCGCAACAAATAGTTATTCTGGAACATTAGCAAGCCAGGTT

GCCACATCAAATGCTGGAGTACCACTTATTGCTCGCGTCTATTTGACACTTGCTAGCTGGAAGAGAGCATTATCA

CCTGGGTTAGACGATGATTCTATTCAAGAAATATTGGTCTCTTACAAAAATGCCACACTTAATGCCAAGGACTGG

GGCAAGGCATGGCACTTATGGGCCTTGTTCAACACTGAAGTCATGTCCCGCTATACTTTGCGTGGTCGACCAGAT

ATTGCAGGAAAATATGTTGTTGCAGCAGTAACTGGGTATTTCTACTCTATTGCTTGCGCATCCACGACAAAAGGT

GTTGATGATAGCTTACAGGATATCCTTCGTCTCTTGACTCTTTGGTTTAATCATGGGGCTACCTCAGAGGTTCAA

ATGGCACTGCAGAAAGGCTTTTCACTTGTCAATATAGAAATGTGGTTGGTTGTCCTTCCCCAGATAATTGCAAGG

ATCCATTCAAATAATAAAATAGTGAGAGAACTGATACAGTCATTGCTGGTTCGAATTGGAAAGGATCATCCACAG

GCATTGATGTATCCTCTGTTGGTTGCTTGCAAATCAATAAGCATATTAAGACAACGAGCGGCGCAAGAGGTCGTC

GATAAGATCCGCCAACATAGTGGAGGTCTTGTTGATCAGGCACAGCTTGTTTCAAAGGAACTGATACGAGTTGCC

ATTCTGTGGCATGAGATGTGGCATGAGGCTCTTGAGGAAGCTAGCAGGATGTATTTTGGTGAGCACAATATTGAG

GGAATGCTTGCAGTGCTTGAACCATTGCATGCAATGCTCGAGAGGGGTCCTGAGACAATAAAAGAAAATACTTTC

ATTCAGGCTTATGGTCATGAATTACTGGAAGCCCACGAATGCTGTTTAAAATATCGGGCTACAGGAGAGGATGCT

GAGTTAACTAAGGCATGGGATTTGTATTACCATGTTTTCAGAAGAATAGACAAACAGCTTCCAAGTCTTACAACT

TTGGATTTGCACTCTGTGTCACCCGAGCTTCTTGAGTGTCGAAAGTTGGAGCTTGCTGTACCAGGAACTTATTCT

GCAGATGCACCACTTGTGACAATTGAGTATTTTGTTCCTCAATTGATTGTTATAACATCTAAACAAAGACCAAGA

AAACTGACAATTCATGGAAGTGATGGCAACGATTATGCATTCTTGCTGAAAGGCCATGAAGATTTACGGCAGGAT

GAGCGTGTAATGCAGCTTTTTGGCCTGGTGAATACTCTGCTGGAGAACTCTAGGAAAACTTCAGAGAAAGATCTG

TCAATCCAAAGATATGCTGTCATACCTTTGTCTCCTAACAGTGGTTTAATTGGATGGGTTCCAAATTGTGACACA

CTTCATGCCCTGATCCGTGAATATAGAGATGCCAGGAAGATTTTCTTAAATCAGGAGCACCGATGTATGTTGAGT

TTTGCACCTGATTATGACCACTTACCCCTCATCGCCAAAGTAGAAGTATTTCAGCATGCCCTAGAAAACAGTGAA

GGAAATGACCTTGCAAAGGTTCTCTGGCTTAAAAGCCGAACCTCTGAAGTATGGCTTGAGCGGCGCACAAATTAT

ACGAGAAGTCTGGCTGTTATGAGCATGGTTGGCTATTTGCTTGGTTTAGGAGATCGGCATCCAAGTAATCTTATG

TTAGATCGTTATAGTGGAAAAATATTACATATTGACTTTGGCGATTGCTTTGAGGCTTCAATGAATCGTGAAAAG

TTTCCCGAAAAGGTTCCATTTCGCTTGACTAGAATGCTTGTGAAAGCCATGGAAGTTAGTGGTATTGAGGGTACC

TTCAGAACCACTTGCGAAAATGTGATGCAAGTACTTCGAACAAACAAGGATAGCGTTATGGCTATGATGGAGGCA

TTTGTGCATGACCCATTAATCAATTGGCGTCTGTTCAATTTCAATGAAGTCCCTCAAGTTACAAACTATGGAAAT

GCTCACAGTCACACAGTTGTCAATAGCGAAGAAGCTGCTAATCGGGAGCTCATGCAACCACCCCGGGGAGCTCGG

GAGAGAGAACTGCTACAGGCGGTCAATCAACTCGGTGATGCTAACGAGGTTTTGAATGAGCGTGCCGTAGCTGTG

ATGGCACGAATGAGTCATAAGCTCACAGGGCGCGATTTCTCTTCCGGATCATCGTTGTCGGGGGCGGGAAGCTCC

ACCCAACATGGTAACGAGCATCTGGCTTCAGGAGACACTCGAGAGGTGGAACCTGGTTTATCCGTGAAGGTTCAG

GTTCAGAGGCTTATACTTCAAGCGACTTCGCATGAAAACTTGTGCCAAAACTACGTCGGGTGGTGCCCGTTTTGG

TGA 

 

4. AVP-1 (2349pb) 

 

ATGAATCCTAGCGCGAGGATCTCGCAGGTAGCAATGGCGGCGATACTGCCGGACCTGGCGACGCAGGTGCTGGTC

CCGGCGGCGGCCGTGGTCGGCATCGCGTTCGCGGTGGTGCAGTGGGTGCTGGTGTCCAAGGTGAAGATGACCGCG

GAGCGGCGCGGCGGGGAGGGGTCCCCCGGCGCGGCCGCCGGGAAGGACGGCGGCGCCGCCAGCGAGTACCTCATC

GAGGAGGAGGAGGGGCTCAACGAGCACAACGTCGTCGAGAAGTGCTCCGAGATCCAGCACGCCATCTCCGAAGGA

GCAACTTCTTTCCTCTTCACTGAATACAAGTATGTTGGACTATTCATGGGCATTTTCGCGGTCCTGATCTTCCTC

TTCCTTGGATCTGTTGAGGGATTCAGCACAAAGAGTCAACCTTGCCACTACAGCAAGGATAGGATGTGCAAGCCT

GCCCTTGCAAATGCTATCTTCAGTACTGTTGCCTTTGTGCTTGGTGCAGTCACCTCTCTTGTATCTGGTTTCCTT

GGAATGAAGATTGCAACTTATGCAAATGCCAGGACAACCCTTGAGGCAAGGAAGGGTGTTGGGAAGGCATTCATT

ACTGCTTTCCGCTCTGGTGCTGTCATGGGTTTCCTGCTTGCTGCAAGTGGCCTTGTTGTTCTTTACATTGCCATC

AACTTGTTCGGAATTTATTATGGTGATGACTGGGAAGGTCTTTTTGAGGCTATCACTGGGTATGGTCTTGGTGGT

TCTTCTATGGCCCTATTTGGCCGTGTAGGTGGCGGTATTTACACGAAAGCTGCTGATGTTGGTGCTGACCTAGTT

GGGAAAGTAGAAAGGAATATCCCTGAAGATGACCCAAGAAACCCAGCTGTCATTGCAGATAATGTTGGTGACAAT

GTTGGAGATATTGCTGGAATGGGGTCAGATCTCTTTGGTTCCTATGCTGAGTCATCTTGTGCTGCTCTTGTCGTT

GCTTCAATCTCTTCTTTTGGAATTAACCATGAATTCACTCCTATGCTGTACCCGCTCCTGATTAGCTCAGTTGGT

ATCATTGCTTGTCTGATAACCACACTTTTCGCCACTGATTTTTTTGAGATCAAGGCTGTTGATGAAATTGAGCCT

GCCCTCAAGAAGCAACTTATAATTTCCACCGTTGTGATGACGGTTGGCATTGCACTTGTCAGTTGGTTAGGCCTC

CCATATTCCTTCACAATATTCAACTTTGGTGCCCAGAAGACTGTGTATAACTGGCAACTTTTCTTGTGTGTGGCG

GTTGGTCTTTGGGCTGGACTAATCATCGGATTTGTGACAGAGTATTACACAAGCAACGCCTACAGCCCTGTCCAA

GACGTTGCTGATTCCTGCAGAACCGGAGCTGCTACTAATGTCATCTTTGGCCTTGCTCTGGGATACAAATCTGTC

ATTATTCCTATTTTTGCTATTGCTTTTAGTATTTTCCTCAGCTTCAGCCTTGCCGCAATGTACGGTGTAGCTGTG

GCTGCCCTTGGAATGCTTAGCACAATTGCAACTGGTCTTGCCATTGATGCCTATGGCCCTATCAGTGACAATGCT

GGAGGAATTGCTGAGATGGCTGGCATGAGTCACAGAATTCGTGAGAGAACTGATGCTCTGGATGCTGCAGGAAAC

ACCACTGCTGCCATCGGGAAGGGTTTCGCCATTGGCTCGGCAGCCTTGGTGTCTCTTGCCCTCTTTGGTGCCTTT
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GTGAGCCGTGCCGCCATCTCCACTGTCGATGTTCTGACACCTAAAGTTTTCATTGGACTGATTGTTGGTGCTATG

CTCCCATACTGGTTCTCTGCTATGACCATGAAGAGTGTTGGCAGCGCAGCGCTCAAGATGGTGGAGGAAGTCCGT

AGGCAGTTCAACTCCATCCCTGGGCTCATGGAGGGCACAACCAAGCCTGACTACGCAACCTGTGTGAAGATCTCC

ACTGATGCATCCATCAAGGAGATGATTCCCCCAGGTGCTCTTGTCATGCTCAGCCCTCTCATTGTTGGGATCTTC

TTTGGTGTCGAGACCCTCTCAGGACTACTTGCTGGTGCTCTCGTTTCTGGTGTTCAGATTGCCATCTCTGCATCA

AACACTGGTGGTGCCTGGGACAACGCAAAGAAGTACATTGAGGCTGGTGCATCTGAGCATGCAAGGACCCTGGGC

CCGAAAGGCTCAGACTGCCACAAGGCTGCTGTGATCGGCGACACCATTGGGGATCCTCTCAAGGACACCTCAGGC

CCCTCGCTCAACATCCTCATCAAGCTGATGGCTGTCGAGTCGCTCGTGTTTGCCCCGTTCTTCGCCACCCATGGA

GGCATCCTCTTCAAGTGGTTTTAG 
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2) Expressão relativa dos genes estudados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA A1: Expressão relativa dos genes RUBISCO, TOR, AVP e DA1, em tecido 

foliar dos genótipos de arroz de terras altas cultivados sob dois níveis de fertilidade: 

recomendado e baixo. Letras distintas indicam diferença estatística significativa (p< 

0,05). Estádio vegetativo (esquerda) e Reprodutivo (direita). 
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TABELA 1A. Valores de RQ (RelativeQuantification) dos genes RUBISCO, TOR, AVP 

e DA1, em plantas de arroz de terras altas no estádio vegetativo (1) e no estádio 

reprodutivo (2), ambos utilizando tecido foliar. Letras distintas entre genótipos (linhas) 

e tratamentos (colunas) indicam diferença estatística significativa em cada estádio (p< 

0,05); (R) solo com nível recomendado de nutrientes; (B) solo com baixo nível de 

fertilidade 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                     

1)   RUBISCO    TOR   AVP   DA1   

  R  B   R B   R B   R B   

BRSMG Curinga  1,629b 
 

0,581c   2,082c 0,781d   0,576b 0,577b   0,648b 1,082a   

Primavera  1,501b  0,310c   7,046a 4,927b   0,801a 0,395b   0,786b 0,719b   

Douradão  3,975a  0,140c   7,529a 5,078b   0,837a 0,282c   0,624b 0,522c  

2) RUBISCO    TOR   AVP   DA1   

  R  B   R B   R B   R B   

BRSMG Curinga  1,024b 
 

0,213c   0,845b 0,574b   0,918c 0,672c   0,972c 0,466d   

Primavera  3,309a  0,228c   2,665a 0,267b   1,498b 0,899c   1,421a 0,343d   

Douradão  1,152b  0,315c   1,096b 0,495b   1,369b 1,930a   1,137b 0,809c   
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3) Titulação de primers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2A. Curva de melting (dissociação), em triplicata, para os genes de referência 

a)ACT e b)GAPDH. Entre parênteses as concentrações que apresentaram melhor 

resultado. Concentrações: 1µl (500nM) Forward + 1µl (500nM) Reverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3A. Curva de melting (dissociação), em triplicata, para os genes-alvo a) TOR, 

b) RUBISCO,c) DA1 e d) AVP1. Todas as reações para os genes alvos foram 

otimizadas na concentração de 1µl (500nM) Forward + 1µl (500nM) Reverse.  


