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RESUMO 

 

ABREU, F. R. M. Expressão de genes ortólogos relacionados à tolerância à seca em 

arroz. 2014. 81 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.1 

 

 

A seca, um dos principais problemas para a sustentabilidade do cultivo de arroz no Brasil e 

no mundo, é responsável por uma série de respostas em plantas, incluindo mudanças na 

expressão gênica, acúmulo de metabólitos e síntese de proteínas. No intuito de verificar a 

correspondência entre cinco genes de Arabidopsis (PLDα1, LEW2, GluR2, Lsi1 e EIN2), 

previamente relacionados com a tolerância à seca, e seus respectivos genes ortólogos em 

arroz, o presente estudo analisou dois genótipos de arroz contrastantes no nível de tolerância 

à seca, Douradão, genótipo tolerante, e Primavera, genótipo susceptível. Os genótipos foram 

submetidos a experimento de seca e posterior avaliação de expressão gênica via PCR 

quantitativa em tempo real, qPCR (real time quantitative-Polimerase Chain Reaction). Ao 

se comparar os níveis de expressão entre os tecidos foliar e radicular, desses genótipos, foi 

observado, de uma forma geral, que houve maior expressão em raízes no estádio vegetativo 

e em folhas no estádio reprodutivo. Níveis diferenciais de expressão entre os genótipos 

foram observados principalmente para os genes ortólogos responsáveis por produzir  

fosfolipase Dα1 (PLDα1) e proteína etileno insensitiva (EIN2); estes produtos estão 

diretamente relacionados ao ácido abscísico (ABA), um fito hormônio induzido por estresse 

de seca que, quando em alta concentração nas células, além de acionar a expressão de muitos 

genes, desempenha um papel vital na regulação da perda de água por transpiração ao 

controlar os movimentos estomáticos. Os resultados apresentados nesta pesquisa sugeriram 

que os genes ortólogos estariam de fato atuando em resposta à tolerância à seca em arroz, e 

reforçaram a hipótese de que a superexpressão desses genes, em especial, PLDα1 e EIN2, 

pode auxiliar programas de melhoramento genético de arroz no desenvolvimento de 

cultivares mais tolerantes à seca.  

 

Palavras-chave: ABA, Arabidopsis, genes de referência, genes responsivos à seca, qPCR.

 

                                                
1 Orientador: Dr. Claudio Brondani 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ABREU, F. R. M. Expression of orthologs genes related to drought tolerance in rice. 

2014. 81 f. Dissertation (Master in Genetic and Plant Breeding) – Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.2

 

 

 

Drought, a major problem concerning a sustainable rice production in Brazil and worldwide, 

is responsible for a series of plant responses, including modification in gene expression, 

accumulation of metabolites and protein synthesis. In order to verify the correspondence 

between five Arabidopsis genes (PLDα1, LEW2, GluR2, Lsi1 e EIN2), previously related to 

drought tolerance, and their respective orthologs in rice, the present study analyzed two 

contrasting rice genotypes for drought, Douradão, the tolerant genotype, and Primavera, the 

susceptible one. The genotypes were submitted to drought stress and subsequently evaluated 

for gene expression by quantitative real-time Polymerase Chain Reaction (qPCR). The 

comparison of gene expression, between leaf and root tissues, showed a greater expression 

in roots, within their vegetative stage, and leaves, within their reproductive stage. 

Differential expression were observed mainly among the genes whose orthologs in 

Arabidopsis encode phospholipase Dα1 (PLDα1) and ethylene-insensitive protein (EIN2); 

these proteins are directly related to abscisic acid (ABA), a phytohormone that when 

identified in higher concentration in cells triggers the expression of drought stress-responsive 

genes, besides it is also responsible for the regulating the water loss (by transpiration) by 

controlling of stomatal movement. The results suggested that orthologs genes were in fact 

drought stress-responsive genes in rice, and emphasized the feasibility of PLDα1 and EIN2 

overexpression in rice plants, supporting plant breeding programs in the development of 

drought tolerant genotypes. 

 

Keywords: ABA, Arabidopsis, drought stress-responsive genes, qPCR, reference genes. 

                                                
2 Adviser: Dr. Claudio Brondani 



 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

A seca é um dos principais problemas para a sustentabilidade do cultivo do arroz 

no Brasil e no mundo. Há estimativas por parte do United States Department of Agriculture 

(USDA, 2013) de que aproximadamente 80% do uso da água de consumo humano, em 

algumas regiões, sejam empregados na agricultura, que como se sabe é uma das atividades 

que mais utiliza águas subterrâneas e superficiais. Essa informação é uma das evidências de 

que o emprego da água na irrigação deverá ser reduzido, o que irá repercutir no 

desenvolvimento de cultivares que possuam maior eficiência no aproveitamento de água 

(Borém & Ramalho, 2011; Moumeni et al., 2011).  

A seca é responsável por uma série de respostas nas plantas, incluindo mudanças 

na expressão gênica, acúmulo de metabólitos e síntese de proteínas específicas. As respostas 

à tolerância à seca envolvem uma rede complexa de transdução de sinais a qual é 

frequentemente mediada por espécies reativas de oxigênio (EROs) e outros processos de 

sinalização, como a fosforilação de proteínas (Umezawa et al., 2004). Reduzir a perda de 

água por transpiração a partir da modulação do movimento de abertura de estômatos tem 

sido uma das estratégias utilizadas para melhorar a eficiência de uso de água por plantas e, 

dessa forma, melhorar a tolerância à seca. A abertura estomática é fortemente controlada por 

um conjunto de efetores, incluindo ácido abscísico (ABA), EROs e mediadores lipídicos. 

Estudos prévios revelam que mensageiros lipídicos, como o ácido fosfatídico (AF), 

promovem o fechamento estomático em Arabidopsis e em outras espécies de plantas (Du et 

al., 2013; Lu et al., 2013); além disso, vários segundos mensageiros que contribuem para 

sinalização de ABA incluem cálcio (Ca2+), o próprio AF, diacilglicerol, EROs, 

fosfoinositídeos entre outros (Wu et al., 1997;  Jacob et al., 1999; Lemtiri-Chlieh et al., 2000; 

Pei et al., 2000; Zhang et al., 2004, 2009; Peters et al., 2010). 

 Em plantas, os organismos-modelo mais estudados são Arabidopsis 

(Arabidopsis thaliana, crucífera dicotiledônea), arroz (Oryza sativa L., modelo para os 

cereais), Medicago truncatula (modelo para leguminosas), dentre outras (Fields & Johnston, 

2005). O conhecimento adquirido a partir de estudos em organismos-modelo – assim referi-
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dos por serem extensivamente utilizados para aumentar a compreensão de determinado 

fenômeno e seu modo de funcionamento – pode ser utilizado em outras espécies 

normalmente geneticamente mais complexas ou cujo conhecimento científico e tecnológico 

não tenham sido ainda plenamente desenvolvidos. Esta estratégia tem sido possível graças à 

existência de espécies vegetais possuidoras de ascendentes em comum, em que rotas 

metabólicas são altamente conservadas ao longo de processos evolutivos. A análise da 

expressão gênica de plantas de arroz e Arabidopsis desafiadas com seca em tecidos 

vegetativos e reprodutivos, por exemplo, mostrou uma alta correspondência de genes 

ortólogos diferencialmente regulados, dando suporte à suposição de que a resistência à 

desidratação ou seca tem evoluído em plantas através de mecanismos comuns e conservados 

(Krishna et al., 2010). Genes ortólogos são genes de diferentes espécies que são similares 

entre si por serem derivados de um ancestral comum. Em outras palavras, estes genes 

ortólogos são separados por um evento de especiação (Dessimoz et al., 2012; Holme et al., 

2012), ou seja, quando uma espécie diverge para duas espécies distintas, as cópias 

divergentes de um gene nas espécies resultantes são referidas como gene ortólogo que, 

normalmente, preservam a mesma função. A ortologia pode ser aplicada a diversas análises, 

como a reconstrução de relações evolucionárias entre espécies, inferência e identificação de 

propriedades funcionais de genes e mecanismos envolvidos na evolução de genomas 

(Dessimoz et al., 2012).   

Um dos caminhos a se seguir, na tentativa de minimizar perdas provenientes de 

secas, é o desenvolvimento de cultivares tolerantes à escassez de água. A avaliação de 

expressão de genes de interesse pode ser obtida com o auxílio da PCR (Polymerase Chain 

Reaction) quantitativa em tempo real (Jain et al., 2006; Caldana et al., 2007; Garg et al., 

2010), qPCR (quantitative real-time PCR) (Bustin et al., 2009), que permite a detecção de 

determinado alvo de ácido nucleico de forma rápida, específica e altamente sensível (Gachon 

et al., 2004; Yuan et al., 2007). A qPCR pode ser aplicada como uma ferramenta da genômica 

funcional para explorar o comportamento de genes de interesse, em face de diferentes 

tratamentos e estádios de desenvolvimento. Moumeni et al. (2011) relataram diferenças nos 

perfis de expressão gênica de genótipos de arroz contrastantes em resposta à seca, em que 

genótipos tolerantes apresentaram, em relação a genótipos susceptíveis, maiores níveis de 

expressão de genes diretamente relacionados ao estresse de seca.  

Partindo da observação de que genótipos contrastantes possuem níveis de 

expressão gênica diferenciados quando submetidos a tratamento de seca, é possível inferir 
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se determinado gene está relacionado ou não à resposta ao estresse imposto. O presente 

estudo envolveu duas cultivares de arroz de terras altas contrastantes quanto ao nível de 

tolerância à seca: Douradão, genótipo tolerante, e Primavera, genótipo susceptível. A qPCR 

foi utilizada a fim de comparar níveis de expressão de genes ortólogos de Arabidopsis e 

arroz. Os genes ortólogos selecionados possuem funções anotadas em Arabidopsis em 

publicações que incluem estudos de silenciamento e superexpressão de genes. Esses genes 

foram previamente relacionados com a tolerância à seca em Arabidopsis, e com a 

participação na via de sinalização mediada por açúcar (Kim et al., 2001; Chiu et al., 2002; 

León & Sheen, 2003), regulação de ABA (Ghassemian et al., 2000; Mori et al., 2006; 

Hernández-Blanco et al., 2007), movimento estomático (Desikan et al., 2006; Mori et al., 

2006), transdução de sinal do etileno (Desikan et al., 2006), biossíntese da celulose (Turner 

& Somerville, 1997), canal de atividade de água (Quigley et al., 2001) e resposta à restrição 

hídrica (Chen et al., 2005). Os resultados obtidos neste trabalho deram suporte a um estudo, 

em andamento, que envolve a obtenção de plantas de arroz transformadas com os genes que 

produziram resultados positivos de resposta à seca. 

 



 

 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CULTURA DO ARROZ (Oryza sativa L.) 

 

O arroz é fonte primária de alimentação para mais da metade da população 

mundial, especialmente para a população de baixa renda (Bassinello & Naves, 2006; 

Moumeni et al., 2011). Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) o arroz pode suprir 20% da energia e 15% da proteína demandadas 

diariamente por um adulto, além disso, contêm vitaminas, sais minerais, fósforo, cálcio e 

ferro (Brasil, 2012). Segundo dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2012), o Brasil é o nono maior produtor mundial de arroz. Entre 

1975 e 2005, houve redução da área de plantio no território nacional, em torno de 26% e, ao 

mesmo tempo, aumento da produção de arroz em 69%, devido ao aumento na produtividade 

média de 128%. Com o aumento da produção o país tornou-se autossuficiente em arroz na 

safra 2003/2004. Em 2005, o Brasil chegou a exportar 272 mil toneladas de arroz, mas 

atualmente apenas 5% da produção nacional destinam-se à exportação (Brasil, 2012). 

O cultivo do arroz foi introduzido no Brasil através de variedades de vários países, 

inicialmente da Europa, e posteriormente da Ásia, que é o centro de origem da espécie. O 

longo período em que o arroz é cultivado no Brasil possibilitou a ampla adaptação da cultura 

às condições de solo e clima brasileiros, as quais são bastante distintas das encontrados no 

continente asiático (Guimarães et al., 2006; Brondani et al., 2007). O arroz (O. sativa) é uma 

espécie hidrófila e seu cultivo é preferencialmente realizado em áreas alagadas (várzeas) 

podendo também ser cultivado em áreas de sequeiro (terras altas). No Brasil, a maior parte 

da produção de arroz provém de várzeas, sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor de 

arroz irrigado (Guimarães et al., 2006; Moumeni et al., 2011). Segundo o MAPA, a área 

plantada com arroz de sequeiro (cultivado com irrigação suplementar por aspersão ou 

dependente apenas da precipitação pluvial) fica concentrada na região Centro-Oeste nos 

estados de Mato Grosso e Goiás; na região Nordeste no Piauí e Maranhão e na região Norte 

no Pará e Rondônia (Brasil, 2012).  
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O ciclo das plantas de arroz ocorre em ambiente dinâmico, susceptível a 

condições adversas que podem interferir significativamente nos níveis de produtividade. No 

Brasil, o arroz é uma das culturas mais influenciadas pelas condições climáticas; a ocorrência 

de baixas temperaturas durante o período reprodutivo do arroz irrigado nos estados do sul, e 

a ocorrência de estiagens (veranicos), na região dos Cerrados, causando deficiência hídrica 

no arroz de terras altas, são destaques de problemas de origem climática da cultura 

(Guimarães et al., 2006; Steinmetz et al., 2006). 

As respostas das plantas a limitada disponibilidade hídrica variam conforme a 

espécie e a duração do período de déficit hídrico.  Nos últimos anos a seca tem sido 

considerada o fator ambiental que mais limita a produtividade de culturas em todo o mundo, 

especialmente em regiões semiáridas (Cavatte et al., 2011; Fritsche-Neto et al., 2011). A 

duração da severidade e frequência com que um estresse é imposto afetam distintos órgãos 

e tecidos das plantas, e dependendo do estádio de desenvolvimento e do genótipo há 

diferentes respostas das plantas ao estresse. Em condições de estresse de seca ocorre indução 

da expressão de muitos genes, e uma série de respostas a partir de alterações da expressão 

gênica e do metabolismo celular é desencadeada. Os produtos desses genes são fundamentais 

para a sobrevivência das plantas em face ao estresse imposto (Fritsche-Neto et al., 2011; 

Todaka et al., 2012). O conhecimento dos genes envolvidos no aumento da tolerância à seca 

é fundamental para o desenvolvimento de novas cultivares por programas de melhoramento 

de espécies cultivadas (Borém & Ramalho, 2011; Fritsche-Neto et al., 2011). 

 

2.2 GENES ORTÓLOGOS 

 

Genes com sequências de DNA similares entre duas espécies distintas são 

referidos como homólogos. Há duas classes de genes homólogos: Os que estão no mesmo 

loco genético herdado de um ancestral comum, chamados de ortólogos; e os resultantes de 

eventos de duplicação gênica em um genoma, chamados de parálogos (Griffiths et al., 2008). 

Em outras palavras, genes ortólogos são originados de um único gene do último ancestral 

comum entre as espécies (evento da especiação), e frequentemente conservam a função 

biológica do ancestral comum (Dessimoz et al., 2012). Movahedi et al. (2011) relataram que 

77% de 4.630 pares de genes ortólogos de Arabidopsis e arroz apresentaram padrões de 

expressão altamente conservados. Sugere-se que a porcentagem correspondente aos genes 

com padrão de expressão não conservado decorre da adaptação evolutiva das espécies às 
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mais diversas condições ambientais, além dos genes estarem incluídos na transdução de 

sinais responsivos por diferentes estresses abióticos e estímulos hormonais. Embora a 

definição de genes ortólogos seja genes homólogos derivados do evento de especiação, isso 

não implica necessariamente em uma equivalência funcional. Dessa forma, destaca-se a 

importância da incorporação de informações de expressão gênica para comparar a 

funcionalidade de genes entre espécies (Studer & Robinson-Rechavi, 2009). 

Com a quantidade crescente de genomas sequenciados e disponíveis em bancos 

de dados públicos, juntamente com o desenvolvimento de ferramentas de bioinformática, 

tornou-se possível realizar a inferência de genes ortólogos putativos de forma precisa e 

eficiente. A identificação de genes ortólogos é de grande importância para a inferência de 

propriedades funcionais de genes, como aquelas relacionadas à resposta das plantas às 

condições de déficit hídrico (Liang et al., 2008; Dessimoz et al., 2012). Comparações de 

sequências de genoma entre espécies têm duas aplicações principais: i) Determinar o nível 

de conservação entre espécies (sequência de evolução); ii) Detectar e caracterizar os 

elementos funcionais relacionados a expressão gênica, já que as diferenças podem revelar a 

identificação de adaptações biológicas que ligam genótipo ao fenótipo (Tirosh et al., 2007). 

 

2.3 GENÔMICA FUNCIONAL 

 

A genômica funcional tem como objetivo a compreensão da organização dos 

genes e da informação genética no genoma dentro de uma perspectiva funcional. O 

transcriptoma é um dos principais elementos da genômica funcional, e compreende o 

conjunto de todos os transcritos produzidos, portando-se como um conjunto intermediário 

entre o genoma, fluxo da informação gênica do DNA nos cromossomos, e o proteoma, 

conjunto de proteínas das células (Felix et al., 2002; Griffiths et al., 2008).  

O sequenciamento do genoma estrutural completo do arroz, planta modelo das 

espécies monocotiledôneas, foi concluído no final de 2004 (Enckevort et al., 2005). De 

acordo com a última atualização do Rice Genome Annotation Project (RGAP 7.0, 

http://rice.plantbiology.msu.edu/), o tamanho do genoma do arroz é de aproximadamente 

370 Mpb, possuindo um total de 55.986 locos com função predita, incluindo 39.045 locos 

de não-ETs (elementos transponíveis) codificando 49.066 modelos gênicos, e 16.941 locos 

de ETs codificando 17.272 modelos gênicos (Kawahara et al., 2013). 
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Particularmente para o caráter tolerância à seca, a utilização de genótipos com 

um background genético comum, mas com níveis contrastantes de resistência ao déficit 

hídrico, pode possibilitar a detecção de diferenças nos perfis de expressão de genes 

relacionados ao caráter (Moumeni et al., 2011). Para lidar com condições ambientais 

adversas como a seca, numerosos genes são induzidos em células de plantas levando a 

alterações metabólicas e fisiológicas, que aumentam a chance de sobrevivência do 

organismo vegetal (Zheng et al., 2009). A disponibilidade de sequências depositadas em 

bancos de dados públicos permite a comparação de genótipos, e possibilita a descoberta das 

funções desses genes por meio de experimentos de avaliação da expressão gênica. Dessa 

forma, estudos de expressão gênica aliados a estratégias da bioinformática dão suporte à 

genômica funcional na identificação de genes envolvidos em respostas diferenciadas entre 

genótipos submetidos a condições de seca (Sousa et al., 2009). 

A análise da expressão gênica abrange desde metodologias e equipamentos que 

avaliam poucos genes de cada vez (Northern blot, dot blots, Reverse Transcriptase-

Polymerase Chain Reaction) até metodologias e equipamentos sofisticados que possibilitam 

o monitoramento dos níveis de transcritos de centenas a milhares de genes simultaneamente 

(Microarrays e RNA-seq) (Felix et al., 2002). Os genes dos fatores de transcrição 

OsDREB1A e OsDREB1B (Datta et al., 2012), OsbZIP16 (Chen et al., 2012), OsbZIP72 (Lu 

et al., 2008), SNAC1 (Delessert et al., 2005), OsNAC6/SNAC1 e ONAC045 (Ooka et al., 

2003; Zheng et al., 2009) são exemplos de genes envolvidos nas respostas de plantas de arroz 

à tolerância à seca. Chen et al. (2012) e Zheng et al. (2009) relataram que a superexpressão, 

em plantas de arroz, dos genes dos fatores de transcrição OsbZIP16 (bZIP) e SNAC1 e 

OsNAC6/SNAC1 (família NAC) resultou em um fenótipo com maior tolerância à seca nas 

plantas transformadas. A compreensão de como a expressão individual dos genes contribui 

à resposta da planta em termos celulares, fisiológicos e agronômicos é um conhecimento 

valioso para o desenvolvimento de plantas mais tolerantes à seca (Shinozaki & Yamaguchi-

Shinozaki, 2006). 

 

2.4 TRANSGENIA E CISGENIA 

 

Há duas formas de obtenção de cultivares melhoradas no melhoramento de 

plantas clássico: hibridação (cruzamento) e indução de mutação (Jacobsen & Schouten, 

2007). No entanto, a transferência de genes de interesse por meio de cruzamentos ou 
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retrocruzamentos é um processo demorado e, não raramente, o gene de interesse encontra-

se ligado a genes deletérios (Holme et al., 2012). Alternativamente, um gene pode ser 

alterado via engenharia genética sendo, posteriormente, inserido no genoma de um animal 

ou vegetal, tornando-se parte funcional e hereditária desse organismo (Alberts et al., 2010). 

Se o material genético inserido for de uma espécie distinta da espécie receptora, esse 

processo é nomeado transgenia. Por outro lado, se for entre indivíduos da mesma espécie, o 

termo utilizado é cisgenia, esse termo foi utilizado inicialmente pelos pesquisadores Frans 

A. Krens e Evert Jacobsen, pesquisadores holandeses de Wageningen University and 

Research Centre, na expectativa de que culturas cisgênicas fossem mais bem aceitas que as 

transgênicas (Holme et al., 2012).  

O pool gênico disponível à cisgenia é idêntico ao pool gênico disponível ao 

melhoramento clássico. Enquanto na transgenia o material genético transferido pode ser de 

qualquer espécie, na cisgenia o gene introduzido deve ser uma cópia completa do gene 

endógeno (Schouten et al., 2006; Holme et al., 2012). Genes ortólogos, criteriosamente 

selecionados, são fortes candidatos à cisgenia. No entanto, estudos de expressão destes genes 

devem ser realizados a fim de assegurar que os mesmos serão potencialmente expressos e 

manterão a função prevista no organismo que irá receber esses genes.  

 

2.5 PCR EM TEMPO REAL (qPCR) 

 

A reação em cadeia da polimerase (PCR: polymerase chain reaction) é uma 

metodologia que possibilita a síntese de fragmentos de DNA e permite que o DNA de 

determinada região de interesse seja amplificado vários bilhões de vezes, selecionando 

efetivamente a região de interesse em relação ao restante do genoma (Novais & Pires-Alves, 

2004; Alberts et al., 2010). A possibilidade de monitoramento da PCR quantitativa em tempo 

real (qPCR: quantitative real-time PCR) surgiu de forma a revolucionar o processo de 

quantificação de fragmentos de ácidos nucleicos (Jain et al., 2006; Zhang et al., 2009), 

atendendo tanto a pesquisa quanto ao diagnóstico clínico, além de ser amplamente utilizada 

para a quantificação da expressão gênica (Wang et al., 2009; Manoli et al., 2012).  

A normalização dos dados obtidos por qPCR é indispensável para a comparação 

da quantificação da expressão gênica entre as diferentes amostras. Para isso devem ser 

incluídos nas análises os genes de referência, ou genes normalizadores. Para um gene passar 

a ser utilizado como normalizador ele deve se expressar da mesma forma em determinado 
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tecido em estudo, sob diferentes tratamentos, para que se garantam resultados precisos e 

reprodutíveis (Bustin et al., 2009). Genes como a actina, ubiquitina e tubulina têm sido 

amplamente utilizados como genes de referência para normalizar resultados de estudos 

quantitativos de expressão gênica (Wang et al., 2009; Zhang et al., 2009). A plataforma de 

instrumentação requerida para a realização da qPCR consiste em um termociclador com 

sistema óptico para a excitação e coleta da emissão da fluorescência e um computador com 

um software para aquisição de dados e análise final dos resultados das reações (Novais & 

Pires-Alves, 2004). 

Os sistemas de detecção da PCR em tempo real utilizam fluoróforos –moléculas 

hábeis em absorver e emitir luz em determinado comprimento de onda – para o 

acompanhamento da reação ao longo dos ciclos. A detecção é baseada na medida da 

fluorescência emitida pelos fluoróforos incorporados ao produto de PCR recém-formado. 

Agentes intercalantes – moléculas capazes de encaixar-se entre os pares de base da molécula 

de DNA – e sondas fluorogênicas, compõem os principais tipos de moléculas utilizadas na 

detecção da amplificação por PCR em tempo real (Gachon et al., 2004; Novais & Pires-

Alves, 2004). O SYBR® Green é um agente intercalante bastante utilizado na detecção dos 

produtos da qPCR. Durante a polimerização, catalisada pela enzima Taq DNA polimerase, 

as moléculas de SYBR® Green ligam-se continuamente entre as duplas fitas do DNA recém-

sintetizado. As moléculas do SYBR® Green são excitadas com a luz emitida pelo sistema 

óptico do termociclador e emitem fluorescência verde ao se ligarem entre a fita dupla de 

DNA. A reação é monitorada em tempo real, continuamente e proporcionalmente à emissão 

de fluorescência. No ciclo seguinte, na etapa de desnaturação do DNA, as moléculas do 

SYBR® Green são liberadas levando a queda no sinal da fluorescência. A detecção da 

fluorescência no fim da etapa de extensão de cada ciclo da PCR permite monitorar a 

quantidade crescente de DNA amplificado (Gachon et al., 2004; Novais & Pires-Alves, 

2004; Arya et al., 2005). As vantagens da utilização do SYBR® Green são o baixo custo, a 

facilidade no uso e a sensibilidade. No entanto, como desvantagem, o SYBR® Green liga-se 

à dupla fita de qualquer tipo de amplicon, incluindo dímeros de primers e outros produtos 

inespecíficos, e com isso, o sinal emitido é quantificado sem distinção levando a 

superestimação da concentração do fragmento alvo (Gachon et al., 2004; Novais & Pires-

Alves, 2004). 

Alternativamente ao SYBR® Green há sondas de hidrólise, fragmentos de DNA 

marcados que possuem capacidade de hibridização e transferência de energia de forma a 
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possibilitar a quantificação, sendo altamente específicas na detecção da sequência alvo 

(Gachon et al., 2004; Novais & Pires-Alves, 2004). A sonda de hidrólise (TaqMan®
 e 

Molecular Beacons, por exemplo) (Bustin et al., 2009) é utilizada para detectar sequências 

específicas nos fragmentos de DNA amplificados na PCR. Esta sonda deve apresentar em 

uma extremidade um repórter (fluoróforo) e na outra extremidade um quencher (molécula 

que recebe energia do fluoróforo quando estão próximos). Os produtos da reação são 

detectados pela fluorescência gerada após a atividade exonuclease 5’ para 3’ da Taq DNA 

polimerase, que cliva a sonda, separando o repórter do quencher e aumentando o nível de 

fluorescência (Novais & Pires-Alves, 2004; Bustin et al., 2009). No decorrer do processo de 

amplificação a emissão de luz é aumentada de forma exponencial, mas ocorre apenas quando 

a sonda hibridiza e quando a amplificação da sequência alvo é estabelecida (Arya et al., 

2005; Bustin et al., 2009). 

A quantificação por PCR em tempo real descarta os processamentos pós-

amplificação (dispensa o uso de gel de eletroforese necessário à PCR clássica). No decorrer 

de todo procedimento os tubos de reação são mantidos fechados, dessa forma a qPCR possui 

o risco de contaminações reduzido. A qPCR possui alta sensibilidade, alta especificidade e 

alta reprodutibilidade, já que os dados de quantificação são coletados na fase exponencial de 

amplificação da PCR, na qual a variabilidade é menor que nas leituras dos ciclos finais 

(Gachon et al., 2004). Em comparação à PCR clássica, outras vantagens podem ainda ser 

descritas: facilidade na quantificação, rapidez na análise, ampla faixa dinâmica de detecção, 

melhor controle de qualidade no processo e menor risco de contaminações (Gachon et al., 

2004; Novais & Pires-Alves, 2004). 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

 

Os genótipos de arroz de terras altas (O. sativa) submetidos ao experimento de 

déficit hídrico foram Douradão, caracterizado por ser um genótipo tolerante à seca, e 

Primavera, caracterizado por ser susceptível à seca. O genótipo Douradão foi obtido no 

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, sendo originário do cruzamento, em 1977, 

entre a cultivar IAC-25 e a linhagem Africana 63-83 (Soares et al., 1989). A cultivar 

Primavera foi desenvolvida por meio de um cruzamento, em 1987, entre as linhagens IRAT 

10 e LS 85-158 (Soares et al., 2001).  

 

3.2 EXPERIMENTO DE TOLERÂNCIA À SECA 

 

Foi conduzido em casa de vegetação da Embrapa Arroz e Feijão, entre novembro 

de 2011 e março de 2012, um experimento com tratamento de déficit hídrico (Lanna et al., 

2013). O tratamento de restrição hídrica foi aplicado em duas épocas, determinadas de 

acordo com os estádios de desenvolvimento de arroz estabelecido por Counce et al. (2000):  

(1) Época 1, interrupção de irrigação no estádio vegetativo V3 (início do perfilhamento), e 

reinício de irrigação no estádio vegetativo V6, aproximadamente 15 dias após a emergência 

das plântulas; (2) Época 2, interrupção de irrigação no estádio reprodutivo R3 (emissão da 

panícula), e reinício de irrigação no estádio reprodutivo R6 (grão leitoso). Em cada época 

diferentes grupos foram avaliados: (1) grupo de plantas com imposição de restrição hídrica 

apenas na época 1 e (2) grupo de plantas com imposição de restrição hídrica apenas na época 

2. Dois regimes de irrigação foram utilizados: (1) Plantas sem restrição hídrica ou plantas-

controle, para as quais foi realizada reposição de 100% da água evaporada (tratamento 

100%), determinada a partir da capacidade de campo do solo, definida como o máximo 

conteúdo de água retido pelo solo após o excesso ter sido drenado (Mello et al., 2002); (2) 

Plantas submetidas ao tratamento de déficit hídrico ou plantas desafiadas, para as quais foi
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realizada reposição de 50% da água evaporada (tratamento 50%) em relação à capacidade 

de campo. A duração do estresse de seca foi aproximadamente seis dias para cada época de 

restrição hídrica. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente 

casualizados com três repetições para cada nível de restrição hídrica e para cada época 

avaliada. 

Subsequentemente ao período de restrição hídrica, as plantas desafiadas, ou seja, 

que passaram por estresse de seca, foram imediatamente irrigadas e mantidas até o final do 

ciclo da cultura na capacidade de campo para avaliação das respectivas produtividades 

(g
grãos

×vaso-1). A produtividade foi utilizada como atributo para verificação da severidade 

da deficiência hídrica (Campos et al., 2004). Os dados de produtividade foram normalizados 

por meio da razão entre o valor de produtividade das plantas submetidas ao regime hídrico 

(tratamento 50%) e o valor de produtividade das plantas do tratamento controle (tratamento 

100%), denominado Índice de Produtividade (IP) (Lanna et al., 2013). Ao final de cada 

período de restrição hídrica (épocas 1 e 2), amostras de raízes e folhas foram coletadas de 

cada planta e seu respectivo tratamento para análise de expressão gênica. As folhas coletadas 

foram as primeiras completamente expandidas (do topo para base, considerando o perfilho 

principal), e as raízes coletadas foram as da parte mediana. O material vegetal foi coletado 

com o auxílio de luvas e máscaras para evitar contaminações; as amostras foram embaladas 

em papel alumínio, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

ultrafreezer (-80°C). 

 

3.3 PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

 

O RNA total de cada genótipo, para cada tratamento, foi extraído a partir de um pool 

de três plantas (replicatas biológicas) a fim de aumentar a eficiência no isolamento de 

sequências expressas. A extração do RNA total foi realizada imediatamente após a 

maceração das amostras em nitrogênio líquido utilizando o reagente TRIzol®, de acordo com 

instruções do fabricante (Invitrogen). Ao final da extração, o RNA foi ressuspenso em água 

destilada tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) e em seguida armazenado à -80°C. A 

quantificação e verificação de pureza do RNA de cada amostra foram obtidas em 

espectrofotômetro NanoVue Plus™ (GE Healthcare). A pureza do RNA foi observada 

através da relação entre as absorbâncias de ácidos nucleicos (260nm), e proteínas (280nm); 
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sendo aceitos apenas valores de A260/A280 ≥ 1,8 (Apêndice A). A integridade do RNA 

extraído foi, primeiramente, observada em gel desnaturante de agarose 1%, onde foram 

visualizadas bandas correspondentes às subunidades 25S rRNA e 18S rRNA (Apêndice B). 

Logo após, a integridade de cada amostra de RNA foi avaliada pelo aparelho Bioanalyzer 

2100 (Agilent), uma plataforma baseada na análise de microfluidos combinada com 

eletroforese que fornece o número de integridade de cada amostra de RNA (RIN). Para a 

continuidade do trabalho foram aceitas apenas amostras com valores de RIN ≥ 6.0 (Apêndice 

A). 

Em seguida cada amostra foi tratada com a enzima Deoxyribonuclease I, 

Amplification Grade, conforme protocolo fornecido pelo fabricante (Invitrogen), para 

remoção de possíveis resíduos de DNA genômico. A partir de 1,0 µg de RNA total, 

utilizando random primers e o kit SuperScript™ II Reverse Transcriptase (Invitrogen), foi 

possível obter cDNA das amostras de interesse. Antes de quantificar os cDNAs, foram 

realizadas PCRs convencionais utilizando o kit Taq PCR Master Mix (Qiagen) e um par de 

primers para o gene de referência eEF-1α (eukaryotic elongation factor-1 alpha). A 

amplificação desse gene produz amplicons de diferentes comprimentos entre o seu 

respectivo cDNA e DNA, possível de ser observado em gel de agarose 1%. Essa 

amplificação foi utilizada como um controle para verificar a eficiência da 

Deoxyribonuclease™ em eliminar DNA genômico do RNA e também verificar a eficiência 

da SuperScript™ em converter RNA em cDNA (Apêndice C). Após a PCR convencional 

foi realizada a quantificação dos cDNAs em Qubit® 2.0 Fluorometer por meio do kit Qubit® 

ssDNA Assay (Life Technologies). Após a quantificação em Qubit®, para finalizar o preparo 

das amostras para análise de expressão gênica, as concentrações de todas as amostras de 

cDNA foram ajustadas para 5,0 ng×μL-1, e estocadas à -20°C.  

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DE GENES ORTÓLOGOS 

 

A procura de genes relacionados a enzimas e fatores de transcrição de rotas 

metabólicas-chave para tolerância à seca teve como ponto de partida 146 genes já 

identificados como relacionados à seca na espécie Arabidopsis thaliana (dados não 

apresentados). A partir da sequência de aminoácidos destes genes, obtidas nos bancos de 

dados públicos Phytozome (http://www.phytozome.net), NCBI (National Center for 

Biotechnology Information, http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), Plant GDB (Oryza 
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sativa Genome Database, http://www.plantgdb.org/OsGDB) e RGAP (Rice Genome 

Annotation Project, http://rice.plantbiology.msu.edu/), foram realizadas buscas por genes 

ortólogos de arroz  utilizando a ferramenta tBLASTN, disponível no NCBI, contra o banco 

de dados de sequências genômicas  de arroz.  

Uma vez identificadas, as sequências de aminoácidos dos genes ortólogos em 

arroz foram utilizadas para estudos adicionais para comprovação de que se tratava de genes 

ortólogos, e não somente homólogos. Para isto foram utilizados os programas GeneMark 

(http://exon.gatech.edu/GeneMark), para predição de sequência gênica putativa a partir da 

sequência de aminoácidos, Glass (http://groups.csail.mit.edu/cb/crossspecies), para a análise 

comparativa de sequências ortólogas e BioWisdom SRS (http://srs.embl.de/srs/queryb 

uilder.do) para comparação múltipla de estruturas primária, secundária e terciária de 

proteínas ortólogas. O alinhamento de aminoácidos foi feito com o programa Clustal-W, 

para a construção de dendrogramas baseados na similaridade das sequências de ortólogos 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html) (dados não apresentados).  

 

3.5 DESENHO DE PRIMERS 

 

Para cada sequência genômica de interesse, quatro pares de primers (forward e 

reverse) foram desenhados (Apêndice D), de preferência em junções éxon-éxon como um 

meio de aumentar a especificidade para a amplificação das sequências gênicas transcritas. O 

programa utilizado foi o OligoPerfect™ Designer (Invitrogren, http://tools.lifetechnologies 

.com/conte nt.cfm?pageid=9716). Após a síntese, cada primer foi ressuspenso em solução 

tampão Tris EDTA (TE) na concentração de 100,0 µM (solução estoque). Para cada primer 

foram feitas duas diluições em água tratada com DEPC (10,0 µM e 500,0 nM) a partir da 

solução estoque. Foram realizadas PCRs convencionais para verificar a capacidade de 

hibridização de cada primer em cDNA e DNA. As bandas de amplicons foram visualizadas 

em gel de agarose 1%. Após a visualização das bandas em gel de agarose 1%, foram 

realizados testes para otimização das concentrações dos primers em equipamento próprio 

para qPCR. Foram realizadas variações nas concentrações de cada primer, e a melhor 

combinação forward/reverse foi utilizada (Apêndice E). Os critérios da seleção da melhor 

combinação de concentração de primers forward/reverse foram maior especificidade 

verificada por análise das curvas de melting, ou curva de dissociação (60°C a 95°C), após 

40 ciclos (Apêndice F), e menor valor de CT. A eficiência das qPCRs para cada par de 
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primers foi determinada por meio de um pool de cDNA de alta qualidade, oriundo de tecido 

radicular de oito genótipos de arroz; para cada primer foi realizada qPCR de uma série de 

seis diluições (com o fator de diluição igual a dois) a partir da [cDNA]template = 100,0 ng. 

 

3.6 PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL (qPCR) 

 

A qPCR foi realizada no aparelho 7500 Real Time PCR Systems (Applied 

Biosystems®), seguida pela análise com o Sequence Detection Software (SDS) v2.0.5 

utilizando o sistema de detecção SYBR Green®, kit Platinum® SYBR® Green qPCR 

SuperMix-UDG with ROX (Invitrogen), e em placas MicroAmp® Optical 96-Well Reaction 

Plate (Applied Biosystems®). Uma única reação era composta por cDNA (10,0 ng), um par 

de primers (forward/reverse) e o kit de detecção SYBR Green®. A concentração final de 

MgCl2 foi 5,0 mM, em um volume final de reação de 20,0 µL. As condições de amplificação 

foram as seguintes: 50°C por 2min (incubação da UDG – uracil DNA glycosylase); 95°C 

por 2min (desnaturação); 40 ciclos de 95°C por 15s e 60°C por 30s (anelamento e extensão). 

Os genes de referência de arroz utilizados para a normalização de dados da reação de qPCR 

foram obtidos na literatura (Anexo A). As concentrações dos primers dos genes de referência 

foram ajustadas para o conjunto de amostras em estudo (Apêndice E) da mesma forma que 

os primers dos genes ortólogos. Para a obtenção do valor de estabilidade de cada gene de 

referência foi utilizado o software livre NormFinder (Andersen et al., 2004).  

Para a análise de expressão gênica foi utilizado o método do CT comparativo 

(ΔΔCT) por meio do software DataAssist v3.01 (Life Technologies). A quantificação 

relativa foi realizada em relação à planta-controle Douradão (100% de disponibilidade 

hídrica), tecido foliar, colhido na época 1, denominada planta referência. Os dados foram 

normalizados utilizando os genes de referência actin (ACT), eukaryotic elongation factor-

1α (eEF-1α) e glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). A quantificação 

relativa de cada gene ortólogo foi realizada em três replicatas técnicas, e consistiu na 

comparação da quantidade normalizada do alvo em cada amostra e seu respectivo tratamento 

em relação à quantidade do alvo normalizada na planta referência. Ao final, os valores 

normalizados de CT dos genes alvos, em ambos os genótipos Douradão e Primavera, foram 

submetidos ao teste de Tukey (p < 0,05) disponível no software Statistica v7.0 (StatSoft, 

Tulsa, OK, USA). 

 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 EXPERIMENTO DE SECA 

 

Os períodos de restrição hídrica foram determinados de acordo com a fase 

fenológica de cada genótipo. O monitoramento da massa diária de água durante os ciclos de 

deficiência hídrica foi iniciado levando em consideração a severidade e a duração do estresse 

imposto para cada genótipo. A época 1, primeiro período de restrição hídrica, compreendeu, 

para ambos os genótipos, o período abrangido entre o 17º e o 31º dia após a emergência. O 

segundo ciclo de deficiência hídrica, época 2, compreendeu o período entre o 60º e o 72º dia 

após a emergência para o genótipo Douradão, e entre o 67º e o 77º dia após a emergência, 

para o genótipo Primavera. O nível de déficit hídrico nas plantas de arroz foi mantido por 

meio da reposição de água evaporada diariamente (Lanna et al., 2013). O índice de 

produtividade foi menor quando a restrição hídrica foi aplicada na fase reprodutiva (época 

2) do que na fase vegetativa (época 1), o que de fato era o esperado, dada a maior 

possibilidade da planta de arroz se recuperar do déficit hídrico na fase inicial de seu 

desenvolvimento. A condução do experimento em casa de vegetação permitiu que os 

comportamentos diferenciais entre as cultivares Douradão e Primavera, consideradas 

tolerante e susceptível à deficiência hídrica respectivamente, fossem observados. A redução 

do índice de produtividade das plantas desafiadas com baixa disponibilidade de água em 

relação ao tratamento controle indicou que os mecanismos de resposta, com maior ou menor 

intensidade, foram acionados em ambas as cultivares. Essa condição foi essencial para a 

avaliação dos genes ortólogos potencialmente relacionados à tolerância à seca, e 

diferencialmente expressos nos genótipos em estudo (Lanna et al., 2013).  

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE GENES ORTÓLOGOS 

 

A busca por genes ortólogos de arroz oriunda de sequências já anotadas para 

Arabidopsis iniciou a partir de 146 genes previamente relacionados à tolerância à seca na  li-
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teratura (dados não apresentados). A partir da sequência de aminoácidos desses genes, foram 

procurados os genes ortólogos em arroz. Os genes ortólogos putativos foram então 

selecionados, e submetidos a um screening para identificar aqueles ainda não descritos na 

literatura ou patenteados para o arroz e que seguissem uma lógica no que se refere às vias de 

respostas das plantas ao estresse de seca. Estes foram os critérios de escolha dos genes 

ortólogos a serem estudados. Neste caso, os genes foram procurados por seu nome ou função 

que exerce na rota metabólica nos bancos de patentes PatentsDB 

(http://www.patentsdb.org), que reúne as patentes registradas nos Estados Unidos, JPO 

(http:www.jpo.go.jp), escritório japonês de patentes, EPO (http://www.epo.org), escritório 

europeu de patentes, e o INPI (http://www.inpi.gov.br), instituto nacional de propriedade 

industrial, do Brasil. Os genes ortólogos selecionados foram PLDα1, GluR2, LEW2, Lsi1 e 

EIN2. Somente os genes ainda não descritos e patenteados para o arroz foram utilizados, à 

exceção do Lsi1, que já foi amplamente descrito e estudado em arroz, e foi mantido por se 

tratar de um gene com efeitos positivos tanto na tolerância a estresses bióticos quanto 

abióticos (Tabela 1).  

 

4.3 GENES DE REFERÊNCIA 

 

A expressão de genes de referência, utilizados para normalizar as quantidades 

de alvos em análise de qPCR, deve permanecer constante entre amostras de diferentes 

tecidos e sob diferentes condições experimentais, caso contrário os resultados obtidos 

poderiam ser distorcidos por possíveis diferenças nas quantidades iniciais de template (Jain 

et al., 2006). Dessa forma a amplificação de um controle interno (gene de referência) deve 

ser realizada para padronizar a quantidade de amostra de cDNA adicionada à reação. 

Geralmente são utilizados como normalizadores os genes envolvidos em processos celulares 

básicos como RNAs ribossômicos (rRNAs), Ubiquitin, actin, β-tubulin e glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH). Com a finalidade de selecionar os genes de referência 

mais adequados para o conjunto de amostras em estudo, sete genes de referência foram 

avaliados, e destes, três foram selecionados: actin (ACT), que apresentou valor de 

estabilidade igual a 0,010; eukaryotic elongation factor-1α (eEF-1α), que apresentou valor 

de estabilidade igual a 0,011; e glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), que 

apresentou valor de estabilidade igual a 0,008. A melhor combinação de dois genes para o 

conjunto  completo  de  amostras foi GAPDH e actin, cujo valor de estabilidade foi 0,007 de  



 

 

Tabela 1. Genes ortólogos selecionados para verificação de expressão gênica em plantas de arroz.  

Número de acesso em arroza Número de acesso em Arabidopsisb Gene Ação de interessec E-value 

LOC_Os01g07760 AT3G15730 PLDα1 Papel positivo na sinalização ABA 0.0 

LOC_Os01g54620 AT4G18780 LEW2 Acúmulo de ABA 0.0 

LOC_Os02g02540 AT4G35290 GluR2 Transdução de sinais e homeostase do cálcio 0.0 

LOC_Os02g51110 AT5G37820 Lsi1 Transporte transmembrana de água e pequenos solutos 1.9e-177 

LOC_Os07g06130 AT5G03280 EIN2 
Regulação positiva na via de sinalização mediada por 

ABA e regulação de movimentos estomáticos 
0.0 

a O número de acesso em arroz foi obtido no Rice Genome Annotation Project (RGAP). b O número de acesso em Arabidopsis foi obtido no The Arabidosis Information Resource (TAIR). c A 
descrição de cada gene refere-se à ação observada em Arabidopsis. 
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acordo com o software NormFinder (Andersen et al., 2004). Os três genes foram utilizados 

por apresentarem valores de estabilidade próximos. Os valores de média dos CTs dos genes 

de referência nas amostras em estudo foram submetidos ao teste de Tukey (p < 0,05) o qual 

não identificou diferença estatística significativa, corroborando com os resultados de 

estabilidade do NormFinder.  

Os valores de eficiência desses genes variaram de 96,74% a 100,16%, 

apresentando um valor 𝑅2 > 0,99 (Tabela 2). A eficiência de amplificação da PCR, taxa na 

qual um amplicon de PCR é gerado, foi medida como um valor percentual. O valor resultante 

equivale a uma medida de desempenho global do ensaio. Estimativas deficientes poderiam 

resultar em quantificações errôneas, e como medida preventiva foi utilizado o método do CT 

comparativo com primers com alta eficiência de amplificação (aproximadamente 100%, 

sendo a diferença entre a maior e a menor eficiência inferior a 10%), tanto para os genes de 

referência quanto para os genes ortólogos (Tabela 2 e Tabela 3 respectivamente). 

 

4.4 OTIMIZAÇÃO DE REAÇÕES DE qPCR 

 

A otimização de reações para as qPCRs envolveu variações na concentração de 

cada primer. A análise das curvas de melting (60°C a 95°C) indicou que todos os primers 

utilizados para amplificar os genes de referência geraram um único produto de PCR, com 

tamanho desejado de amplicon, indicando especificidade dos primers e permitindo que 

fossem utilizados no conjunto de amostras em estudo (Apêndice F). As eficiências dos 

primers de genes de referência e de primers de genes ortólogos foram determinadas a partir 

do slope obtido da construção de curvas de eficiência em gráficos de CT contra o log em base 

dois das concentrações iniciais de template. Por meio da equação E=(10-1 slope⁄
-1)×100 

(Bustin et al., 2009) foi possível obter em porcentagem uma estimativa de valores de 

eficiência (E). Foi observado que os valores de eficiência dos primers dos genes ortólogos 

encontram-se no intervalo de 96% e 105% (Tabela 3), ou seja, próximos do valor ideal 

(100%), em que a quantidade de template é dobrada a cada ciclo durante a fase geométrica 

de amplificação da PCR. Todos os pares de primers apresentaram R2>0,99, indicando uma 

forte relação entre os valores detectados de CT e a correspondente quantidade relativa de 

template em todas as reações de amplificação. Por fim, os ensaios finais de qPCR foram 

realizados em triplicatas para cada uma das amostras (Apêndice G) juntamente com um 

controle sem template (CST), também em triplicata, para cada gene.  



 

 

 

Tabela 2. Primers dos genes de referência utilizados para normalização de dados de expressão gênica em ensaio de seca.  
 

Gene Descrição Sequência F/R (5' → 3') Amplicona  Referência Eficiência da PCRb R2b Estabilidadec 

ACT Actina 
F TGCGATAATGGAACTGGTATGG 

147 pb Imin et al., 2006; Zhang et al., 2009 96,74% 0,997 0,010 
R ACAGCCCTGGGCGCAT 

eEF-1α 

Fator de 

elongação de 

eucariotos 1α 

F TTTCACTCTTGGTGTGAAGCAGAT 
103 pb Jain et al., 2006; Zhang et al., 2009 100,16% 0,996 0,011 

R GACTTCCTTCACGATTTCATCGTAA 

GAPDH 
Gliceraldeído-3-
fosfato 

desidrogenase 

F GGGCTGCTAGCTTCAACATC 
190 pb Kim et al., 2003 99,25% 0,998 0,008 

R TTGATTGCAGCCTTGATCTG 

a Amplicon (pares de base – pb) em cDNA. b Os valores de eficiência, assim como os valores de R2, foram obtidos a partir da construção de gráficos de valores de CT versus valores de loga 

(base 2) das concentrações iniciais de template – as concentrações se referem a seis diluições seriadas de cDNA. c Os valores de estabilidade foram obtidos a partir do conjunto amostral 
completo utilizando o software NormFinder (Anderse et al., 2004). 

 

 

Tabela 3. Primers dos genes ortólogos utilizados para estudo de expressão gênica em ensaio de seca.  
 

Identificação Sequência F/R (5' → 3') Tm °C Amplicon em cDNA Amplicon em DNA Eficiência da PCRa R2a 

GluR2 
F CGAGTTTGACGCAGCAATAG 60,4 

102pb 183pb 99,11% 0,9998 
R GCCAAGATAACCAAGCCAGA  60,4 

EIN2 
F CGATGATTTTTGGGATAGCA 56,3 

101pb 222pb 100,63% 0,9953 
R TGGTAGCAGATTAGGAACAACG  60,8 

LEW2 
F TTGCACGATATGGAGATGGA 58,4 

112pb 212pb 97,37% 0,9944 
R GACAGAACAGTATTCGCAGTGA 60,8 

Lsi1 
F ATGCCTACCATGTACTACG 58 

75pb 217pb 101,41% 0,9916 
R CGACACGACCTTCTTGAG  59,9 

PLDα1 
F CACCAAAATGATGATAGTTGACG 59,2 

100pb 578pb 103,98% 0,9946 
R CATGGCGATCTCAGAGTCC  62,3 

a Os valores de eficiência, assim como os valores de R2, foram obtidos a partir da construção de gráficos de valores de CT versus valores de log (base 2) das concentrações iniciais de template 
– as concentrações se referem às seis diluições seriadas de cDNA. Tm: temperatura de melting. 
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4.5 GENES ORTÓLOGOS DIFERENCIALMENTE EXPRESSOS 

 

Para criar níveis de expressão relativa (RQ: relative quantification), as 

quantidades de alvo normalizado, em plantas desafiadas e em plantas-controle, foram 

determinadas dividindo-se seus respectivos valores pelo valor de alvo-normalizado presente 

na planta-referência, que foi a cultivar Douradão em todas as comparações realizadas (cDNA 

de tecido foliar na época 1 com 100% de disponibilidade hídrica). Por convenção, essa 

referência foi denominada 1x para todas as análises, e todos os outros valores de expressão 

gênica presentes em diferentes amostras foram relacionados como uma diferença de n vezes 

em relação a referência, “nx”. Os níveis de expressão de cada gene ortólogo, em cada 

tratamento, puderem ser comparados, já que compartilhavam uma mesma referência.  

Considerando os resultados de RQ em plantas não submetidas a estresse de seca 

(tratamento controle), na época 1 (estádio vegetativo) não foi observada diferença estatística 

significativa na expressão dos genes em estudo entre Douradão e Primavera em um mesmo 

tecido (folhas ou raízes) (Figura 1-a) e foi também observado que três genes apresentaram 

maiores níveis de expressão em raízes. Na época 2 (estádio reprodutivo), em folhas, o 

genótipo Primavera apresentou os maiores valores de RQ (Figura 1-b), à exceção do gene 

OsEIN2, que foi mais expresso em Douradão. Em raízes, o gene OsPLDα1 foi 

significativamente mais expresso na cultivar Primavera, enquanto que o gene OsEIN2 foi 

significativamente mais expresso na cultivar Douradão, assim como ocorreu no tecido foliar. 

Com esses resultados observa-se que o genótipo Primavera apresentou maiores níveis de 

expressão dos genes ortólogos avaliados do que Douradão no estádio reprodutivo, o que não 

resultou no aumento da tolerância à seca daquele genótipo.   

O tratamento de restrição hídrica (redução de 50% da disponibilidade hídrica em 

relação ao controle), foi capaz de reduzir a produtividade de Douradão e Primavera, 

principalmente na época 2 (Lanna et al., 2013). Essa redução indica que os mecanismos de 

resposta foram ativados em ambos os genótipos, possibilitando averiguar o nível de 

expressão após o tratamento de seca para os seis genes ortólogos de arroz, cuja análise 

detalhada vem a seguir.  
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Figura 1. Níveis de expressão dos genes ortólogos de Arabidopsis relacionados à tolerância 

à seca nos tratamentos controle para os genótipos Douradão (D. 100%) e 

Primavera (P. 100%) em diferentes tecidos (folha e raiz) em diferentes fases de 

desenvolvimento: (a) época 1 (estádio vegetativo); (b) época 2 (estádio 

reprodutivo). A quantidade relativa de cDNA foi normalizada com os genes de 

referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras representam a média±erro padrão 

(α=0,05). Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas dentro de 

cada grupo (cada gene representa um grupo em cada época em estudo) pelo teste 

de Tukey (p<0,05; n=3). Os valores de RQ em escala linear estão disponíveis no 

Apêndice H. 
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4.5.1 LOC_Os01g07760 (ortólogo de AT3G15730, PLDα1) 

 

O LOC_Os01g07760 é o ortólogo do gene AT3G15730 de Arabidopsis, que 

codifica a enzima fosfolipase Dα1 (PLDα1, phospholipase D alpha 1). A ativação da 

fosfolipase D (PLD) tem sido associada a vários processos celulares, incluindo transdução 

de sinais e tráfego de membrana. PLD hidrolisa fosfolipídios gerando ácido fosfatídico (PA) 

e grupos free head. Estudos sugerem que PLD medeia uma importante etapa na transdução 

de sinais do ácido abscísico (ABA), conhecido por promover o fechamento estomático em 

respostas de plantas à seca, um papel crucial para a manutenção da hidratação das folhas e 

para a sobrevivência das plantas em regime de deficiência hídrica (Sang et al., 2001). Há 

relatos de que o gene PLD foi ativado sob condições de seca em Craterostigma 

plantagineum e Arabidopsis (Frank et al., 2000; Sang et al., 2001). Há também estudos que 

apresentam evidências de relações diretas entre PLDα1 e a proteína fosfatase 2C (PP2C, 

protein phosphatase 2C), um regulador negativo de respostas ao ABA em Arabidopsis, na 

resposta de sinalização do ABA (Zhang et al., 2004). 

Múltiplas formas de PLD (PLDα, PLDβ, PLDγ, PLDδ e outras) foram 

identificadas, e exibem propriedades bioquímicas diferentes em plantas, animais e micro-

organismos. A partir de resultados de clonagem, purificação, atividade enzimática e estudos 

de expressão, PLDα pode ser considerado o tipo mais prevalente e difundido em relação à 

PLDβ e PLDγ em tecidos vegetais. Estas diferenças sugerem que isoformas de PLD sejam 

reguladas de forma diferente e possuem funções únicas. Há relatos da ocorrência de 

proteínas PLDα, PLDβ e PLDγ em condições de perda de água por transpiração em 

Arabidopsis. Para verificar o papel de PLDα1 na diminuição de perda de água em plantas, 

Sang et al. (2001) o superexpressaram em tabaco. Em folhas sem PLDα1 houve diminuição 

de sensibilidade ao fechamento estomático promovido por ABA e aumento de perda de água 

por transpiração. Os resultados dos autores demonstraram um importante papel de PLDα1 

na regulação de resposta de plantas à escassez de água. O exaurimento de PLDα1 em 

Arabidopsis não apresentou alteração na atividade das proteínas e na expressão de PLDβ, 

PLDγ e PLDδ, mas a presença dessas outras PLDs não puderam compensar a ausência de 

PLDα1 na regulação de perda de água (Sang et al., 2001). 

No presente estudo, foram observados níveis diferenciais de expressão do gene 

ortólogo de PLDα1 em folhas e raízes, na época 1 (estádio vegetativo) e na época 2 (estágio 

reprodutivo) dos genótipos Douradão (genótipo tolerante) e Primavera (genótipo 



33 

 

  

susceptível). Na época 1, houve maior expressão desse gene em raízes de plantas desafiadas 

do genótipo Douradão (D. 50%). Na comparação entre os tratamentos D. 50% e D. 100% 

nas raízes, o primeiro tratamento apresentou um nível de expressão duas vezes maior de 

OsPLDα1. Em Primavera foi observado o inverso, ou seja, menor expressão nas raízes das 

plantas desafiadas. Em folhas, dessa mesma época, também houve maior expressão de 

OsPLDα1 nas plantas de Douradão desafiadas (1,6x maior do que sua planta-controle), 

ocorrência não observada em Primavera, nessas mesmas condições (Figura 2 e Tabela 4).  

 

 

 

Figura 2. Níveis de expressão de OsPLDα1 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 1 (fase vegetativa) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi normalizada 

com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras representam 

a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças estatísticas 

significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Tabela 4. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsPLDα1 na época 1 (fase vegetativa), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 1,58 ± 0,23 a 

Primavera 100% 1,45 ± 0,15 a 

Primavera 50% 1,71 ± 0,17 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 1,52 ± 0,08 b 

Douradão 50% 3,98 ± 0,04 a 

Primavera 100% 1,32 ± 0,25 b 

Primavera 50% 0,85 ± 0,02 c 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 d, e 

Raiz Douradão 100% 1,52 ± 0,08 b, c 

Folha Douradão 50% 1,58 ± 0,23 b, c 

Raiz Douradão 50% 3,98 ± 0,04 a 

Folha Primavera 100% 1,45 ± 0,15 b, c 

Raiz Primavera 100% 1,32 ± 0,25 c, d 

Folha Primavera 50% 1,71 ± 0,17 b 

Raiz Primavera 50% 0,85 ± 0,02 e 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

A partir desses resultados pode-se observar que OsPLDα1 foi um gene 

responsivo à seca no estádio inicial de desenvolvimento da planta (época 1, estádio 

vegetativo), já que o genótipo tolerante Douradão apresentou níveis diferenciais de 

expressão, em que plantas desafiadas apresentaram maiores níveis de expressão do que 

plantas-controle; enquanto em Primavera (genótipo susceptível) o nível de expressão foi 

reduzido (raízes) ou não foi significativamente diferenciado (folhas) quando a planta foi 

submetida a tratamento de deficiência hídrica em comparação ao tratamento-controle. Em 

Arabidopsis, o gene responsável por codificar PLDα1 (AT3G15730), tem sido reportado 

como possuidor de um papel positivo na sinalização de ácido abscísico (ABA) através da 

produção de ácido fosfatídico, um importante mensageiro lipídico na sinalização de ABA e 

com importante papel em resposta à estresses, como a seca (Du et al., 2013; Jia et al., 2013). 

Em arroz a expressão do gene PLDα1 foi diferenciada somente no genótipo tolerante 

Douradão, ou seja, estudos posteriores definirão se essa resposta foi devida ao alelo desse 

gene de Douradão, ou se teve o envolvimento de fatores de transcrição ou outros elementos 

gênicos responsáveis pela expressão desse gene (elementos cis, microRNAs, etc.). Essa 

informação será fundamental para saber se a manipulação da expressão desse gene poderá 

trazer resultados favoráveis para o melhoramento do arroz para o aumento da tolerância à 



35 

 

  

seca.  Adicionalmente, observou-se em Douradão que os maiores níveis de expressão foram 

em raízes, na fase vegetativa, e em folhas, na fase reprodutiva. A explicação mais aceita para 

o modo de ação de ABA é que, em uma fase inicial de escassez de água no solo, o ABA seja 

sintetizado nas raízes e transportado ao longo do xilema para a parte aérea como um sinal de 

estresse para regular o movimento dos estômatos e a expressão de genes relacionados à 

tolerância à seca. No entanto, quando o adequado transporte de água é impedido, o que pode 

levar à falta de água na parte aérea ou levar às plantas sofrerem constante estresse, é possível 

que o ABA possa ser sintetizado na parte aérea e então ser transportado até as raízes (Chen 

et al., 2005). Comportamento similar foi observado na expressão do ortólogo de PLDα1. Na 

época 2, os maiores níveis de expressão foram observados em folhas e foram atribuídos ao 

genótipo Douradão, com níveis vinte vezes maiores do que os observados nas plantas-

controle (D. 100%), o que reforça o papel de OsPLDα1 em respostas das plantas de arroz à 

deficiência hídrica (Tabela 5 e Figura 3).  

 

 

Tabela 5. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsPLDα1 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 0,53 ± 0,03 d 

Douradão 50% 20,01 ± 0,49 a 

Primavera 100% 2,98 ± 0,35 b 

Primavera 50% 2,15 ± 0,23 c 

(b) Raiz 

Douradão 100% 0,91 ± 0,03 c, b 

Douradão 50% 1,19 ± 0,04 b 

Primavera 100% 2,67 ± 0,54 a 

Primavera 50% 0,52 ± 0,06 c 

(c) 

Folha Douradão 100% 0,53 ± 0,03 d 

Raiz Douradão 100% 0,91 ± 0,03 d 

Folha Douradão 50% 20,01 ± 0,49 a 

Raiz Douradão 50% 1,19 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 2,98 ± 0,35 b 

Raiz Primavera 100% 2,67 ± 0,54 b, c 

Folha Primavera 50% 2,15 ± 0,23 c 

Raiz Primavera 50% 0,52 ± 0,06 d 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Figura 3. Níveis de expressão do OsPLDα1 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 2 (fase reprodutiva) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi normalizada 

com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras representam 

a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças estatísticas 

significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

De uma forma geral, após se comparar os perfis de expressão, foi observado o 

aumento da expressão no tecido radicular de plantas do genótipo tolerante (Douradão) 

submetidas ao tratamento de seca no estádio vegetativo, enquanto que no estádio reprodutivo 

houve destaque de expressão no tecido foliar de plantas deste mesmo genótipo. Essa 

informação é importante na medida em que se pode sugerir o uso de promotores específicos 

para a superexpressão daquele gene nas raízes e folhas, o que poderia aumentar a tolerância 

à seca do arroz no estádio reprodutivo, que é o mais sensível para a cultura, desde que seja 

confirmado que o aumento da tolerância à seca tenha sido obtido pelo alelo de Douradão do 

gene OsPLDα1. Do ponto de vista fisiológico, não há sentido em estabelecer comparações 
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entre as épocas 1 e 2, já que a demanda da planta por nutrientes e água é completamente 

diferenciada entre as fases vegetativa e reprodutiva. 

 

4.5.2 LOC_Os01g54620 (ortólogo de AT4G18780, LEW2) 

 

O LOC_Os01g54620 é ortólogo do gene AT4G18780 em Arabidopsis, 

denominado LEW2 (leaf-wilting), um novo alelo do gene AtCesA8/IRX1 que codifica uma 

subunidade do complexo de síntese de celulose (Chen et al., 2005). A celulose é o 

polissacarídeo mais abundante produzido por plantas, e constitui a maior parte da parede 

celular vegetal, determinando a forma da célula e a morfologia da planta. Estudos anteriores 

identificaram 10 genes responsáveis por codificar subunidades catalíticas de síntese de 

celulose (CESA) em Arabidopsis: AtCesA1 (RSW1), AtCesA2, AtCesA3 (IXR1/CEV1) e 

AtCesA6 (IXR2/PRC1), necessários para a catálise da biossíntese de celulose depositada na 

parede primária; e AtCesA4 (IRX5), AtCesA7 (IRX3/FRA5) e AtCesA8 (IRX1/FRA6), 

essenciais para a síntese de celulose na parede celular secundária. Em plantas mutantes de 

Arabidopsis, defectivas nestes genes, o conteúdo de celulose é reduzido drasticamente, a 

parede celular secundária torna-se mais fina e incapaz de suportar a pressão negativa 

produzida durante o curso de transporte de água (Doblin et al., 2002; Taylor et al., 2000; 

Chen et al., 2005).  

Segundo Chen et al. (2005), o mutante lew2 produz uma proteína com atividade 

nula ou extremamente reduzida, resultando em plantas murchas após serem transferidas de 

condições normais para condições de maior transpiração, enquanto plantas do tipo selvagem, 

sob mesmas condições, não apresentaram esse fenótipo. No entanto, a perda de água em 

folhas lew2 é um pouco mais lenta do que em folhas do tipo selvagem; Chen et al. (2005) 

relataram que plantas do tipo selvagem morreram após mais de uma semana de tratamento 

de seca, ao passo que todas as plantas mutantes lew2 sobreviveram. Os autores verificaram 

também que a expressão de transcritos de genes marcadores induzidos por estresse, tais 

como P5CS (pirrolina-5-carboxilato sintase) e ABA2/SDR1 (álcool desidrogenase/redutase), 

foi mais induzida em lew2 do que no tipo selvagem. Eles estudaram o alelo lew2 em detalhes 

e encontraram que plantas com este alelo acumulam maiores níveis de osmólitos, prolina e 

açúcares, e ABA, e são mais tolerantes à seca do que o tipo selvagem. Estudos anteriores 

indicam que o estresse de seca pode aumentar o teor de alguns açúcares, provavelmente 

através de inibição de atividade de algumas enzimas envolvidas na síntese de celulose. O 
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aumento de açúcares nas células pode estimular a expressão dos genes P5CS e SDR1, 

relacionados com a síntese de ABA, e causar acumulação de prolina e ABA que aumentam 

a tolerância à seca e ao estresse osmótico. Os resultados de Chen et al. (2005) sugerem que 

a modulação da síntese de celulose da parede celular pode ser uma das principais adaptações 

das plantas à seca e estresse osmótico. 

Os resultados do estudo de expressão do ortólogo de LEW2, em arroz, época 1, 

estão apresentados na Figura 4 e os dados de RQ na Tabela 6. Em folhas, na época 1, foi 

possível observar que houve expressão diferencial do ortólogo de LEW2 em plantas 

desafiadas de Douradão, em que estas plantas tiveram expressão doze vezes maior em 

relação às plantas-controle (D. 100%); as demais amostras não apresentaram diferenças 

estatísticas significativas.   

 

 
Figura 4. Níveis de expressão do OsLEW2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 1 (fase vegetativa) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi normalizada 

com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras representam 

a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças estatísticas 

significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Tabela 6. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsLEW2 na época 1 (fase vegetativa), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 12,50 ± 1,09 a 

Primavera 100% 0,92 ± 0,15 b 

Primavera 50% 1,05 ± 0,09 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 29,39 ± 0,30 a 

Douradão 50% 19,48 ± 0,04 b 

Primavera 100% 28,65 ± 0,40 a 

Primavera 50% 11,95 ± 1,88 c 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 d 

Raiz Douradão 100% 29,39 ± 0,30 a 

Folha Douradão 50% 12,50 ± 1,09 c 

Raiz Douradão 50% 19,48 ± 0,04 b 

Folha Primavera 100% 0,92 ± 0,15 d 

Raiz Primavera 100% 28,65 ± 0,40 a 

Folha Primavera 50% 1,05 ± 0,09 d 

Raiz Primavera 50% 11,95 ± 1,88 c 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

No tecido radicular houve menor expressão do ortólogo de LEW2 em plantas 

desafiadas do que em suas respectivas plantas-controle, dessa forma observa-se que a 

expressão do provável gene relacionado à síntese de celulose diminuiu em ambos os 

genótipos submetidos ao déficit hídrico, e esta seria uma resposta ao estresse de seca, uma 

vez que em Arabidopsis, a tolerância à seca aumentou quando o gene LEW2 foi desativado 

(Chen et al., 2005). O comportamento desse gene na época 1 foi interessante, uma vez que 

houve clara distinção de expressão entre o tecido radicular e o tecido foliar em Douradão. 

Ao que tudo indica, na parte aérea, esse gene foi induzido para manter a planta com fenótipo 

ereto quando da aplicação do déficit hídrico, enquanto que nas raízes, tanto para Douradão 

quanto para Primavera, houve supressão do gene ao ser aplicado o déficit hídrico, talvez uma 

resposta da planta para a redução do crescimento radicular. 

Na época 2, em folhas de plantas-controle, os maiores níveis de expressão do 

ortólogo de LEW2 foram observados em Primavera, que apesar de ter nível de expressão 

diminuído em folhas de plantas desafiadas, esses níveis foram superiores ao de Douradão 

considerando o mesmo tratamento. Em raízes, enquanto os níveis de expressão de LEW2 em 

D. 50% foram 2,2x maiores do que em D. 100%, em P. 50% foram 3,8x maiores do que sua 

respectiva planta-controle (Figura 5 e Tabela 7). O comportamento da expressão não foi 

coincidente entre Douradão e Primavera no tecido foliar na época 2. Enquanto em Douradão 



40 

 

  

a expressão aumentou nas plantas desafiadas em relação às plantas controle, em Primavera 

ocorreu o contrário. O efeito dessa diferença na maior produtividade de Douradão poderá 

ser melhor entendido em um estudo posterior. Já no tecido radicular o comportamento de 

Douradão e Primavera foi coincidente, onde foi observado aumento no nível de expressão 

nas plantas desafiadas, e provavelmente não há relação desse resultado com a produtividade 

observada nas duas cultivares. 

 

 

 

Figura 5. Níveis de expressão de OsLEW2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 2 (fase reprodutiva) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi normalizada 

com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras representam a 

média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças estatísticas 

significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Tabela 7. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsLEW2 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 2,80 ± 0,25 d 

Douradão 50% 7,20 ± 0,54 c 

Primavera 100% 19,48 ± 0,29 a 

Primavera 50% 13,56 ± 1,79 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 18,12 ± 2,77 c 

Douradão 50% 39,50 ± 0,04 b 

Primavera 100% 19,36 ± 1,92 c 

Primavera 50% 74,34 ± 3,78 a 

(c) 

Folha Douradão 100% 2,80 ± 0,25 e, f 

Raiz Douradão 100% 18,12 ± 2,77 c, d 

Folha Douradão 50% 7,20 ± 0,54 e 

Raiz Douradão 50% 39,50 ± 0,04 b 

Folha Primavera 100% 19,48 ± 0,29 c 

Raiz Primavera 100% 19,36 ± 1,92 c 

Folha Primavera 50% 13,46 ± 1,79 d 

Raiz Primavera 50% 74,34 ± 3,78 a 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

4.5.3 LOC_ Os02g02540 (ortólogo de AT4G35290, AtGluR2) 

 

O LOC_Os02g02540 é ortólogo do gene AT4G35290 de Arabidopsis, 

conhecido como AtGluR2 (Arabidopsis thaliana glutamate receptor 2). Em Arabidopsis esse 

gene foi associado à captação de cálcio (Ca2+). Kim et al. (2001) descreveram a identificação 

molecular e a caracterização funcional de AtGluR2 de Arabidopsis, indicando que o gene 

seria responsável por um canal permeável ao cálcio, partindo do princípio de que em 

mamíferos, receptores ionotrópicos de glutamato (iGluR, ionotropic glutamate receptors) 

são canais não seletivos de cátions permeáveis ao Ca2+, potássio (K+) e sódio (Na+).  

Segundo Kim et al. (2001), a superexpressão de AtGluR2 alterou o 

desenvolvimento normal de plantas transgênicas de Arabidopsis quando sujeitas a 

deficiência de cálcio. As plantas transgênicas apresentaram crescimento retardado, 

fertilidade reduzida e exibiram sintomas, como necrose e escurecimento nos pontos de 

crescimento das plantas, altamente consistentes com a deficiência de Ca2+. Adicionalmente 

a superexpressão de AtGluR2 gerou hipersensibilidade aos cátions K+ e Na+, que juntamente 

com o Ca2+ estão presentes no solo e são absorvidos pelas plantas. Por fim, Kim et al. (2001) 

relataram que o gene AtGluR2 expressa-se preferencialmente em tecidos vasculares e 
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sugeriram que esse gene pode desempenhar um papel funcional na descarga de Ca2+ e na 

distribuição entre os diferentes tecidos.  

Em arroz, na época 1, os resultados de expressão do gene ortólogo de AtGluR2 

em folhas mostraram que não houve expressão diferencial entre Douradão e Primavera 

desafiados e seus respectivos controles. Por outro lado, no tecido radicular, plantas 

desafiadas de Douradão reduziram a expressão do gene em relação ao controle, enquanto 

que para Primavera não houve diferença significativa na comparação entre a expressão em 

plantas desafiadas e controle (Figura 6 e Tabela 8).  

 

 

 
Figura 6. Níveis de expressão de OsGluR2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 1 (fase vegetativa) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi normalizada 

com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras representam 

a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças estatísticas 

significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Tabela 8. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsGluR2 na época 1 (fase vegetativa), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 0,87 ± 0,06 b 

Primavera 100% 1,73 ± 0,22 a 

Primavera 50% 1,92 ± 0,03 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 0,80 ± 0,05 b 

Douradão 50% 0,62 ± 0,04 d 

Primavera 100% 0,71 ± 0,03 c,d 

Primavera 50% 0,72 ± 0,04 b, c 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 b 

Raiz Douradão 100% 0,80 ± 0,05 b, c, d 

Folha Douradão 50% 0,87 ± 0,05 b, c 

Raiz Douradão 50% 0,62 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 1,73 ± 0,22 a 

Raiz Primavera 100% 0,71 ± 0,03 c, d 

Folha Primavera 50% 1,92 ± 0,03 a 

Raiz Primavera 50% 0,72 ± 0,04 c, d 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

Na época 2, em folhas, houve aumento da expressão em P. 50%. Em raízes, tanto 

para Douradão quanto Primavera, as plantas desafiadas tiveram menor expressão de 

AtGluR2 que as plantas controle (Figura 7 e Tabela 9). Na época 1 somente o tecido radicular 

de Douradão apresentou expressão diferencial (redução em relação ao controle). Esse 

resultado também se repetiu na época 2 para Douradão. Entretanto, na época 2, a cultivar 

Primavera apresentou expressão diferencial tanto no tecido foliar quanto no radicular, mas 

não coincidentes: no foliar, as plantas desafiadas apresentaram indução de expressão, 

enquanto que no radicular aconteceu o contrário. Estímulos fisiológicos, tais como 

luminosidade, estresses oxidativo e salino, seca, dentre outros, induzem elevações 

transitórias nos níveis citoplasmáticos de Ca2+. Acredita-se que esse aumento transitório nas 

concentrações de Ca2+ citosólico livre, [Ca2+]citosólico, seja fundamental para o 

desencadeamento de respostas de adaptação específicas e na manutenção da homeostase 

celular nas plantas; canais iônicos das células guarda e as bombas de prótons são regulados 

pela [Ca2+]citosólico, tal que a elevação deste cátion ativa mecanismos de fechamento de 

estômatos (Sanders et al., 1999; Kim et al., 2001, Mori et al., 2006). Dessa forma, a presença 

de Ca2+ é essencial para a que as plantas respondam a estresses ambientais, e deve estar 

presente em níveis adequados no citosol para que sua participação nas respostas à seca seja 

efetiva. Se a superexpressão descrita por Kim et al. (2001) leva à deficiência de cálcio, em 
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condições de seca alelos menos eficientes desse gene poderiam acarretar em aumento na 

concentração de Ca2+ no citosol das células, e consequente aumento de tolerância à seca. 

Como os menores níveis do gene ortólogo de AtGluR2 foi observado no genótipo tolerante 

à seca, isso pode ser um indicativo de que a redução da expressão desse gene pode ter 

contribuído com a maior produtividade sob déficit hídrico observado em Douradão.  

 

 

 

 
Figura 7. Níveis de expressão de OsGluR2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 2 (fase reprodutiva) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi normalizada 

com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras representam 

a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças estatísticas 

significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Tabela 9. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsGluR2 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,69 ± 0,09 c, d 

Douradão 50% 2,47 ± 0,18 c 

Primavera 100% 5,61 ± 0,20 b 

Primavera 50% 8,64 ± 0,67 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 5,71 ± 0,49 a 

Douradão 50% 2,25 ± 0,04 c 

Primavera 100% 4,60 ± 0,52 b 

Primavera 50% 1,20 ± 0,06 d 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,69 ± 0,09 d, e 

Raiz Douradão 100% 5,71 ± 0,49 b 

Folha Douradão 50% 2,47 ± 0,18 d 

Raiz Douradão 50% 2,25 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 5,61 ± 0,20 b 

Raiz Primavera 100% 4,60 ± 0,52 c 

Folha Primavera 50% 8,64 ± 0,67 a 

Raiz Primavera 50% 1,20 ± 0,06 e 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

4.5.4 LOC_ Os02g51110 (ortólogo de AT5G37820, Lsi1) 

 

O LOC_Os02g51110 ou Lsi1 (Low silicon rice 1) é gene ortólogo de 

AT5G37820 ou AtNIP4;2 (Arabidopsis thaliana NOD26-like intrinsic protein 4;2). Em 

Arabidopsis o produto do gene AtNIP4;2 é classificado como aquaporina, proteína que 

facilita o transporte de água e de pequenos solutos neutros através da membrana celular 

(Quigley et al., 2001). As aquaporinas transportam também outros substratos, tais como 

dióxido de carbono (CO2), amônia (NH3), glicerol, ureia e ácido bórico (Agre & Kozono, 

2003; Maurel 2007). Lsi1 foi o primeiro gene responsável por codificar aquaporina 

identificada como transportadora de ácido silícico, seu produto é pertence à subfamília 

nodulin 26-like intrinsic membrane protein (NIP) (Ma et al., 2006; Forrest & Bhave, 2007). 

Em plantas, o silício (Si) é um elemento benéfico caracterizado por proteger as plantas de 

estresses bióticos e abióticos. Si melhora a resistência de plantas às doenças e pragas, 

melhora a habilidade de interceptar luz (por manter as folhas eretas), alivia a toxicidade por 

metais e minimiza perdas por transpiração. O arroz (Ma et al., 2006) é uma espécie altamente 

acumuladora de Si, assim como a cana-de-açúcar (Ma et al., 2006; Mitani et al., 2008). O 
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Lsi1 já foi também caracterizado como transportador de silício em cevada, HvLsi1 (Chiba et 

al., 2009), e milho, ZmLsi1 e ZmLsi6 (Mitani et al., 2009).  

O efeito de um gene mutante defeituoso de Lsi1 em arroz resultou na redução 

significativa de absorção de Si e de produtividade (Ma et al., 2006). Diferentemente de 

outros minerais, Si não apresenta toxicidade quando em excesso em plantas, pois o ácido 

silícico se autopolimeriza quando presente em altas concentrações. Além disso, os efeitos 

benéficos de Si no crescimento de plantas são melhorados com a acumulação de Si. De fato, 

Lsi1 é constitutivamente expresso em raízes de arroz, e o nível de expressão não é 

marcadamente afetado pelo nível de Si (Mitani et al., 2008). 

Os resultados de expressão em folhas de arroz na época 1 indicaram maiores 

níveis de expressão em plantas desafiadas (D. 50% e P. 50%), as quais não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas entre si. No tecido radicular, o menor nível de expressão 

foi observado em plantas desafiadas de Primavera enquanto as demais amostras não 

diferiram entre si. Ao se comparar os níveis de expressão de Lsi1 em tecidos de folhas e 

raízes observou-se que esse gene foi muito mais expresso em raízes (Tabela 12 e Figura 10), 

confirmando o resultado previamente obtido por Mitani et al. (2008).  

 

 

 

Tabela 10. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para Lsi1 na época 1 (fase vegetativa), em folhas e raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 3,20 ± 0,59 a 

Primavera 100% 1,60 ± 0,38 b 

Primavera 50% 2,61 ± 0,58 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 114,96 ± 19,99 a 

Douradão 50% 108,43 ± 0,04 a 

Primavera 100% 93,29 ± 11,07 a 

Primavera 50% 34,11 ± 4,78 b 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 d 

Raiz Douradão 100% 114,96 ± 19,99 a 

Folha Douradão 50% 3,20 ± 0,59 d 

Raiz Douradão 50% 108,43 ± 0,04 a, b 

Folha Primavera 100% 1,60 ± 0,38 d 

Raiz Primavera 100% 93,29 ± 11,07 b 

Folha Primavera 50% 2,61 ± 0,58 d 

Raiz Primavera 50% 34,11 ± 4,78 c 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Figura 8. Níveis de expressão de Lsi1 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 1 (fase vegetativa) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi 

normalizada com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras 

representam a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças 

estatísticas significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; 

n=3). 

 

 

Na época 1, as duas cultivares apresentaram aumento na expressão de Lsi1 no 

tecido foliar das plantas desafiadas em relação as plantas controle. Contudo, no tecido 

radicular, o déficit hídrico resultou em uma diminuição na expressão do gene em Primavera, 

enquanto em Douradão a expressão continuou no mesmo patamar. Esse fato pode também 

pode ter auxiliado na maior produtividade nas plantas desafiadas de Douradão. A menor 

expressão do gene pode ter resultado em menor poder de captação de Si pelas raízes de 

plantas desafiadas de Primavera, podendo ser um dos motivos que levaram este genótipo a 

apresentar maior susceptibilidade à seca (Figura 10 e Tabela 12). Na época 2, no tecido foliar 

a maior expressão do gene Lsi1 foi observada nas plantas controle da cultivar Primavera, 
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havendo redução da expressão nas plantas desafiadas. No tecido radicular o nível de 

expressão de Primavera continuou alto nas plantas controle, não reduzindo após o tratamento 

de seca. (Figura 11 e Tabela 13). A maior expressão do gene Lsi1 em Primavera na época 2 

lança dúvidas sobre a efetividade desse gene em aumentar a tolerância à seca em arroz. 

 

 

 

 

Figura 9. Níveis de expressão de Lsi1 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 2 (fase reprodutiva) em diferentes 

grupos: (a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi 

normalizada com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras 

representam a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças 

estatísticas significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; 

n=3). 
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Tabela 11. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para Lsi1 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas e raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 6,88 ± 0,39 b 

Douradão 50% 14,15 ± 1,61 b 

Primavera 100% 64,86 ± 14,06 a 

Primavera 50% 6,06 ± 1,07 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 24,60 ± 1,35 b 

Douradão 50% 11,39 ± 0,04 b, c 

Primavera 100% 64,53 ± 19,49 a 

Primavera 50% 63,83 ± 10,02 a 

(c) 

Folha Douradão 100% 6,88 ± 0,39 b, c 

Raiz Douradão 100% 24,60 ± 1,35 b 

Folha Douradão 50% 14,15 ± 1,61 b, c 

Raiz Douradão 50% 11,39 ± 0,04 b, c 

Folha Primavera 100% 64,86 ± 14,06 a 

Raiz Primavera 100% 64,53 ± 19,49 a 

Folha Primavera 50% 6,06 ± 1,07 b, c 

Raiz Primavera 50% 63,83 ± 10,02 a 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

4.5.5 LOC_ Os07g06130 (ortólogo de AT5G03280, EIN2) 

 

O LOC_Os07g06130 é ortólogo do gene AT5G03280 de Arabidopsis, também 

conhecido como EIN2 (Ethylene insensitive2), originalmente identificado como uma 

mutação de perda de função que confere forte insensibilidade a etileno exógeno (Ghassemian 

et al., 2000). A proteína nuclear EIN2 é um componente central na via de transdução de 

sinais do etileno em plantas, e desempenha um importante papel como intermediário comum 

às respostas de muitos sinais diferentes incluindo a via do ABA (Wang et al., 2007). O gene 

EIN2 já foi indicado como regulador positivo de ABA (Ghassemian et al., 2000), regulador 

de movimento estomático (Desikan et al., 2006), e a uma menor sensibilidade a estresses 

salino (NaCl) e osmótico (manitol) (Wang et al., 2007).   

Em arroz, os resultados mostraram que na época 1, tecido foliar, não houve 

diferenças estatísticas significativas entre as plantas desafiadas e suas respectivas plantas-

controle para ambas cultivares avaliadas. Já em raízes, plantas desafiadas de Douradão 

apresentaram maiores níveis de expressão, enquanto que plantas desafiadas de Primavera 

apresentaram os menores níveis de expressão. Esses resultados indicam uma atuação do gene 

na tolerância a seca do parental tolerante, Douradão (Figura 12 e Tabela 14). Já na época 2 

o comportamento do gene foi distinto do observado na época 1, pois foram observados níveis 
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diferenciais de expressão tanto em folhas quanto em raízes. O tecido foliar de Douradão 

apresentou aumento de expressão do ortólogo EIN2 após a restrição hídrica, enquanto que 

foi observado o inverso no tecido radicular. Em Primavera, tanto no tecido foliar quanto no 

radicular, houve aumento significativo na expressão desse gene (Tabela 15 e Figura 13). 

Folhas de plantas desafiadas de Douradão apresentaram maiores níveis de expressão ao se 

observar o conjunto de dados como um todo (Figura 13-c).  

 

 

 

 

Figura 10. Níveis de expressão de OsEIN2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 1 (fase vegetativa) em diferentes grupos: 

(a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi 

normalizada com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras 

representam a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças 

estatísticas significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; 

n=3). 
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Tabela 12. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsEIN2 na época 1 (fase vegetativa), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 c 

Douradão 50% 1,17 ± 0,13 b, c 

Primavera 100% 1,41 ± 0,10 a, b 

Primavera 50% 1,53 ± 0,17 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 1,19 ± 0,02 b 

Douradão 50% 1,56 ± 0,04 a 

Primavera 100% 0,65 ± 0,12 d 

Primavera 50% 0,17 ± 0,01 e 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 b 

Raiz Douradão 100% 1,19 ± 0,02 b 

Folha Douradão 50% 1,17 ± 0,13 b 

Raiz Douradão 50% 1,56 ± 0,04 a 

Folha Primavera 100% 1,41 ± 0,10 a 

Raiz Primavera 100% 0,65 ± 0,12 c 

Folha Primavera 50% 1,53 ± 0,17 a 

Raiz Primavera 50% 0,17 ± 0,01 d 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

 

Tabela 13. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsEIN2 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 2,52 ± 0,18 b 

Douradão 50% 4,30 ± 0,35 a 

Primavera 100% 1,35 ± 0,17 c 

Primavera 50% 2,83 ± 0,06 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 2,14 ± 0,10 a 

Douradão 50% 1,10 ± 0,04 b 

Primavera 100% 1,25 ± 0,12 b 

Primavera 50% 2,36 ± 0,64 a 

(c) 

Folha Douradão 100% 2,52 ± 0,18 b, c 

Raiz Douradão 100% 2,14 ± 0,10 c 

Folha Douradão 50% 4,30 ± 0,35 a 

Raiz Douradão 50% 1,10 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 1,35 ± 0,17 d 

Raiz Primavera 100% 1,25 ± 0,12 d 

Folha Primavera 50% 2,83 ± 0,06 b 

Raiz Primavera 50% 2,36 ± 0,64 b, c 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Figura 11. Níveis de expressão de OsEIN2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 2 (fase reprodutiva) em diferentes 

grupos: (a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de cDNA foi 

normalizada com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. As barras 

representam a média±erro padrão (α=0,05). Letras distintas indicam diferenças 

estatísticas significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey (p<0,05; 

n=3). 

 

 

 

De uma forma geral, a participação do ortólogo de EIN2 em respostas das plantas 

à seca foi observada quando houve aumento de expressão em plantas desafiadas de Douradão 

nas duas fases de restrição hídrica; na época 1 expressou-se mais em raízes e na época 2 

expressou-se mais nas folhas. O genótipo Primavera apresentou maiores níveis de expressão 

em relação ao seu controle observados na época 2, tanto em folhas quanto em raízes.  Por 

estar diretamente relacionado com a expressão de ABA, EIN2 é um gene candidato para um 

estudo a ser aprofundado, como na transformação, seleção assistida ou busca por variantes 

alélicas desse gene em bancos de germoplasma. 
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Os resultados podem ser visualizados de uma forma resumida na Tabela 16, onde 

é possível observar que, ao se comparar os níveis de expressão entre os tecidos de folhas e 

raízes, de uma forma geral, houve maior expressão em raízes no estádio vegetativo e em 

folhas no estádio reprodutivo (Tabela 16). 

 

 



 

 

  

Tabela 14. Análise central dos genes: tratamento 50% versus tratamento 100%.  

 

* Indicação de aumento (+), diminuição (-) ou igualdade (=) dos níveis de expressão em plantas desafiadas (tratamento 50%) em relação às plantas-controle (tratamento 100%), pelo teste de 
Tukey (p<0,05; n=3), nos tecidos foliar e radicular, nos genótipos Douradão e Primavera, dentro da época de restrição hídrica – Época 1 (fase vegetativa) e Época 2 (fase reprodutiva). RGPA: 
Rice Genome Annotation Project.** Genes nomeados em arroz de acordo com a função do ortólogo de Arabidopsis, à exceção de Lsi1 que já possui função anotada em arroz. 

Gene** Gene (RGAP) Genótipo 
Época 1* Época 2* 

Tecido foliar Tecido radicular Tecido foliar Tecido radicular 

OsPLDα1 LOC_Os01g07760 
Douradão + + + = 

Primavera = - - - 

OsLEW2 LOC_Os01g54620 
Douradão + - + + 

Primavera = - - + 

OsGluR2 LOC_Os02g02540 
Douradão = - = - 

Primavera = = + - 

Lsi1 LOC_Os02g51110 
Douradão + = = = 

Primavera + - - = 

OsEIN2 LOC_Os07g06130 
Douradão = + + - 

Primavera = - + + 

5
4
 

http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os01g07760
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os01g54620
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g02540
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g51110
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os07g06130


 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adaptação ao estresse por plantas depende em grande parte das mudanças de 

expressão de genes que iniciam a remodelação na fisiologia e metabolismo em resposta a 

estímulos ambientais adversos. As plantas, de forma geral, têm desenvolvido diversos 

caminhos para lidar com condições desfavoráveis, como a baixa disponibilidade hídrica. 

Embora existam vias independentes de ABA, o aumento da concentração de ABA nas 

células induz a expressão de muitos genes. Além disso, ABA desempenha papel vital na 

regulação de perda de água por transpiração pelo controle de movimento estomático.  

Ao comparar níveis de expressão entre os tecidos de folhas e raízes, foi 

observado, de uma forma geral, que houve maior expressão em raízes no estádio vegetativo 

e em folhas no estádio reprodutivo (Tabela 16). Essa informação é relevante no sentido de 

que pode subsidiar o desenvolvimento de novas cultivares de arroz com a incorporação de 

genes de atuação complementar, envolvendo tanto rotas metabólicas diferentes, quanto a sua 

expressão em fases distintas. Níveis diferenciais de expressão entre genótipos e entre cada 

genótipo e seu respectivo controle sugeriram também que os genes ortólogos, antes 

meramente candidatos, estariam de fato atuando em resposta à tolerância à seca em arroz, e 

reforçaram a hipótese, inicialmente proposta, de que a superexpressão desses genes, em 

especial, os ortólogos de PLDα1 e EIN2, pode auxiliar programas de melhoramento genético 

de arroz no desenvolvimento de cultivares mais tolerantes à seca. A ação dos genes ortólogos 

de arroz os quais ainda não tinham sido previamente descritos nessa espécie, à exceção do 

gene Lsi1, foi também identificada pela técnica de RNA-seq. Contudo, os dados de RNA-

seq precisam ser mais bem avaliados e, por isso, não foram descritos neste trabalho.  
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Apêndice A. Resultado de quantificação (ng×µL-1), qualidade e integridade de RNA.  

Genótipo Época Tecido Tratamento [RNA] (ng×µL
-1

)a ABS(260nm/280nm)a RIN RNAb 

Douradão 1 Foliar 100% 1832 2,025 6.40 

Douradão 1 Foliar 50% 1922 2,033 6.30 

Douradão 1 Radicular 100% 244,40 2,030 7.90 

Douradão 1 Radicular 50% 88,4 2,028 7.70 

Douradão 2 Foliar 100% 2386 1,953 7.30 

Douradão 2 Foliar 50% 601,6 1,946 6.90 

Douradão 2 Radicular 100% 173,2 1,800 8.40 

Douradão 2 Radicular 50% 421,6 1,989 7.70 

Primavera 1 Foliar 100% 1108,0 1,928 6.20 

Primavera 1 Foliar 50% 1746,0 1,985 6.00 

Primavera 1 Radicular 100% 140,8 1,978 8.00 

Primavera 1 Radicular 50% 230,8 2,039 8.10 

Primavera 2 Foliar 100% 934,8 2,140 8.10 

Primavera 2 Foliar 50% 1207,0 2,028 7.00 

Primavera 2 Radicular 100% 795,2 2,229 9.70 

Primavera 2 Radicular 50% 122,0 2,075 6.80 
a A quantificação e a qualidade foram avaliadas em espectrofotômetro Nanovue Plus™ (GE Healthcare), a pureza de cada amostra foi verificada por meio da relação entre as absorbâncias 
(ABS) de ácidos nucleicos, 260nm, e proteínas, 280nm. b O número de integridade de RNA (RIN) das amostras utilizadas para o estudo de expressão gênica em plantas de arroz submetidas a 
déficit hídrico foi obtido por meio do analisador de microfluidos, Bioanalyzer 2100 (Agilent). 
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Apêndice B. Gel desnaturante de agarose 1%. As bandas correspondem às subunidades 25S 

rRNA, banda superior, e 18S rRNA, banda inferior, de cada amostra de RNA 

extraído de plantas de arroz submetidas ao tratamento de seca. À esquerda, 

Ladder 100 pares de base (pb).  

 

 

 

Apêndice C. Gel de agarose 1%. As bandas entre 100pb e 100pb correspondem à 

amplificação de eEF-1α em cDNA das amostras utilizadas para avaliação de 

expressão gênica. À esquerda Ladder 100 pares de base (pb), à direita 

amplificação de eEF-1α em amostra de DNA. A verificação de apenas uma 

banda nas amostras de cDNA indica amplificação específica de cDNA. 



 

 

  

Apêndice D. Primers desenhados e testados para estudo de expressão gênica em ensaio de deficiência hídrica (continua). 

Identificação Sequência F/R (5' → 3') Tm °C Amplicon em cDNA Amplicon em DNA 

GluR2_1 
F TGAAGCTTTGCAGTTCATGG 58,4 

108pb 206pb 
R AGAGGGACTCGGAGCTCATT  62,4 

GluR2_2* 
F CGAGTTTGACGCAGCAATAG 60,4 

102pb 183pb 
R GCCAAGATAACCAAGCCAGA  60,4 

GluR2_3 
F GGCTTTGCATTTCCAAGAGA 58,4 

103pb 252pb 
R GCCATTTGTCATGGATCCTC  60,4 

GluR2_4 
F TTGCTTCCTTATCCTGTT 53,1 

144pb 225pb 
R AGTCCTGCTCATTGTAAT  53,1 

EIN2_1* 
F CGATGATTTTTGGGATAGCA 56,3 

101pb 222pb 
R TGGTAGCAGATTAGGAACAACG  60,8 

EIN2_2 
F ACCTGGGAAAGAAGATGGTG 60,4 

100pb 198pb 
R GGAATTTGTGGTTGGCTGAC 60,4 

EIN2_3 
F GTTGTCAGCTTCGGTGTCTG 62,4 

110pb 252pb 
R CCCTGAAGACGGTTGAGAAC  62,4 

EIN2_4 
F TCACTCTCCATCATTCATT 53,7 

  96bp    96pb 
R TCAGCCACAATAGCATTA  53,1 

LEW-2_1F 
F GTGGAGGAGGAAGTGGAAGA 62,4 

100pb 197pb 
R CTCCTTCATCCTGGTGATCG  62,4 

LEW-2_2F* 
F TTGCACGATATGGAGATGGA 58,4 

112pb 212pb 
R GACAGAACAGTATTCGCAGTGA 60,8 

LEW-2_3F 
F CGTTAACATGAAAGGGCTTGA 58,7 

105pb 184pb 
R GGCAGTGATGGTGGTCCATA  62,4 

LEW-2_4F 
F ATTCATCATTCCCACGCTCT 58,4 

117pb 209pb 
R CAGTCCTCGATGCCGATG  62,2 

LEW-2_5F 
F TATGGAGATGGAGAAGAT 53,1 

109pb 109pb 
R GAATGGACAGAACAGTAT  53,1 
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Apêndice D Primers desenhados e testados para estudo de expressão gênica em ensaio de deficiência hídrica (continuação). 

Identificação Sequência F/R (5' → 3') Tm °C Amplicon em cDNA Amplicon em DNA 

Lsi1_1F 
F CCTCCTCAAGAAGGTCGTGT 62,4 

106pb 248pb 
R CTGCGATATGCGAGACAGGT  62,4 

Lsi1_2F 
F CTGGATTCAGGTTCCGTTCT 60,4 

108pb 1.724pb 
R GTGGTGGTTCCGATCACATC  62,4 

Lsi1_3F 
F CAGGGGCAATTTCAGGTG 59,9 

141pb 490pb 
R TGAAGGTGTAGGTCCATGCTC  62,6 

Lsi1_4F* 
F ATGCCTACCATGTACTACG 58,0 

75pb 217pb 
R CGACACGACCTTCTTGAG  59,9 

PLD_1F 
F CCAAGTTCATCCGCAAGTTT 58,4 116pb 656pb 

R CCTAGTTCGCCCTACACGAG  64,5   

PLD_2F* 
F CACCAAAATGATGATAGTTGACG 59,2 100pb 578pb 

R CATGGCGATCTCAGAGTCC  62,3   

PLD_3F 
F ATATAGAGAACCAATACTTC 52,2 126pb 126pb 

R CAATCTTACTGACAACTT  50,8   

Ao lado direito das sequências podem ser visualizados a temperatura de melting (Tm) de cada primer e os amplicons em cDNA e em DNA. * Primers selecionados para qPCR
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Apêndice E. Concentrações de primers (nM) de genes de referência e genes ortólogos 

utilizadas nas reações de qPCR. 

Identificação do primer 
Concentração (nM) 

Forward Reverse 

ACT 25 25 

GluR2 50 900 

EIN2 50 50 

eEF-1α 50 50 

GAPDH 25 25 

LEW2 300 300 

Lsi1 300 50 

PLDα1 300 50 
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Apêndice F. Curvas de melting (60°C a 95°C) após 40 ciclos de PCR dos primers utilizados 

para análise de expressão em qPCR: (a) ACT; (b) eEF-1α; (c) GAPDH; (d) 

PLDα1; (e) LEW2; (f) Glu2R; (g) Lsi1; (h) EIN2. A presença de um único pico 

nas amostras e nenhum pico na água, CST (Controle Sem Template) indica 

ocorrência de amplificação específica de cada alvo. 

(a)                                                    (b)                                                     (c)  

(d)                                                    (e)                                                     (f) 

(g)                                                   (h)                                                     

amostras 

CST 



 

 

  

16 amostras: total

8 amostras: 
Douradão

4 amostras: Folhas

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

4 amostras: Raízes

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

8 amostras: 
Primavera

4 amostras: Folhas

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

4 amostras: Raízes

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice G. Esquema para visualização das amostras no estudo de expressão gênica. Os genótipos em estudo foram Douradão e Primavera, os 

tecidos foram folhas e raízes, os períodos de restrição hídrica foram época 1 (estádio vegetativo) e época 2 (estádio reprodutivo), 

os tratamentos hídricos foram: tratamento 100% (planta controle) e tratamento 50% (planta desafiada). Cada amostra compreende 

um pool de três replicatas biológicas. 7
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Apêndice H. Valores de quantificação relativa (RQ) dos genes ortólogos em plantas-controle (tratamento 100%) em época 1 e época 2.  

Grupo  Amostra 
RQ* 

OsPLDα1 OsLEW2 OsGluR2 Lsi1 OsEIN2 

época 1 

D. 100% F 1,00 ± 0,16 1,02 ± 0,35 1,01 ± 0,28 1,01 ± 0,20 1,00 ± 0,12 

D. 100% R 1,52 ± 0,26 29,55 ± 6,16 0,80 ± 0,20 116,16 ± 42,65 1,20 ± 0,27 

P. 100% F 1,44 ± 0,19 0,93 ± 0,38 1,74 ± 0,44 1,60 ± 0,54 1,41 ± 0,15 

P. 100% R 1,32 ± 0,37 28,75 ± 4,72 0,71 ± 0,10 94,04 ± 28,10 0,65 ± 0,17 

época 2 

D. 100% F 0,53 ± 0,12 2,80 ± 0,27 1,70 ± 0,16 6,92 ± 1,62 2,52 ± 0,23 

D. 100% R 0,91 ± 0,15 18,13 ± 3,89 5,71 ± 0,67 24,81 ± 6,69 2,15 ± 0,30 

P. 100% F 2,97 ± 0,45 19,51 ± 1,90 5,62 ± 0,62 64,92 ± 20,30 1,35 ± 0,22 

P. 100% R 2,68 ± 0,77 19,40 ± 3,58 4,62 ± 1,01 64,66 ± 27,85 1,25 ± 0,23 
* A quantidade relativa de cDNA foi normalizada com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em 
relação à planta referência, “1x”, Douradão 100%, época 1, folha.  
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ANEXO



 

  

Anexo A. Primers de genes de referência obtidos na literatura (continua). 

Nome do primer Sequência do primer F/R [5'-3'] Amplicon (pb) Referência 

ACT1 
F CTCCCCCATGCTATCCTTCG 

91 Caldana et al., 2007 
R TGAATGAGTAACCACGCTCCG 

ACT2 
F GAAGATCACTGCCTTGCTCC 

249 Kim et al., 2003 
R CGATAACAGCTCCTCTTGGC 

ACT3 
F CAGCCACACTGTCCCCATCTA 

67 Jain et al., 2006 
R AGCAAGGTCGAGACGAAGGA 

ACT4 
F CTTCATAGGAATGGAAGCTGCGGGTA 

196 
Wasaki et al, 2003; Toyota et al., 2006; Zhao et 

al., 2006 R CGACCACCTTGATCTTCATGCTGCTA 

ACT5* 
F TGCGATAATGGAACTGGTATGG 

147 Imin et al., 2006; Zhang et al., 2009 
R ACAGCCCTGGGCGCAT 

ACT6 
F TTATGGTTGGGATGGGACA 

294 Duan et al., 2007 
R AGCACGGCTTGAATAGCG 

ACT7 
F CTTCCTCATGCCATCCTGC 

142 Yu et al., 2007 
R GCAAGCTTCTCCTTGATGTCC 

β-TUB1 
F GGAGTCACATGCTGCCTAAGGTT 

64 Caldana et al., 2007 
R TCACTGCCAGCTTACGGAGG 

β-TUB2 
F GCTGACCACACCTAGCTTTGG 

82 Jain et al., 2006 
R AGGGAACCTTAGGCAGCATGT 

eEF-lα1 
F TTTCACTCTTGGTGAAGCAGAT 

103 Jain et al., 2006 
R GACTTCCTTCACGATTTCATCGTAA 

eEF-1α2 
F GTCATTGGCCACGTCGACTC 

118 Caldana et al., 2007 
R TGTTCATCTCAGCGGCTTCC 

eEF-1α3* 
F TTTCACTCTTGGTGTGAAGCAGAT 

103 Jain et al., 2006; Zhang et al., 2009 
R GACTTCCTTCACGATTTCATCGTAA 

GAPDH1 
F AAGCCAGCATCCTATGATCAGATT 

79 Jain et al., 2006 
R CGTAACCCAGAATACCCTTGAGTTT 

GAPDH2* 
F GGGCTGCTAGCTTCAACATC 

190 Kim et al., 2003 
R TTGATTGCAGCCTTGATCTG 

7
5

 



 

  

Anexo A. Primers de genes de referência obtidos na literatura (continuação). 

Nome do primer Sequência do primer F/R [5'-3'] Amplicon (pb) Referência 

UBQ5 
F ACCACTTCGACCGCCACTACT 

69 Jain et al., 2006 
R ACGCCTAAGCCTGCTGGTT 

UBQ10 
F TGGTCAGTAATCAGCCAGTTTGG 

81 Jain et al., 2006 
R GCACCACAAATACTTGACGAACAG 

18S rRNA 
F CTACGTCCCTGCCCTTTGTACA 

65 Jain et al., 2006 
R ACACTTCACCGGACCATTCAA 

18S rRNA 
F ATGATAACTCGACGGATCGC 

169 Kim et al., 2003 
R CTTGGATGTGGTAGCCGTTT 

25S rRNA 
F AAGGCCGAAGAGGAGAAAGGT 

68 Jain et al., 2006 
R CGTCCCTTAGGATCGGCTTAC 

* Primers selecionados para qPCR 
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