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RReessuummoo  

 

O aumento da produção de cana-de-açúcar, decorrente da crescente demanda por etanol e 

biocombustíveis, implica na necessidade de obter variedades mais produtivas e adaptadas a 

fatores ambientais limitantes, como a seca. Assim, torna-se necessário o conhecimento dos 

genes e proteínas cuja expressão pode ser útil ao melhoramento genético. Este trabalho 

objetivou a identificação de peptídeos produzidos diferencialmente em resposta potencial ao 

estresse hídrico nos híbridos comerciais: RB867515 (tolerante à seca) e RB72454 (sensível à 

seca), através de análise proteômica. Proteínas totais de folha e entrenó imaturo das 

variedades sob irrigação ou seca foram separadas por 2D-PAGE e analisadas via 

espectrometria de massas. Foram identificadas várias proteínas associadas a mecanismos de 

resposta ao estresse hídrico, entre elas: proteínas associadas à regulação da transcrição 

(proteína de ligação ao RNA rica em glicina) e à tradução (fator de enlongação 1 alfa e 

proteína ribossômica 60S L30); componentes estruturais (histona H2A.2.2); proteínas 

relacionadas aos componentes do citoesqueleto (fator de despolimerização da actina 3); 

quinases (nucleosídeo-difosfato quinase I); enzimas envolvidas no metabolismo da glicose 

(gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, citossólica); várias proteínas do choque térmico 

(HSP70kDa, 17.5kDa classe II, 81-1 e 18.0kDa); e proteínas associadas à fotossíntese 

(complexo de evolução do oxigênio 1-1; subunidade N do centro de reação do FSI). Estas 

proteínas podem ser úteis como alvos potenciais para o melhoramento genético e 

desenvolvimento de marcadores funcionais para seleção de genótipos de cana-de-açúcar 

tolerantes à seca. 

  

  

Palavras-chave: 2D-PAGE, espectrometria de massas, melhoramento genético, tolerância à 

seca. 
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AAbbssttrraacctt  
 

 

The increase of sugarcane production, due to the growing demand for ethanol and biofuels, 

leads to necessity of obtaining new varieties, more productive and adapted to limiting 

environmental conditions, such as drought. Thus, it is necessary to know the genes and 

proteins whose expression may be useful on plant breeding. This work aimed to identify 

differentially produced peptides in potential response to water stress in commercial hybrids:  

RB867515 (drought-tolerant) and RB72454 (drought-sensitive), using proteomic analysis. 

Leaf and immature stem parenchyma total proteins from varieties under irrigation or drought 

treatment were separated by 2D-PAGE and analyzed by mass spectrometry.  Many proteins 

were identified by mass spectrometry, associated to mechanisms of water deprivation 

response, among them: proteins related to transcription (glycine-rich RNA binding protein) 

and translation (elongation factor 1 alpha e 60S ribosomal protein L30) regulation; structural 

components (histone H2A.2.2); cytoskeleton component (actin depolymerizing factor 3); 

kinases (nucleoside-diphosphate kinase I);  glucose metabolism enzymes (glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase  cytosoli); several heat-shock proteins (HSP70kDa, 17.5 kDa class 

II, 81-1 and 18.0kDa class I); and photosynthesis-related proteins (oxygen-evolving enhancer 

protein 1-1; photosystem I reaction centre subunit N). These proteins may be useful as 

potential target for plant breeding and the development of functional markers for selection of 

drought-stress tolerant genotypes of sugarcane. 

 

 

Key words: 2D-PAGE, mass spectrometry, plant breeding, drought tolerance. 
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1. IInnttrroodduuççããoo   

  
 

O estresse hídrico destaca-se dentre os vários fatores ambientais adversos que afetam a 

produtividade agrícola, sendo considerado o principal fator abiótico limitante do crescimento 

das plantas. A utilização agrícola dos recursos hídricos, especialmente pela irrigação, é 

responsável por 70% do consumo de água, o que aponta para uma necessidade premente do 

aumento na eficiência de uso da água na produção agrícola. Considerando as previsões de 

alterações climáticas e escassez de água em diversas regiões, a manutenção do setor 

agroindustrial canavieiro no Brasil e no mundo demandará o desenvolvimento de variedades 

de cana-de-açúcar tolerantes ao estresse hídrico e com maior eficiência de uso dos recursos 

hídricos disponíveis. Neste quadro, o sustento e a expansão da agroindústria canavieira da 

região Nordeste brasileira exigirão novas e eficientes estratégias de adaptação ao déficit 

hídrico e ao clima semi-árido. 

Os recentes avanços científicos e tecnológicos verificados a partir das pesquisas 

genéticas de diversas espécies vegetais (inclusive cana-de-açúcar) têm mostrado que as 

plantas respondem ao estresse hídrico com alterações fisiológicas e metabólicas para maior 

tolerância a estresses ambientais, de acordo com os genes que possuem e principalmente de 

que maneira estes genes são ativados (Araújo et al., 2005). Estudos comprovam que o estresse 

hídrico causa consideráveis alterações no transcritoma da cana-de-açúcar (Souza et al., 2001, 

Papini-Terzi et al., 2005; Rocha et al., 2007), entretanto, relativamente pouca informação está 

disponível em relação às variações no proteoma provocadas pela seca. A elucidação de dados 

traducionais e mesmo pós-traducionais são tão importantes quanto a análise em nível 

transcricional, pois permite ampliar o entendimento dos mecanismos de regulação da 

expressão gênica até um nível de ação mais próxima ao fenótipo, diretamente nas moléculas 

efetoras, constituintes e ou catalíticas dos processos celulares, as proteínas. 

O desenvolvimento de variedades tolerantes à escassez de água deve estar 

fundamentado na identificação e na seleção dos genes e das proteínas codificadas que deverão 

ser manipulados em sua expressão, combinando biologia molecular experimental, ferramentas 

de bioinformática e aspectos transcricionais e de proteoma de cana-de-açúcar, espécie vegetal 

de enorme relevância econômica, para a identificação de domínios protéicos mais vinculados 

às respostas ao estresse hídrico. 

Este trabalho objetivou comparar perfis de proteoma que permitam a identificação de 

peptídeos produzidos diferencialmente, potencialmente associados aos mecanismos de 

respostas de plantas de cana-de-açúcar ao estresse por déficit hídrico. 
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2..  RReevviissããoo  ddaa  LLiitteerraattuurraa  

  
 

 

2.1. Cana-de-açúcar no Brasil 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma espécie vegetal pertencente à família 

Poaceae e teve sua origem no Sudeste asiático (Daniels et al., 1987). A primeira espécie de 

cana-de-açúcar introduzida no Brasil foi a Saccharum officinarum (L.), entretanto, esta sofreu 

com danos intensos provocados por doenças, levando a uma dificuldade em sua adaptação 

ecológica. Um dos fatores que permitiu a expansão dessa cultura no Brasil e no mundo foi a 

produção de híbridos interespecíficos, resistentes e melhor adaptados a diversas condições 

ambientais, pelos programas de melhoramento genético (Figueiredo et al., 1995 apud 

Marques et al., 2007). 

No Brasil, após 1975 com a criação do programa de incentivo à produção do álcool em 

larga escala, o Proálcool, pelo governo brasileiro, esta cultura ganhou um maior espaço no 

cenário agrícola brasileiro, e o Brasil começou a trilhar um caminho de liderança no setor de 

biocombustíveis (MAPA, 2006). 

Segundo dados fornecidos pela EMBRAPA (2009), o Brasil lidera o ranking mundial 

na produção de cana-de-açúcar e seus derivados, respondendo, em 2008, por 1,76% do PIB 

(produto interno bruto) agrícola nacional. Em 2008, a produção brasileira de cana-de-açúcar 

sofreu um aumento de 17,5% em comparação a 2007, com 645.300.182 toneladas, atingindo 

um novo recorde (IBGE, 2009). A região Centro-Sul foi responsável por 88% do total da cana 

produzida, sendo o estado de São Paulo o maior produtor com 59,8% da produção nacional. 

Os principais estados produtores da região Nordeste foram Alagoas, Pernambuco e Paraíba, 

respectivamente, com uma colheita estimada em 71,33 milhões de toneladas (CONAB, 2008). 

Estes valores refletem a importância da cana-de-açúcar para o agronegócio brasileiro, que se 

distingue dos demais países por produzir, em escala industrial, tanto açúcar quanto álcool. 

A crescente demanda mundial por biocombustíveis tem favorecido ainda mais a 

expansão do setor canavieiro, exigindo maior produtividade. Devido a fatores climáticos e de 

solo, o cultivo concentrou-se historicamente na Zona da Mata, excluindo grande parte do 

Agreste e do Sertão do agronegócio canavieiro. Dentre estes fatores, destaca-se a deficiência 

hídrica nos solos da região semi-árida nordestina. 

O estresse hídrico destaca-se dentre os vários fatores ambientais adversos que afetam a 

produtividade agrícola, sendo considerado o principal fator abiótico limitante do crescimento 
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das plantas. A disponibilidade de água para consumo humano e irrigação reduziu-se mais de 

seis vezes ao longo do século XX, mais que o dobro da razão de crescimento populacional. A 

utilização agrícola dos recursos hídricos, especialmente pela irrigação, é responsável por 70% 

do consumo de água, o que aponta para uma necessidade premente do aumento na eficiência 

de uso da água na produção agrícola. Considerando as previsões de alterações climáticas e 

escassez de água em diversas regiões, a manutenção do setor agroindustrial canavieiro no 

Brasil e no mundo demandará o desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar tolerantes 

ao estresse hídrico e com maior eficiência de uso dos recursos hídricos disponíveis. 

 

 

2.2. Respostas das plantas ao estresse por déficit hídrico  

 

O estresse pode ser caracterizado quando um fator externo exerce uma influência 

desfavorável sob a planta. Este conceito está diretamente relacionado ao de tolerância ao 

estresse, que compreende as características que tornam uma planta apta a enfrentar um 

ambiente que não seja favorável à sua sobrevivência. Uma planta pode ser diretamente 

tolerante ao estresse, ou, essa tolerância pode aumentar em consequência de uma exposição ao 

estresse. Neste caso, pode-se dizer que a planta está aclimatada (Buchanan et al., 2000; Taiz e 

Zeiger, 2009) (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerância ao Estresse 

Aclimatação 

Estresse Abiótico 

Figura 1: Tolerância ao estresse em reposta a fatores 

ambientais (adaptado de Buchanan et al., 2000). 
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O estresse causado por déficit hídrico é um importante objeto de estudo, visto que a 

água é o principal fator limitante ao crescimento e desenvolvimento das plantas (Vicent e 

Zivy, 2007). A deficiência hídrica pode ser definida como “todo o conteúdo de água de um 

tecido ou célula situado abaixo do conteúdo mais alto exibido no estado de maior hidratação” 

(Taiz e Zeiger, 2009).  

 A deficiência ocasionada pela seca altera desde a fotossíntese até a síntese protéica e 

acúmulo de solutos, tornando-se importante conhecer os mecanismos associados à tolerância 

à seca, visando ao desenvolvimento de novas estratégias nos programas de melhoramento das 

inúmeras espécies vegetais afetadas por este problema. Dentre as respostas mais comuns ao 

estresse hídrico em plantas, estão a disfunção do transporte de elétrons nos tilacóides, danos 

às clorofilas, diminuição dos sistemas antioxidantes, maior produção de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e outras espécies reativas de oxigênio, peroxidação de lipídeos e redução 

da fotossíntese; Alguns dos genes induzidos pela seca são comuns àqueles induzidos por 

outros tipos de estresse abiótico como salinidade e baixas temperaturas; muitos destes genes 

respondem ao ácido abscísico (ABA), outros não (Qureshi et al., 2007). 

Pelo menos quatro vias de sinalização independentes atuam na indução de genes sob 

condições de seca: duas dependentes de ABA e outras duas independentes de ABA 

(Shinozaki e Yamaguchi-Shinozaki, 1996). Uma das vias dependentes requer a biossíntese de 

fatores de transcrição tais como MYB e MYC (Abe et al., 1997). Além dos mecanismos de 

regulação em nível transcricional e pós-transcricional, foi demonstrado que algumas MAPK 

(proteínas quinase ativadas por mitógenos) são ativadas em nível pós-traducional em 

decorrência de diversos tipos de estresse, incluindo seca, frio ou estímulo mecânico (Jonak et 

al., 1996).  

Algumas das principais linhas de defesa contra o estresse causado pelo déficit hídrico 

são: limitação da expansão foliar (para evitar a perda de água por transpiração) e o 

alongamento das raízes em direção às zonas de solo mais profundas, as quais permanecem 

úmidas por um período mais prolongado; a expansão da área foliar, por exemplo, é bastante 

sensível ao déficit hídrico, por ser um processo diretamente relacionado à turgescência: 

quanto menor a turgidez, menor a expansão foliar; uma área foliar menor implica, 

consequentemente, numa menor taxa de transpiração, o que permite a conservação de um 

suprimento de água no solo por um período mais longo (Taiz e Zeiger, 2009). A regulação no 

crescimento da planta em resposta aos estresses pode ocorrer também em função do controle 

de processos como a síntese de parede celular e de membranas, divisão celular e síntese 

protéica (Burssens et al., 2000 apud Taiz e Zeiger, 2009). O fechamento dos estômatos 
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também pode ser considerado uma importante linha de defesa contra a seca, e também 

depende da turgidez, visto que a abertura e o fechamento estomático são modulados pela 

absorção e perda de água nas células-guarda. Outro mecanismo de defesa da planta contra a 

seca é o aumento do depósito de cera na folha, criando uma cutícula espessa que reduz a 

perda de água na epiderme, além do ajustamento osmótico (Taiz e Zeiger, 2009).  

Vários estresses podem estar intimamente associados, como por exemplo, o estresse 

hídrico, o estresse salino e o estresse térmico. Assim, plantas expostas a um tipo de estresse 

podem ficar protegidas contra outros. A depender do tipo ou combinação do estresse, e das 

características da planta, esta poderá sobreviver, e se for tolerante, ou morrer, caso haja uma 

falha em respostas que compensem a severidade dos estresses, no caso de plantas sensíveis 

(Figura 2) (Buchanan et al., 2000). 

 

 

 

 

Estudos demonstraram que importantes proteínas ativadas em resposta ao estresse por 

calor, as HSPs (proteínas do choque térmico), são também induzidas em resposta a outros 

fatores adversos, indicando uma similaridade nos processos adaptativos a diferentes estresses 

em plantas (Timperio et al., 2008). Em geral, todas as HSPs e os fatores de transcrição que as 

regulam (HSF, fatores de choque térmico) têm expressão fortemente induzida em plantas 

durante estresse por calor, frio, salinidade e osmótico, enquanto outros tipos de fatores 

abióticos como seca, agentes genotóxicos, luz ultravioleta, espécies reativas de oxigênio, 

injúria mecânica, ou estresses bióticos como infecções por patógenos, induzem padrões de 
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Figura 2: Mecanismos de resposta de plantas tolerantes e sensíveis a diferentes estresses ambientais 

(adaptado de Buchanan et al., 2000). 
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resposta específicos de um tecido ou de uma determinada família de HSP (Swindell et al., 

2007). Em tabaco o gene da HSP70 foi induzido tanto por ABA, quanto por desidratação, 

sugerindo que elevados níveis deste gene podem conferir tolerância ao estresse por seca (Cho 

e Hong, 2005); em amendoim, esta mesma proteína mostrou-se fundamental na regulação da 

resposta da planta ao estresse por seca (Govind et al., 2009).  As HSPs podem ser 

classificadas em cinco grupos de acordo com sua massa molecular, que varia entre 15 a 104 

quilodaltons – kDa (Taiz e Zeiger, 2009). A maioria destas proteínas atua como chaperonas 

moleculares, que permitem que as proteínas que porventura sofram modificações em sua 

estrutura tridimensional ocasionadas por elevações na temperatura, alcancem um 

enovelamento correto, evitando a deformação das mesmas, e consequentemente a perda de 

suas atividades enzimáticas. Por exemplo, em Arabidopsis a expressão da HSP70-1 é 

essencial para a viabilidade celular e suas funções contribuem para o crescimento e 

desenvolvimento máximo, termotolerância e regulação da resposta a choque térmico (Sung e 

Guy, 2003; Cho e Choi, 2009). Em plantas de fotossíntese C4, as HSPs parecem depender da 

estabilidade de seus domínios em alfa-hélice para manter a atividade de chaperona (Rao et al., 

2010). 

O metabolismo de carboidratos também está relacionado a respostas a estresses 

abióticos, visto que alguns aspectos da regulação do metabolismo dos açúcares são mediadas 

pela seca e pelo ABA, além dos próprios açúcares. É possível que durante a seca as plantas 

aumentem seu conteúdo de sacarose para sustentar o crescimento, mesmo durante a época de 

estresse. Além disso, alguns açúcares, como a frutose, rafinose e trealose podem atuar como 

osmoprotetores (Papini-Terzi et al., 2009). Vários genes podem ser induzidos ou inibidos 

dependendo do estado dos açúcares solúveis. Visto que o estresse abiótico em plantas resulta 

em alterações importantes no metabolismo dos açúcares, consequentemente, vários genes são 

regulados em detrimento dessas alterações (Gupta et al., 2005).  

Pesquisas genéticas desenvolvidas a partir de diversas espécies vegetais (inclusive 

cana-de-açúcar) têm mostrado que as alterações fisiológicas e metabólicas das plantas em 

resposta ao estresse hídrico para uma maior tolerância a estresses ambientais ocorrem de 

acordo com os genes que possuem, e principalmente de que maneira estes genes são ativados 

(Buchanan et al., 2000; Araújo et al., 2005), conforme Figura 3. 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

 

 

Estudos têm demonstrado que a maior tolerância ao estresse hídrico em plantas 

decorre da síntese e ativação de proteínas (produtos de genes) com funções específicas, tais 

como: a rápida percepção e transmissão de sinais ambientais; proteção às membranas, 

enzimas e ao DNA das células; síntese de metabólitos (prolina, açúcares, etc.) e proteínas 

envolvidas no aumento na capacidade de absorção de água do solo; e redução na perda de 

água por transpiração (Benko-Iseppon et al., 2005). Algumas das proteínas que têm seu 

acúmulo induzido pela seca (entre outros estresses) pertencem ao grupo das superóxido 

dismutases e ascorbato peroxidases, que participam do sistema antioxidativo; osmotinas, que 

regulam a síntese de osmoprotetores como a prolina e a glicina-betaína; aquaporinas; 

dehidrinas e proteínas LEA (abundantes na embriogênese tardia). Algumas vias de sinalização 

bem como as proteínas reguladas pelas mesmas, como a via do metil-jasmonato (MeJa), ácido 

abscísico (ABA) e das proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPK), também estão 

intimamente associadas com respostas a estresse por déficit hídrico. Os genes regulados 

positivamente por MeJa estão geralmente relacionados com a própria síntese dos jasmonatos, 

metabolismo secundário, formação da parede celular, assim como genes codificantes de 

proteínas de defesa contra estresses. Em contraste, genes envolvidos na fotossíntese são 

regulados negativamente, tais como a proteína ribulose-1,5-bifosfato carboxilase/oxigenase, a 

proteína de ligação à clorofila a/b e o complexo coletor de luz do fotossistema II. Os níveis do 
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Figura 3: Mecanismos de percepção das plantas em resposta a diferentes estresses. (adaptado de Buchanan 

et al., 2000). 
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hormônio ABA aumentam em resposta a diferentes estresses regulando positivamente ou 

negativamente genes de resposta à seca, além de participar do fechamento dos estômatos, 

importante mecanismo de defesa contra esse tipo de estresse. As MAPK também estão 

envolvidas em várias cascatas de sinalização em resposta a estresses, integrando múltiplos 

sinais extracelulares transmitidos por mensageiros secundários, sendo de suma importância 

nos mecanismos de transdução de sinais na resposta a estresses ambientais em plantas 

(Buchanan, 2000; Qureshi, 2007).  

O desenvolvimento de variedades tolerantes a fatores abióticos limitantes deve estar 

fundamentado na identificação e na seleção dos genes e das proteínas codificadas que deverão 

ser manipulados em sua expressão. 

A comunidade científica brasileira e internacional tem intensificado as pesquisas sobre 

o genoma de várias espécies vegetais, como arroz, feijão, beterraba, café, cacau, algodão, uva, 

milho, batata, tomate e tabaco, entre outros, cujas sequências genéticas estão depositadas em 

bancos de dados tais como o GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) e The Institute for Genomic 

Research (TIGR; compbio.dfci.harvard.edu/tgi/plant.html). Em cana-de-açúcar, dezenas de 

milhares de genes já estão disponíveis em bancos de dados de acesso público, tais como os 

gerados pelos projetos SUCEST (Vettore et al., 2003), banco de sequências expressas (ESTs) 

de cana-de-açúcar; SUCEST-FUN (http:sucest-fun.org), que tem como objetivo associar 

funções aos genes identificados pelo SUCEST; e o SUCAST, que compreende ESTs 

relacionadas a componentes dos mecanismos de transdução de sinais do genoma da cana. 

Estes projetos permitiram a análise de 238.000 cDNAs identificados com genes envolvidos na 

sinalização celular, resistência a pragas, metabolismo, desenvolvimento e resposta a estresses 

bióticos e abióticos, inclusive seca (Souza et al., 2001, Papini-Terzi et al., 2005; Rocha et al., 

2007).  

Recentemente foi publicado um estudo sobre genes associados ao teor de sacarose em 

genótipos de cana-de-açúcar submetidos a diversos tipos de estresses e tratamento hormonais. 

Foi observado que alguns genes relacionados ao teor de sacarose também são regulados pelo 

estresse hídrico e pelo ABA, tais como: DREBs – Proteína de ligação ao elemento de resposta 

à desidratação, proteínas quinases, e DEHNs – dehidrinas (Papini-Terzi et al., 2009). 

A grande disponibilidade de informações de dados transcricionais favorece a 

continuidade desses estudos, com a ampliação e complementação das investigações sobre os 

mecanismos de regulação da expressão gênica em cana-de-açúcar, em resposta a vários 

fatores, como o estresse hídrico, por exemplo. Os resultados obtidos podem ser aplicados no 

melhoramento genético e no desenvolvimento de marcadores funcionais para a seleção de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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genótipos de cana-de-açúcar tolerantes à deficiência hídrica. Entretanto, não só a elucidação 

de dados tanto transcricionais, mas também os traducionais são necessários neste processo. É 

nesse contexto que se torna necessário ampliar os estudos na área de proteômica em cana-de-

açúcar, visto que vários dados transcricionais já se encontram disponíveis, enquanto que as 

pesquisas relacionadas aos dados traducionais ainda são incipientes. 

 

 

2.3. Proteômica 

 

O progresso das pesquisas nas áreas da genômica e pós-genômica têm gerado uma 

grande quantidade de informações que têm contribuído para uma melhor compreensão de 

perfis de expressão de genes e proteínas. Entre essas ciências denominadas de "ômicas”, a 

proteômica tem contribuído significativamente para um melhor entendimento sobre o 

funcionamento dos sistemas biológicos, através da disponibilização de informações 

importantes sobre as proteínas, que são os principais determinantes estruturais e funcionais de 

células (Baginsky, 2009). 

A proteômica é entendida como a análise em larga escala de um conjunto de proteínas, 

ou seja, a análise da expressão gênica de uma determinada célula, tecido ou organismo, sob 

determinadas condições ambientais, ou estágio de desenvolvimento. É atualmente 

considerada uma das áreas centrais da genômica funcional, e baseia-se na associação de duas 

técnicas: a eletroforese bidimensional (2-DE) e a espectrometria de massas (MS). Além disso, 

esta técnica utiliza-se de programas de bioinformática para a análise dos dados, correlação das 

informações e disponibilização das mesmas em bancos de dados de domínio público (Bisch, 

2004). 

A caracterização geral do proteoma com identificação do maior número possível de 

proteínas ou daquelas proteínas diferencialmente expressas entre duas amostras contrastantes 

é procedimento geralmente adotado. A separação das proteínas ocorre por eletroforese 

bidimensional e sua posterior identificação é feita através da espectrometria de massas. 

Apesar de ser uma técnica bastante antiga, desenvolvida em 1975 por O’Farrel e Klose 

(Rocha et al., 2005), a eletroforese bidimensional acoplada à espectrometria de massas 

constitui basicamente a principal plataforma utilizada para estudos de proteômica em plantas. 

Apesar disso, existem várias etapas desde a extração até a separação e visualização das 

proteínas que podem ser otimizadas visando melhorar a qualidade dos géis e sua 

reprodutibilidade, além de permitir a visualização de proteínas de difícil detecção (Jorrín et 



 

 

19 

 

al., 2007). Algumas dificuldades que podem ser associadas a esta técnica, são a baixa 

reprodutibilidade dos padrões eletroforéticos, baixa resolução dos spots, baixa sensibilidade 

para detecção de proteínas em pequena quantidade, e menor representação de proteínas 

hidrofóbicas (Celedón, 2006). Estes desafios têm sido contornados pelo uso de maior número 

de repetições de géis (Rubinfeld et al., 2003), maior detalhe na análise de imagens dos géis 

(Rogers et al., 2003), seleção de faixas de pI estreitas que aumentam a resolução das proteínas 

(Gorg et al., 1999), enriquecimento de frações protéicas de acordo com as estruturas químicas 

(Corthals et al., 2000) e aplicação de metodologias específicas para isolamento de proteínas 

com reduzida solubilidade (Méchin et al., 2003). 

Inúmeras novas técnicas, chamadas de “segunda geração” de técnicas de proteômica 

estão começando a ser aplicadas em estudos quantitativos e em larga escala em proteômica de 

plantas, visto que as mesmas já têm sido amplamente aplicadas a fungos e mamíferos. Estas 

técnicas incluem a MudPIT (tecnologia multidimensional de identificação de proteínas), 

DIGE (eletroforese de fluorescência diferencial em gel 2D), ICAT (marcação isotópica de 

afinidade), iTRAQ (marcação isobárica para quantificação relativa e absoluta) e SILAC 

(marcação de aminoácidos com isótopos estáveis em cultura de células). As análises baseadas 

nestas técnicas têm resultado na identificação de proteínas produzidas em pequenas 

quantidades, modificações pós-traducionais, eventos de fosforilação, identificação de 

substratos de enzimas e complexos protéicos (Jorrín et al., 2007). 

As etapas conseguintes à eletroforese bidimensional envolvem aquisição e 

processamento das imagens do gel 2D e análise dos dados obtidos, sendo também de suma 

importância para os estudos proteômicos, visto que a avaliação de amostras complexas, pode 

se tornar bastante laboriosa caso estas etapas não sejam realizadas de maneira adequada. A 

aquisição das imagens deve ser realizada em scanners de alta resolução, compatíveis com os 

programas computacionais de análise de imagens disponíveis. Vários scanners têm sido 

modificados para permitir a digitalização de géis fluorescentes, por exemplo, como os gerados 

pela técnica DIGE (Westermeier, 2005). 

Os programas especializados em análises de géis permitem a detecção automática de 

spots, correção de interferências de contraste na imagem (background) e quantificação do 

volume dos spots. Vários programas estão disponíveis para a detecção, quantificação e 

comparação entre os spots de diferentes géis, como por exemplo, o Image Master 2D 

Platinum (GE Life Sciences). Estes programas possibilitam quantificar a quantidade de 

proteína contida em um spot, baseado nos pixels que estão contidos no mesmo, além de 

efetuar a contagem do nº de spots presentes em cada gel, comparar os géis a partir do 
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alinhamento dos mesmos, e caracterizar automaticamente os valores de pI e de massa 

molecular (Rocha et al., 2005). Embora não seja possível inferir uma quantificação absoluta, é 

possível obter uma informação relativa quanto ao nível de expressão de cada proteína presente 

em um gel (Bisch. 2004). Para que a análise dos géis possa ser validada estatisticamente, é 

necessário que sejam feitas de duas a três repetições (Westermeier, 2005). 

Para a seleção das proteínas com acúmulo diferencial entre as amostras, o parâmetro 

porcentagem de volume (%Vol) tem sido utilizado como padrão nos programas de análise, 

pois indica um valor normalizado do volume de um spot em relação ao total de spots no gel, e 

em detrimento de interferentes, como, por exemplo, variações na coloração da proteína 

(Manual do Image Master 2D Platinum v7.0). Para inferir se um spot tem acúmulo variável é 

avaliada a razão de variação, que corresponde ao valor da máxima %Vol dividido pelo valor 

mínimo em uma comparação, ou seja, quando apenas dois géis são comparados por vez, a 

razão de variação corresponde à razão entre os dois spots correspondentes em uma dada 

comparação. Segundo Crossett et al. (2007), ocorre expressão diferencial quando há um 

aumento ou decréscimo de 100% na quantificação do spot. Ou seja, podemos tomar como 

parâmetro que um spot com razão maior ou igual a dois representa um peptídeo ou proteína 

significativamente mais expresso em relação ao correspondente de outra amostra com o qual 

está sendo comparado. Outros autores selecionam e identificam spots com expressão 

diferencial relacionados a estresses abióticos, como seca em arroz, a partir de uma razão entre 

as %Vol maior que 1,5 (Ali e Komatsu, 2006).  

Após a seleção das proteínas a serem identificadas por espectrometria de massas, as 

mesmas são excisadas e eluídas do gel, sendo digeridas com alguma enzima específica, como 

a tripsina, por exemplo, para posterior análise via espectrometria de massas. A retirada dos 

spots do gel pode ser realizada manualmente ou com o auxílio de instrumentos robóticos, 

como o Ettan™ Spotter (GE Life Sciences).  

Vários métodos de espectrometria de massas estão disponíveis atualmente para a 

identificação de proteínas. A espectrometria de massas poderia já ter sido empregada muitos 

anos antes na identificação de proteínas, entretanto, os métodos de ionização para peptídeos e 

proteínas foram desenvolvidos somente no final da década de 80. A ionização destas 

moléculas a um estado gasoso é um passo crucial para que a massa molecular das mesmas 

possa ser medida com precisão (Bisch, 2004). O método ESI (Ionização por electrospray), 

desenvolvido por Yamashita e Fenn (1984) e o MALDI (dessorção ionizante assistida por 

matriz), criado por Karas e Hillenkamp (1988) são amplamente utilizados na identificação e 

sequenciamento de peptídeos. Outros equipamentos ainda mais precisos, com limite de 
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detecção da ordem de um átomo, vêm sendo desenvolvidos, entretanto, estes equipamentos 

são ainda mais sensíveis à contaminação, como por exemplo, com queratina (Westermeier, 

2005). 

Segundo Bisch (2004), a combinação entre a eletroforese bidimensional, que 

possibilita a separação de centenas ou milhares de proteínas em um único experimento, com a 

espectrometria de massas, que permite que o conteúdo protéico de cada região do gel seja 

identificado, é a melhor estratégia disponível para a identificação em larga escala do 

proteoma. 

 

2.3.1. Extração de proteínas 

 

A extração de proteínas é um passo crucial para o sucesso dos estudos proteômicos, 

podendo ter um impacto significativo tanto na qualidade, quanto na quantidade de proteínas 

detectadas (Hille et al., 2001; Shaw e Riederer, 2003 apud Xu, et al., 2008). Entretanto, a 

extração de proteínas totais de tecidos vegetais pode ser um processo laborioso devido à 

presença de vários compostos como proteases e metabólitos secundários que podem interferir 

na pureza, integridade, separação e posterior identificação das proteínas de interesse (Wang et 

al., 2008). Por exemplo, lipídeos interferem com a extração de proteínas de membrana; 

polissacarídeos e ácidos nucléicos podem interagir com as proteínas e os anfólitos interferindo 

na primeira dimensão da eletroforese, além de aumentar a viscosidade da solução; os 

compostos fenólicos podem interagir e formar complexos irreversíveis com as proteínas, e a 

sua oxidação por fenol-oxidases e peroxidases pode causar estrias horizontais e gerar artefatos 

nos spots no gel 2D (Xu et al., 2008). Todos esses fatores interferem na resolução dos spots. 

Outra dificuldade encontrada é a baixa quantidade de proteínas presentes em 

determinados tecidos vegetais (Méchin et al., 2006). Por exemplo, folhas maduras de 

gramíneas perenes contem alto teor de fibra e lignina, o que dificulta o processo de 

rompimento da parede celular e a remoção de contaminantes. As raízes de plantas perenes 

também são notavelmente recalcitrantes aos métodos comuns de extração devido aos altos 

níveis de interferentes (Tsugita e Kamo, 1999; Xie et al., 2007 apud Xu et al., 2008). Isto 

indica que a complexidade da extração em diferentes tecidos, e até mesmo entre espécies 

vegetais necessita da utilização de diferentes métodos, adequados ao interesse do pesquisador. 

Sabe-se também que os diferentes métodos de extração podem favorecer determinados tipos 

de proteínas. Segundo Xu et al (2008), entre os vários métodos testados, o método baseado no 

reagente fenol (Hurkman e Tanaka, 1986) na extração de proteínas de gramíneas, levou à 
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detecção de spots de proteínas em maior número e maior intensidade na região de baixo peso 

molecular, ou maior ponto isoelétrico do que o método TCA (Damerval et al., 1986), 

enquanto muitos spots de proteínas de alta intensidade foram detectados na região de alto 

peso molecular em ambos os métodos. 

Vários métodos têm sido avaliados no intuito de obter uma melhor qualidade na 

extração de proteínas, variando de acordo com seu reagente químico específico. Estes 

métodos têm como objetivo, além da extração e precipitação das proteínas, a eliminação de 

metabólitos secundários produzidos pelas plantas, que podem interferir fortemente na 

eletroforese bidimensional.  Dentre os métodos mais difundidos estão: o método baseado no 

reagente fenol (Hurkman e Tanaka, 1986), TCA (ácido tricloro acético; Damerval et al., 

1986), e mais recentemente, a união de um ou mais métodos como no protocolo de fenol-

SDS-TCA (Wang et al., 2008). Além destes reagentes, o tampão de extração pode conter 

outros componentes que vão atuar como um coquetel inibidor de proteases, como o 2ME (2-

mercaptoetanol), DTT (ditiotreitol), PVPP (polivinil polipirrolidona) e EDTA (ácido etileno 

diamino tetra-acético) (Wang et al., 2008). A escolha do método deve ser feita de acordo com 

o material vegetal e com os resultados esperados, visto que os órgãos vegetais são compostos 

de diferentes tipos celulares, e cada um destes tem sua própria “assinatura proteômica”, ou 

respondem diferentemente a certos efetores ou estresses ambientais (Jorrin et al., 2007). 

Hurkman e Tanaka (1986) desenvolveram um dos métodos mais eficientes na extração 

de proteínas de plantas. Neste método, as proteínas são extraídas dos tecidos vegetais através 

da adição de um tampão de extração e o reagente fenol. A extração é seguida de precipitação 

em acetato de amônio em metanol, e sucessivas lavagens para purificar o extrato protéico 

obtido. O fenol desnatura as proteínas, removendo-as dos extratos celulares e tornando-as 

insolúveis à fase aquosa e solúveis à fase fenólica. 

Assim, substâncias solúveis como polissacarídeos e ácidos nucléicos ficam retidos na 

fase aquosa, enquanto que as proteínas retidas na fase fenólica podem ser concentradas e 

precipitadas simultaneamente pela adição de metanol. Alguns protocolos modificados 

incluem a adição de sacarose 30% (p/v) no tampão de extração, assim, a fase aquosa fica mais 

densa que a fase fenólica, tornando a separação das fases por centrifugação mais eficiente 

(Wang et al., 2008). 

O método TCA baseia-se na simultânea desnaturação e precipitação de proteínas numa 

solução de TCA e 2-mercaptoetanol (2ME) em acetona gelada, sendo derivado do método de 

Wu e Wang (1984). A desnaturação é decorrente da condição ácida produzida pelo TCA, que 

auxilia na concentração das proteínas e remoção de contaminantes, além de inibir a atividade 
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das proteases em tecidos vegetais (Wang et al., 2008). Após a precipitação do extrato 

protéico, comumente são feitas lavagens com 2ME em acetona, para eliminar a acidez 

causada pelo TCA, que impede a posterior recuperação das proteínas (Méchin et al., 2006). 

Em 2008, Wang e colaboradores descreveram o método fenol-SDS-TCA, que combina 

as lavagens com TCA/acetona e metanol com um tampão de extração que inclui os reagentes 

fenol e SDS. Este protocolo resultou em boa separação eletroforética de proteínas 

recalcitrantes de vários tecidos. 

Durante o processo de extração total de proteínas, três etapas são críticas: disrupção 

dos tecidos, remoção dos metabólitos secundários e finalmente, solubilização do extrato 

protéico obtido. A primeira etapa requer a quebra da parede celular, que é rica em 

polissacarídeos e outros compostos que podem dificultar a extração. Uma das práticas que 

minimiza a proteólise é a pulverização dos tecidos com nitrogênio líquido. A adição de PVPP 

(0,05 mg/g de tecido vegetal) durante a maceração dos tecidos também pode minimizar a 

presença de compostos fenólicos, visto que este forma pontes de hidrogênio com os 

compostos fenólicos (Wang et al., 2008). 

A remoção dos metabólitos secundários pode ser feita antes ou depois da extração de 

proteínas. Na primeira estratégia, as proteínas podem ser precipitadas pela adição de tampão 

de TCA/acetona (adicionado de 2ME). Sucessivas lavagens com solventes orgânicos 

permitem a eliminação da maioria dos compostos fenólicos. A obtenção de um sedimento 

(pellet) de coloração esbranquiçada denota o sucesso do procedimento. A partir desse 

sedimento, pode ser feita a extração de proteínas em tampão aquoso. Na segunda estratégia, a 

extração de proteínas do tecido alvo é feita diretamente a partir de um tampão de extração 

aquoso, e o extrato resultante é submetido à precipitação em TCA/acetona ou extração 

fenólica (Wang et al., 2008). 

Ao final da extração das proteínas, a solubilização das mesmas é outro fator 

determinante. Esta é feita em geral com auxílio de detergentes, agentes redutores e 

queotrópicos. Os agentes queotrópicos atuam quebrando as ligações não-covalentes, sendo os 

mais utilizados a uréia e a tiouréia, que combinados aumentam a solubilidade das proteínas 

(Méchin et al., 2006). As proteínas podem também ser solubilizadas diretamente no tampão 

da focalização isoelétrica (IEF), que contém além da uréia e a tiouréia, o detergente CHAPS, 

aumentando a eficiência da solubilização. 
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2.3.2. Eletroforese bidimensional 

 

A eletroforese bidimensional tem por fundamento a separação das proteínas por seu 

ponto isoelétrico (pI) através da focalização isoelétrica (IEF) na primeira dimensão, e pelo 

peso molecular (MM), na segunda dimensão da eletroforese. As eletroforeses unidimensionais 

separam apenas uma quantidade muito pequena de proteínas, devido ao fato das bandas 

protéicas tenderem à sobreposição. Já a eletroforese bidimensional, por combinar duas 

técnicas distintas de separação, pode ser utilizada para separar uma grande quantidade de 

proteínas ao mesmo tempo (Rocha et al., 2005). 

Durante a primeira dimensão, ou focalização isoelétrica, as moléculas são separadas 

de acordo com as diferenças entre seus pontos isoelétricos, que correspondem ao pH cuja 

carga líquida da proteína é igual a zero. Esta técnica se limita à moléculas de caráter 

anfotérico, ou seja, que possuem a propriedade de serem carregadas tanto positivamente 

quanto negativamente, dependendo do meio em que se encontram. As proteínas são moléculas 

de anfotéricas, e a sua carga líquida corresponde ao somatório entre as cargas positivas e 

negativas da cadeia lateral de aminoácidos e da porção carboxi terminal (Görg, 2004; 

Westermeier, 2005). As proteínas encontram-se positivamente carregadas quando o valor do 

pH do meio em que se encontram é menor que seu pI, e negativamente carregadas, quando o 

valor do pH é maior que seu pI (Görg, 2004). Durante a IEF, uma mistura de proteínas é 

aplicada em tiras de acrilamida desidratada com pH imobilizado em gradiente (IPG) e 

submetida a um campo elétrico, sob o qual migrarão até encontrar uma faixa de pH 

correspondente ao seu pI (Rocha et al., 2005). Neste ponto, as proteínas ficarão com carga 

total neutra, parando de migrar no gel. Proteínas de carga positiva irão migrar em direção ao 

cátodo, tornando-se menos positivas à medida que se aproximam do seu pI, enquanto as 

proteínas de carga negativa migrarão em direção ao ânodo, tornando-se progressivamente 

menos negativas, até que sua carga líquida seja igual a zero (Görg, 2004). Para garantir um 

resultado de alta resolução, as proteínas devem ser completamente desnaturadas e 

solubilizadas antes da focalização isoelétrica. Estes resultados podem ser alcançados através 

do uso de reagentes tais como uréia, tiouréia, detergentes e agentes redutores, que irão 

minimizar as interações intermoleculares, garantido que as proteínas fiquem numa 

conformação mais solúvel e não formem agregados (Görg, 2004). 

Durante a 1ª dimensão da eletroforese, as proteínas são separadas em função de suas 

cargas nativas, sendo assim, os detergentes utilizados na solubilização das mesmas devem ser 

não iônicos ou zwiteriônicos. Já na segunda dimensão da eletroforese, as proteínas são 
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separadas em função de sua massa via SDS-PAGE (gel de poliacrilamida dodecil sulfato de 

sódio). Para tanto, as tiras de pH imobilizado em gradiente utilizadas na IEF, devem ser 

equilibradas por duas vezes. A primeira deve ser feita em tampão de equilíbrio contendo, 

entre outras substancias, SDS (dodecil sulfato de sódio) e um agente redutor das pontes 

dissulfeto, o ditiotreitrol (DTT) e a segunda, no mesmo tampão de equilíbrio acrescido do 

agente alquilante iodoacetamida (IAA). Após o equilíbrio a tira de IPG está pronta para ser 

colocada em contato com o gel de poliacrilamida, através do qual será realizada uma SDS-

PAGE convencional.  O resultado da eletroforese bidimensional corresponde a um gel com 

vários spots, ou regiões delimitadas onde se concentra determinado peptídeo, proteína ou 

conjunto destes (Rocha et al., 2005). 

 

2.3.3. Espectrometria de massas 

 

A espectrometria de massas é uma técnica que possibilita a identificação dos spots 

previamente obtidos através da eletroforese bidimensional, através da determinação precisa de 

massas moleculares dessas proteínas e peptídeos através da comparação das massas e 

sequências dos aminoácidos, resultantes de digestão tripídica, com sequências de proteínas 

depositadas em bancos de dados de domínio público (Cunha et al., 2006). 

O espectrômetro de massas é composto por duas partes: um sistema de ionização das 

moléculas, um analisador de massas e um detector. Os métodos de ionização de massas mais 

utilizados são o MALDI (dessorção ionizante assistida por matriz) e o ESI (ionização por 

eletrodispersão).  Os principais analisadores de massas associados a estas técnicas são o 

tempo de vôo (TOF), o quadripolo e o aprisionamento de íons (IT) (Cunha et al., 2006). 

Os espectrômetros podem ser classificados em várias categorias dependendo de suas 

partes.  Dentre eles, o MALDI-TOF, que associa o método de ionização baseado na dessorção 

ionizante assistida por uma matriz, com o analisador tempo de vôo. É utilizado para 

realização de fingerprints de peptídeos e proteínas. Outro método associa a ionização por 

eletrodispersão (ESI) com espectrometria de massas em tandem (MS/MS). Este método é 

geralmente associado à cromatografia líquida de alta performance (HPLC) (Newton et al., 

2004). Pode ser também associado à cromatografia líquida de ultra performance (UPLC). 

Quanto à técnica MALDI-TOF, a dessorção das moléculas ocorre pela incidência de 

laser na matriz sólida contendo as moléculas a serem analisadas. Isto faz com que essas 

moléculas passem para o estado gasoso e fiquem eletricamente carregadas. Uma vez ocorrida 

a dessorção e ionização, as amostras são aceleradas em um tubo sob vácuo e sem campo 
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elétrico para medida do seu tempo de vôo ate o detecto. A velocidade das moléculas é 

proporcional à raiz quadrada da razão massa/carga (Sommerer et al., 2006). 

Na ESI-MS/MS, a ionização ocorre por eletropulverização, na qual a amostra é 

dissolvida em uma solução ácida a qual é pulverizada numa agulha metálica. Esta é submetida 

a uma alta voltagem ocasionando ionização das amostras. Ao redor da agulha, uma corrente 

de gás nitrogênio flui no sentido contrário da pulverização, ocasionando a dessolvatação das 

partículas. Os íons são então atraídos para o analisador de massa, que neste caso, podem ser 

combinados em MS/MS, como por exemplo, a combinação quadrupolo/TOF (Q-TOF). Para 

aumentar ainda mais a eficácia de identificação deste sistema, pode as amostras provenientes 

da digestão enzimática podem ser separadas por cromatografia de alta afinidade 

(HPLC/UPLC) antes de serem aplicadas ao espectrômetro de massas propriamente dito 

(Newton et al., 2004; Cunha et al., 2006). 

 

2.3.4. Identificação dos peptídeos e anotação presumível 

 

Durante a identificação dos peptídeos ou proteínas previamente selecionadas, 

programas computacionais interpretam os espectros de fragmentação das proteínas e 

convertem essas informações em massas de peptídeos ou sequências de aminoácidos 

dependendo dos recursos dos equipamentos utilizados (Shevchenko et al., 2001). As massas 

de peptídeos obtidas funcionam como uma espécie de “impressão digital” da proteína (peptide 

mass fingerprint), que pode ser comparada com os dados depositados em bancos de dados, 

como por exemplo, o SWISSPROT (http://www.expasy.ch/) ou o NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Uma dificuldade de quase todos os programas reside na 

identificação de peptídeos gerados, mas sem homologia com proteínas de bancos de dados, 

devido a alterações pós-tradução que acabam por alterar a massa e sequência dos peptídeos 

gerados (Frank et al., 2002), mas outros programas são capazes de simular essas modificações 

pós-traducionais e aumentar a probabilidade de identificação com proteínas já caracterizadas 

(Denny et al., 2002). 

A utilização de bancos de dados transcricionais (ESTs) tem auxiliado com grande 

importância o estudo de proteomas, pois aumenta as chances de identificação dos 

genes/transcritos codificantes para os peptídeos obtidos por espectrometria de massas. 

Embora isso geralmente ocorra, por vezes, não se observam altas correlações qualitativas 

(Anderson e Seilhamer, 1997) ou quantitativas (Gygi et al., 1999) entre os mRNAs e as 

proteínas correspondentes obtidas de uma mesma amostra (Dumas-Gaudot et al., 2004). Este 
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fenômeno pode derivar da diferença entre a estabilidade dos dois tipos de biomoléculas e/ou 

das taxas de síntese e degradação nos diferentes estágios de desenvolvimento e sob fatores 

extracelulares distintos (Cargile et al., 2004). Também pode ocorrer devido principalmente 

aos mecanismos de regulação da expressão gênica: modificações pós-transcricionais (tais 

como edição de mRNA, processamento ou terminação alternativos do transcrito, 

poliadenilação diferencial) e modificação pós-traducional (mais de 200 tipos conhecidos, dos 

quais os principais são glicosilação, fosforilação, metilação e clivagem de domínios 

regulatórios). Portanto, o conhecimento efetivo de onde, como e quando proteínas são 

produzidas é essencial para o entendimento dos processos biológicos (Bestel-Corre et al., 

2004). 

 

2.3.5. Proteômica vegetal e estresse hídrico 

 

O número de estudos proteômicos em espécies vegetais teve um aumento significativo 

a partir de 2007, tornando esta tecnologia rotineira em vários laboratórios de estudos de 

plantas; entretanto, apesar desse grande avanço, ainda existem várias lacunas a serem 

preenchidas nos estudos de proteômica em plantas, que ainda estão atrasados comparados aos 

estudos de proteômica em humanos e fungos (Jorrín-Novo et al., 2009). A proteômica vegetal 

apresenta diversas aplicações intensamente revisadas. Dentre elas, destacam-se a proteômica 

descritiva; proteômica de organelas; proteômica das modificações pós-traducionais; e 

proteômica da expressão diferencial (respostas a estresses; sinalização; embriogênese, 

maturação de sementes e germinação) (Jorrín Novo et al., 2009). 

A proteômica descritiva tem aumentando a cobertura do proteoma em plantas, 

especialmente nas espécies modelo Arabidopsis e arroz (Oryza sativa L.). Neste tipo de 

estudo as proteínas envolvidas na regulação da transcrição e de sinalização estão pouco 

representadas, enquanto as proteínas constitutivas envolvidas no metabolismo primário 

(metabolismo de carboidratos, principalmente), são representadas em excesso (Jorrín Novo et 

al., 2009). 

A proteômica de organelas é um dos grandes avanços nos estudos de proteômica, 

principalmente em se tratando de cloroplastos (Salvi et al., 2008), mitocôndrias (Lee et al., 

2008) e membranas (Komatsu et al, 2007). Estes estudos podem fornecer importantes 

informações sobre os processos biológicos, como transporte e metabolismo, vias secretórias, 

degradação de proteínas, percepção de estímulos, transdução de sinais e repostas a estresses, 

entre outros (Jorrín et al., 2007).  
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As ferramentas de bioinformática têm facilitado os estudos de proteínas de mais difícil 

acesso, como as proteínas sub-celulares e proteínas de baixo peso molecular, como por 

exemplo, peptídeos antimicrobianos. Estas ferramentas, além de possibilitar a identificação de 

proteínas a partir dos dados de espectrometria de massas, podem ainda ser úteis na predição 

da localização celular das proteínas e na busca por domínios funcionais para prever a função 

das proteínas identificadas, a fim de responder a questões biológicas (Clemente et al., 2009). 

A bioinformática também tem permitido a aplicação de ferramentas moleculares in silico com 

o objetivo de identificar os genes que codificam para peptídeos antimicrobianos, a partir do 

genoma, transcriptoma, proteoma ou metaboloma de várias plantas cultivadas ou selvagens 

(Pestana-Calsa et al., 2010). 

Os estudos de proteômica envolvendo modificações pós traducionais podem ser dos 

tipos: (a) fosfoproteoma, onde a regulação da expressão gênica por fosfoproteínas é estudada, 

como por exemplo, o estudo do fosfoproteoma mitocondrial de A. thaliana, desenvolvido por 

Ito et al. (2009); (b) proteoma redox , que é de suma importância visto que a regulação redox 

é um elemento central no controle central do metabolismo celular, sendo empregado para 

ajustar a fotossíntese e o sistema de defesa antioxidante de folhas aos estresses do meio 

ambiente (Wormuth et al., 2007). Recentemente, foi publicada revisão sobre uma proteômica 

como ferramenta de estudo de eventos de fosforilação na modulação de vias de sinalização, 

indicando a importância desta técnica para o melhor entendimento do funcionamento dos 

sistemas biológicos e de mecanismos que medeiam a expressão gênica (Schulze, 2010).   

Dentre as diversas aplicações já realizadas na investigação de proteomas de resposta a 

estresses em vegetais (expressão diferencial) nos últimos 15 anos (Qureshi et al., 2007; Jorrín-

Novo et al., 2009), destacam-se as análises em plantas submetidas a estresse abiótico por seca 

(Salekdeh et al., 2002; Rabello et al., 2008), salinidade (Cheng et al., 2009), baixa 

temperatura (Amme et al., 2006; Lee et al., 2007), alta temperatura (Ferreira et al., 2006; 

Palmblad et al., 2008; Xu e Huang, 2010), ozônio (Agrawal et al., 2002; Cho et al., 2008), luz 

ultravioleta (Casati et al., 2005; Xu et al., 2008), luz visível (Kim et al., 2005), metais pesados 

(Ingle et al., 2005; Führs et al., 2008), deficiência de nutrientes (Kang et al., 2004; Li et al., 

2008; Li  e Schmidt, 2010), alta concentração de CO2 (Bae e Sicher, 2004; Bokhari et al., 

2007) e estresse oxidativo (Wan et al., 2008). Todos estes estudos constituem o campo 

específico da proteômica ambiental e têm permitido em conjunto identificar as proteínas 

vegetais que desempenham funções essenciais diretamente contra estresses abióticos, na 

regulação gênica dependente de estresses ou como enzima chave na biossíntese de moléculas 

anti-estresses como os osmoprotetores e as fitoquelatinas (Qureshi et al., 2007). Vários 
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estudos na área de proteômica têm sido desenvolvidos no intuito de melhor entender os 

mecanismos associados aos estresses bióticos e abióticos em plantas. O tipo de estresse mais 

estudado é a patogênese, seguido do estresse hídrico, toxicidade de metais, e estresse salino-

osmótico.  

Entre as proteínas mais produzidas em resposta a estresses, estão as proteínas de 

resposta a espécies reativas de oxigênio (ROS), o que faz bastante sentido, visto que a maioria 

dos estresses aumenta a produção de ROS em plantas (Jorrín-Novo et al., 2009). Inúmeros 

artigos vêm sendo publicados sobre proteômica do estresse hídrico em diferentes espécies 

vegetais: trigo (Hajheidari et al., 2007; Peng et al., 2009); Populus (Xiao et al., 2009); arroz 

(Rabello et al., 2008; Ke et al., 2009); milho (Alvarez et al., 2008). Estes estudos são de suma 

importância visto que proporcionam uma melhor compreensão do complexo mecanismo de 

resposta ao estresse hídrico, além disso, os peptídeos e genes identificados poderão ser úteis 

para o desenvolvimento de novas variedades menos suscetíveis ao estresse hídrico. 

Uma das espécies cujo proteoma é mais estudado em associação a resposta a estresses 

é o arroz – Oryza sp. (Jorrín-Novo et al., 2009), que inclusive teve seu proteoma publicado 

(Agrawal e Rakwal, 2006), após análise e identificação de milhares de proteínas e respectivos 

genes expressos em folhas, raízes, flores, frutos e sementes (Agrawal et al., 2002; Imin et al., 

2004) com a utilização de separação eletroforética 2D, espectrometria de massa, e MudPIT 

(tecnologia multidimensional de identificação de proteínas). O proteoma de arroz sob estresse 

hídrico tem sido extensivamente estudado (Salakdeh et al., 2002; Ali e Komatsu, 2006; 

Rabello et al., 2008; Jagadish et al., 2010), e várias proteínas relacionadas a estresse oxidativo 

e metabolismo secundário foram identificadas. 

O proteoma de outras espécies de gramíneas, tais como trigo e milho, foi determinado 

a partir de vários órgãos, além de amostras submetidas a estresses bióticos e abióticos (Majoul 

et al., 2004). Em proteomas compostos por dezenas de milhares de proteínas há limitação na 

resolução da análise, sendo detectadas apenas aquelas em maior quantidade na amostra. Este 

aspecto pode ser melhorado por meio do fracionamento prévio do proteoma conforme o tipo 

de tecido, compartimento celular ou mesmo características químicas de grupos específicos de 

proteínas (van Wijk, 2001). 

É importante salientar a importância dos estudos proteômicos no entendimento da 

regulação da expressão gênica, visto que o transcriptoma e o proteoma de uma amostra 

biológica podem apresentar discrepâncias de correlação devido à impossibilidade de o total de 

mRNAs ser traduzido em proteínas, ao passo que a análise proteômica fornece um quadro 

mais direto dos processos bioquímicos pela verificação das proteínas que verdadeiramente 
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desempenham funções enzimáticas, estruturais, de sinalização e de regulação codificadas pelo 

genoma e transcriptoma (Qureshi et al., 2007). Avanços na eletroforese bidimensional em gel 

de poliacrilamida (2D-PAGE) de alta resolução (Gorge et al., 1999; Zolla e Timperio, 2005), 

no aumento do número de sequências de proteínas e nucleotídeos, na maior capacidade de 

identificação de proteínas utilizando métodos modernos de espectrometria de massa (como a 

ionização/dessorção de matriz assistida por laser-tempo de vôo, MALDI-TOF; Corthals et al., 

2000) e nas ferramentas de bioinformática tornaram a análise e identificação de proteínas em 

larga escala uma nova área dinâmica da pesquisa em biologia vegetal. 

Sendo assim, a elucidação de dados traducionais e mesmo pós-traducionais é tão 

importante quanto a análise em nível transcricional, pois permite ampliar o entendimento dos 

mecanismos de regulação da expressão gênica até um nível de ação mais próxima ao fenótipo, 

diretamente nas moléculas efetoras, constituintes e ou catalíticas dos processos celulares, as 

proteínas. Deste modo, torna-se desejável a complementação entre estudos transcricionais e 

de análise proteômica. 
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33..  OObbjjeettiivvooss  

  

Este trabalho teve por objetivo geral identificar peptídeos acumulados 

diferencialmente sob seca ou irrigação, potencialmente associados aos mecanismos de 

resposta de plantas de cana-de-açúcar ao estresse por déficit hídrico entre as variedades 

tolerantes ou sensíveis à seca. 

 

3.1. Objetivos específicos: 

 

a) Comparar a eficiência de diferentes métodos de extração de proteínas de plantas em cana-

de-açúcar; 

 

b) Obter perfis de fracionamento de proteínas associados a respostas à seca em variedade de 

cana-de-açúcar, sendo uma tolerante a este estresse abiótico e outra sensível, sob os 

tratamentos de seca ou irrigação; 

 

c) Selecionar peptídeos/proteínas diferenciais nas comparações entre variedades contrastantes 

para tolerância à seca ou entre tratamentos de seca e irrigação; 

 

d) Identificar presumivelmente peptídeos com acúmulo induzido ou inibido em folhas e 

entrenós de cana-de-açúcar em função do estresse hídrico. 
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44..  MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss  
 

 

4.1. Material vegetal  

As amostras utilizadas foram provenientes de experimentos de campo realizados por 

equipes da rede de pesquisa multi-institucional sobre resposta à seca em cana-de-açúcar 

organizada dos projetos “Caracterização fisiológica e molecular da resposta à seca em cana-

de-açúcar” – GenoProt-FINEP e “Fisiologia, biologia molecular e biotecnologia da tolerância 

à seca em cana-de-açúcar” – CNPq, conduzidos na Estação Experimental de Cana-de-açúcar 

de Carpina (EECAC/UFRPE, Carpina-PE). A implementação do experimento de campo e as 

análises fisiológicas pertinentes ao estudo de estresse hídrico foram conduzidas pela equipe 

do Laboratório de Fisiologia Vegetal/UFRPE, sob a orientação da Profa. Dra. Rejane Mansur 

Nogueira.  

O desenho experimental foi inteiramente casualizado com duas áreas experimentais 

(irrigada e não irrigada) e oito variedades de cana-de-açúcar, entre as quais, duas variedades, 

uma tolerante (RB867515) e outra sensível (RB72454) à seca, foram coletadas para este 

trabalho. As variedades RB867515 e RB72454 foram escolhidas com base em dados de 

melhoramento que as indicam como tolerante e sensível à seca, respectivamente. Estes dados 

foram confirmados com base nas análises fisiológicas realizadas pelo grupo de pesquisa 

colaborador em Fisiologia Vegetal citado acima, onde as plantas submetidas ao estresse 

hídrico foram avaliadas quanto ao seu crescimento, relações hídricas, trocas gasosas, acúmulo 

de solutos orgânicos, e quantificação de clorofila e carotenóides. 

As coletas foram realizadas em campo na própria EECAC pelo grupo do Laboratório 

de Genômica e Proteômica de Plantas, UFPE. As plantas de cada genótipo sob os diferentes 

tratamentos foram rapidamente transportadas até laboratório preparado na EECAC, onde o 

excesso de palha, folhas e raízes foi eliminado. Para análise proteômica e para outras análises 

moleculares (transcricionais) foram coletadas amostras de folha e entrenó de indivíduos com 

seis meses após plantio. 

Para as coletas de amostras de folha foram selecionadas as folhas +1, que 

correspondem às folhas mais jovens com a lígula aparente. Para realizar a coleta, o limbo da 

folha foi retirado da planta (cortando-se a folha na região da lígula). Sobre a bancada, a folha 

foi limpa dos dois lados com água destilada. Logo após, o terço mediano da folha 

(aproximadamente 30 cm) foi retirado cortado em vários pedaços menores com tesoura, sem 
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destacar a nervura principal. Este material foi acondicionado em tubos tipo falcon de 50 mL, 

imerso em nitrogênio líquido e em seguida mantido em gelo seco. Somente folhas sem sinais 

visíveis de injúria ou patógenos foram coletadas durante esse processo. 

Após a coleta da folha +1 foram retiradas todas as folhas restantes para coleta das 

amostras de entrenó imaturo, considerado a região do colmo subjacente ao meristema apical e 

comprimento máximo de 6 mm. Na maioria das vezes, foram coletados também o segundo e 

terceiro entrenós verdadeiros, de maneira a se obter quantidades similares de material. Estes 

foram cortados com bisturi estéril em cubos de aproximadamente 0,5 cm de aresta, 

imediatamente acondicionados em tubos do tipo falcon de 50 mL, congelados em nitrogênio 

líquido e armazenados em gelo seco, para minimizar a oxidação.  

As proteínas extraídas destes órgãos foram utilizadas para as análises de 

fracionamento bidimensional e identificação de peptídeos diferencialmente produzidos entre 

amostras contrastantes para tolerância à seca. 

 

 

4.2. Extração e quantificação de proteínas 

 

Foram avaliados quatro protocolos de extração total de proteínas para as amostras de 

folha e entrenó imaturo: i) Método Fenólico (Hurkman e Tanaka, 1986); ii) Método PVP 

(polivinilpirrolidona; Brasileiro et al., 1998); iii) Método SDS (dodecil-sulfato de sódio; 

Columbia Proteomics Center, University of Missouri 2002) e iv) Método TCA (ácido 

tricloroacético; Méchin et al., 2006). 

Em cada extração, basicamente, foi adicionado o respectivo tampão de extração (de 

acordo com cada protocolo) a 1,0 g de material macerado (folha +1 ou entrenó imaturo) em 

nitrogênio líquido, e seguiram-se às etapas de precipitação e lavagem de proteínas, específicas 

de cada método. Ao final, as proteínas foram ressupendidas em uréia 8 M/ tiouréia 2 M e 

armazenadas na temperatura de -20º C até sua posterior utilização. 

As proteínas foram quantificadas conforme método descrito por Bradford (1976). 

Foram realizadas triplicatas de cada amostra quantificada, sendo inferidas as médias entre elas 

e o desvio padrão. Na determinação das concentrações de proteínas foi utilizada albumina de 

soro bovino para estabelecimento de curva padrão. 
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4.2.1. Método Fenólico 

Basicamente 1 g de tecido vegetal, provenientes da folha +1 e do entrenó imaturo, foi 

macerado separadamente em nitrogênio líquido no cadinho com pistilo até a obtenção de um 

pó fino. O pó foi transferido para tubo falcon de 15 mL, ao qual foi adicionado 2,5 mL de 

fenol equilibrado com Tris (pH 7.5) e 2,5 mL de tampão de extração (0,1 M Tris-HCl pH 8,8; 

10 mM EDTA; 0,4% 2-mercaptoetanol; 0,9 M sacarose). O material foi vortexado por 1 min. 

e em seguida mantido sob agitação constante por 30 min na temperatura de 4º C. A fase 

fenólica foi coletada por centrifugação durante 10 min. a 5000 x g na temperatura de 4º C. 

Este processo foi repetido mais uma vez. As proteínas contidas na fase fenólica foram 

precipitadas com 5 volumes de acetato de amônio 0,1 M em metanol gelado e incubadas a -

20º C por 16 h. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas durante 20 min., a 18.500 x g 

na temperatura de 4º C. O sedimento obtido (pellet) foi lavado duas vezes com 10 mL de 

acetato de amônio 0,1 M em metanol, duas vezes com 10 mL de acetona 80% gelada e uma 

vez com 15 mL de etanol 70% gelado. A cada lavagem após a adição do solvente, as amostras 

foram homogeneizadas até a dissolução do sedimento e incubadas por 15 min. na temperatura 

de      -20º C. Após o período de incubação, o sedimento foi centrifugado por 10 min, a 18.500 

x g, na temperatura de 4º C. Após a última lavagem, o sedimento foi seco à temperatura 

ambiente e solubilizado em uréia 8 M/ tiouréia 2 M. 

 

4.2.2. Método PVP 

 

Aproximadamente 1 g de tecido vegetal, provenientes da folha +1 e do entrenó 

imaturo, foi macerado separadamente em nitrogênio líquido no cadinho com pistilo até a 

obtenção de um pó fino. O pó foi transferido para tubo falcon de 15 mL, ao qual foi 

adicionado 2,5 mL do tampão de extração (0,2% PVP; 1% 2-mercaptoetanol, 1 M Tris HCl 

pH 6,8). O material foi vortexado incubado 1h na temperatura de 4º C, sob agitação constante. 

Posteriormente, o sobrenadante foi coletado por centrifugação durante 30 min. a 12.320 x g 

na temperatura de  4º C. Foram adicionados 4 volumes de acetato de amônio 0,1 M em 

metanol gelado e o material foi vortexado e incubado na temperatura de -20º C durante 1 h. 

Em seguida, as amostras foram centrifugadas durante 10 min., a 12.320 x g na temperatura de 

4º C. O sedimento obtido foi seco à temperatura ambiente e solubilizado em uréia 8 M/ 

tiouréia 2 M. 
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4.2.3. Método SDS 

 

O material vegetal, proveniente da folha +1 e do entrenó imaturo, foi macerado 

separadamente em nitrogênio líquido no cadinho com pistilo até a obtenção de 

aproximadamente 1 g de um pó fino. O pó foi transferido para tubo falcon de 15 mL, ao qual 

foram adicionados 5 mL do tampão de extração (0,175 M Tris-HCl pH 8.8; 5% SDS; 15% 

glicerol; 0,4% 2-mercaptoetanol). O material foi filtrado para um novo tubo de 50 mL, em 2 

camadas de TNT (tecido não-tecido comercial branco) autoclavado. As proteínas foram 

precipitadas pela adição de quatro volumes de acetona 100% gelada, durante 1 h na 

temperatura de -20º C. O sobrenadante foi coletado por centrifugação durante 15 min. a 5000 

x g na temperatura de 4º C. O sedimento obtido foi lavado duas vezes com acetona 80% 

gelada por duas vezes.  Foi realizada a última centrifugação por 15 min., a 5000 x g na 

temperatura de 4º C. O sedimento obtido foi seco a temperatura ambiente e solubilizado em 

uréia 8 M/ tiouréia 2 M. 

 

4.2.4. Método TCA 

 

Basicamente 1 g de material vegetal, proveniente da folha +1 e do entrenó imaturo, foi 

macerado separadamente em nitrogênio líquido no cadinho com pistilo até a obtenção de um 

pó fino. O pó foi transferido para tubo falcon de 15 mL, ao qual foi adicionado 5 mL do 

tampão de precipitação (10% TCA; 0,07% 2-mercaptoetanol em acetona), e vortexado por 2 

min. As amostras foram incubadas na temperatura de -20º C por 16 h. O sobrenadante foi 

coletado por centrifugação durante 15 min., a 10.000 x g, na temperatura de 4º C. O 

sedimento obtido foi lavado em acetona gelada contendo 0,07% de 2-mercaptoetanol, sob 

agitação por 1 min. Este procedimento foi repetido por cinco vezes. O sedimento obtido foi 

seco à temperatura ambiente e solubilizado em uréia 8 M/ tiouréia 2 M. 

 

 

4.3. Eletroforese bidimensional 

 

4.3.1. Focalização isoelétrica 

 

Para cada uma das amostras provenientes das duas variedades estudadas (RB867515 – 

tolerante e RB72454 – sensível à seca) sob os dois tratamentos (de irrigação ou seca), a IEF 
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foi realizada com fitas IPG 7 cm e 18 cm. Foram realizadas duas repetições apenas para os 

géis de entrenó imaturo (Gradiente de 18 cm) em virtude de um atraso na entrega dos 

reagentes. 

 

4.3.1.1. Gradiente de 7 cm 

 

Um total de 50 μg de proteínas de cada extrato foram dissolvidos em solução uréia      

7 M, tiouréia 2 M, CHAPS 2% (m/v), 155 mM de DTT, anfolinas 2% (v/v) (IPG buffer, pH 

3-10 não-linear; GE Life Sciences) e azul de bromofenol 0,005% (m/v). Os extratos foram 

aplicados sob fitas impregnadas com acrilamida desidratada (IPG 7 cm, gradiente de pH 3-10 

não-linear; GE Life Sciences) e estas foram cobertas por óleo mineral (Fluid Cover, GE Life 

Sciences) para evitar evaporação dos reagentes durante a rehidratação. As fitas IPG foram 

rehidratadas no dispositivo para focalização isoelétrica (IPGphor, GE Life Sciences) durante 

12 horas à temperatura ambiente. A focalização isoelétrica foi feita em gradiente de pH 

imobilizado, nas seguintes condições: 200 V – 1 min, 3500 V – 1:30h, 3500V – 1h, na 

temperatura de 10º C. Após a focalização isoelétrica, as fitas foram armazenadas a -80° C até 

sua utilização. 

 

4.3.1.2. Gradiente de 18 cm 

 

Foram dissolvidos um total de 100 μg de proteínas de cada extrato em solução de uréia      

a 7 M, tiouréa 2 M, CHAPS 2% (m/v), 19,4 mM de DTT, anfolinas 0,5% (v/v) (IPG buffer, 

pH 3-10 não-linear; GE Life Sciences) e azul de bromofenol 0,005% (m/v). Os extratos foram 

aplicados sob fitas impregnadas com acrilamida desidratada (IPG 18 cm, gradiente de pH 3-

10 não-linear; GE Life Sciences). As fitas IPG foram reidratadas no dispositivo para 

focalização isoelétrica (IPGphor, GE Life Sciences) durante 12 horas à temperatura ambiente. 

A focalização isoelétrica foi realizada em gradiente de pH imobilizado, nas seguintes 

condições: 500 V – 50V/h, 3500V – 3500V/h, 3500 – 20.0KV/h, acumulando um total de    

20 – 25KV/h. Durante toda a focalização, foram mantidas condições constantes de corrente   

(2 mA) e potência (5 W) Após a focalização isoelétrica, as fitas foram armazenadas a -80° C 

até sua utilização. 
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4.3.2. SDS-PAGE 

 

Após a focalização isoelétrica, as fitas IPG foram equilibradas em duas soluções 

redutoras de pontes de dissulfeto. A primeira solução de equilíbrio é composta por Tris-HCI 

50 mM (pH 8,8), uréia 6 M, glicerol 30% (v/v), SDS 2% (m/v) e DTT 1% (m/v). A segunda 

solução é composta por Tris-HCI 50 mM (pH 8,8), uréia 6 M, glicerol 30% (v/v), SDS 2% 

(m/v), iodoacetamida 2,5% (m/v) e azul de bromofenol 0,005% (m/v). As fitas IPG foram 

equilibradas por 20 min., sob agitação, em cada solução. 

 

4.3.2.1. Gradiente de 7 cm 

 

A segunda dimensão da eletroforese dos géis de 7 cm foi conduzida em gel vertical de 

poliacrilamida. O gel foi preparado com o monômero (30% acrilamida; 0,8% N-N’-

metilenobisacrilamida) na concentração final de 12,5% (m/v), Tris-HCl 375mM (pH 8,8), 

SDS 0,1%, APS 0,05%, TEMED 0,05%.  Após o equilíbrio, as fitas IPG foram colocadas 

sobre o gel da segunda dimensão e seladas em solução de agarose 0,5%, azul de bromofenol 

0,002%. A separação eletroforética das proteínas ocorreu em cuba de eletroforese vertical em 

tampão de corrida Tris-HCl 25 mM, pH 8,3; Glicina 192 mM; SDS 0,1%, nas condições de 

voltagem aberta e corrente constante de 17 mA durante aproximadamente 2-3 h. Foi utilizado 

padrão de peso molecular LMW (Calibration Kit MN: 14.000 94.000 – GE Life Sciences). 

 

4.3.2.2. Gradiente de 18 cm 

 

A segunda dimensão da eletroforese dos géis de 18 cm foi realizada em equipamento 

Multiphor II Electrophoresis Unit (GE Life Sciences), conforme protocolo e soluções 

recomendados pelo fabricante. A separação eletroforética das proteínas foi realizada a 15° C 

em gel de poliacrilamida 12,5%, ExcelGel homogêneo (GE LIfe Sciences). Os primeiros 40 

min. da corrida foram realizados nas seguintes condições constantes de voltagem (120 V), 

corrente (20 mA) e potência (30 W), apenas para difusão da amostra da fita IPG para o gel. 

As próximas 1:30 h da corrida foram realizadas nas condições constantes de voltagem       

(600 V), corrente (50 mA) e potência (30 W). Foi utilizado padrão de peso molecular LMW 

(Calibration Kit MN: 14.000 94.000 – GE Life Sciences). 
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4.3.3. Coloração com azul de Coomassie 

 

Após a eletroforese, géis foram lavados e as proteínas visualizadas por impregnação 

com o corante coloidal, azul de Coomassie. Os géis foram tratados com as seguintes soluções: 

solução fixadora (etanol 40%, ácido acético 10%) durante 30 min.; solução descorante (etanol 

20%, ácido acético 5%) durante 3 min., para retirar o excesso da solução fixadora; solução de 

coloração (corante Coomassie blue PhastGel blue R (GE Life Sciences) 0,02% em solução de 

metanol, ácido acético e água na proporção de 3:1:6, respectivamente) por 1:30 h. O excesso 

de corante foi retirado após quatro lavagens seguidas em solução descorante (etanol 20%, 

ácido acético 5%).  A cada lavagem, a solução descorante foi trocada por solução nova, e o 

gel foi deixado sob agitação durante 15 min. na primeira lavagem, 45 min na segunda 

lavagem, 2 h na terceira lavagem e 2 h na quarta lavagem. Após as lavagens, os géis foram 

armazenados numa solução de preservação (ácido acético 5%). 

 

 

4.4. Aquisição de imagens e análise dos géis 

 

4.4.1. Aquisição das imagens 

 

As imagens dos géis 2D de proteoma de cana-de-açúcar após separação por 

eletroforese bidimensional foram adquiridas após digitalização no ImageScanner III (GE Life 

Sciences) utilizando-se o programa LabScan 6.0 (GE Life Sciences). Foram utilizados os 

seguintes parâmetros do scanner durante a aquisição das imagens: modo de transparência; 

resolução de 150dpi; filtro vermelho, apropriado para a coloração dos géis com azul de 

Coomassie. Para realizar a captura da imagem, foi realizada previamente uma etapa de 

calibração dos scanner, conforme procedimento recomendado pelo fabricante, a partir da fita 

de calibração Kodak 3, a qual possui valores de densidade ótica ou densidade difusa 

definidos, fornecidos pelo fabricante. 

 

4.4.2. Identificação e seleção de spots diferenciais 

 

As imagens dos géis obtidas foram analisadas através programa Image Master 2D 

Platinum v. 7.0 (GE Life Sciences). As imagens foram processadas no próprio programa, 

sendo realizados ajustes nas imagens quanto ao tamanho e redução de interferências de 
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contraste na imagem. Foram criados projetos para os géis de 7 cm e de 18 cm, nos quais os 

géis foram incluídos em pastas, obedecendo a hierarquias, dentro das quais foram feitas as 

comparações. Os géis das amostras de folha +1 e entrenó imaturo foram agrupados em duas 

séries de duas comparações (matches), resultando num total de quatro comparações para cada 

órgão, tanto para os géis feitos a partir de strips de 7 cm, quanto de 18 cm. Em cada série 

apenas um parâmetro foi tomado como variável: ou o tratamento ou a variedade, conforme a 

Tabela 1 e Figura 4. 

 

Tabela 1: Comparações realizadas no programa Image Master 2D Platinum v7.0 (GE Life 

Sciences). 

Parâmetro 

analisado 

Comparação 

Órgão Tratamento Variedade 

Tratamento Folha +1 Sequeiro x Irrigado RB867515 

   RB72454 

 Entrenó Imaturo Sequeiro x Irrigado RB867515 

   RB72454 

Variedade Folha +1 Irrigado RB72454 x RB867515 

  Sequeiro RB72454 x RB867515 

 Entrenó Imaturo Irrigado RB72454 x RB867515 

  Sequeiro RB72454 x RB867515 

 

   

 

 

Figura 4: Área de trabalho do programa Image Master 2D Platinum v7.0 (GE Life Sciences) 

para uma das comparações realizadas nos géis referentes às amostras de folha. 
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Após adicionar os géis às pastas correspondentes, foi utilizada a ferramenta para 

detectar os spots automaticamente. Foram ajustados alguns parâmetros, a fim de eliminar 

ruídos, sendo que o principal parâmetro foi a saliência de cada spot. A maioria dos supostos 

spots criados pelo programa (como por exemplo, as bandas do padrão de peso molecular, que 

também são identificadas como spots) foram eliminados manualmente. Foram adicionados 

marcas (landmarks) em spots cuja correspondência estava evidente nos géis comparados, para 

favorecer o alinhamento entre os mesmos. Após essa etapa foi realizado o alinhamento entre 

os spots dos géis (match). 

Após o alinhamento dos géis, foram gerados vários relatórios de análises dos mesmos 

através programa Image Master 2D Platinum v7.0 (GE Life Sciences).  O primeiro relatório 

gerado foi a tabela de spots, com as características de cada spot do gel, como por exemplo, a 

identificação dos géis; um nº de identificação para cada spot e para as comparações entre 

pares de spots correspondentes nos géis (matches); a localização do spot no gel, através das 

coordenadas nos pixels “x” e “y” ; o ponto isoelétrico e a massa molecular de cada spot;  

intensidade do spot (calculada com base no pixel de maior intensidade da área compreendida 

pelo spot), área do spot (calculada pela intensidade da base do spot) ;  volume do spot, 

(somatório de todos os pixels da área compreendida pelo spot); %Vol do spot (valor 

normalizado do volume);  e saliência do spot (este parâmetro é uma medida baseada na 

curvatura do spot; indica até que ponto um local sobressai em relação ao seu ambiente). 

Todas essas características aulixiaram na escolha dos spots a serem coletados, bem como 

serviram de referencia após a identificação dos spots por MS, visto que os dados 

experimentais, de pI e MM por exemplo, podem ser comparados com os dados inferidos do 

programa. 

A tabela de análises de géis, na qual estão contidas medidas estatísticas de tendência 

central, dispersão e coeficiente de variação, dadas de acordo com os parâmetros média 100% 

e desvio quadrado da média de 0%. Também indica razão entre o valor máximo da %Vol 

dividido pelo valor mínimo em uma dada comparação. Este parâmetro é de suma importância 

na escolha de peptídeos diferenciais. Indica a separabilidade, que corresponde à maior 

diferença entre duas %Vol consecutivos em toda a amostra. Indica quantas vezes um spot 

representado sofreu alinhamento. Esta ferramenta é de suma importância quando se 

comparam mais de um gel, pois permite verificar a reprodutibilidade de um dado spot. 

Foi gerada também a tabela de análises de classes, que indica os peptídeos 

diferencialmente expressos através da análise das %Vol, e o gráfico de análise de correlação 
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entre os géis (Scatter plot), que compara a similaridade entre os géis através de um coeficiente 

de correlação (Corr). 

Foram selecionadas para espectrometria de massas as proteínas (spots) exclusivas de 

uma ou outra amostra comparada, e as proteínas em comum que apresentaram variação 

significativa na %Vol (nas comparações entre os géis) maior que 1,5 e valor P resultante do 

teste estatístico ANOVA (Análise de variância) menor que 0,05. Além disso, dentre as 

proteínas selecionadas por estes critérios, ainda foram escolhidas aquelas com maior %Vol, 

visando garantir quantidade suficiente da amostra peptídica para otimizar sua identificação 

por espectrometria de massas. 

 

 

4.5. Identificação presumível dos peptídeos diferenciais selecionados 

 

4.5.1. Digestão tripídica 

 

A preparação dos peptídeos (ou conjuntos de peptídeos) diferenciais selecionados foi 

realizada conforme metodologia descrita pelo grupo colaborador da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), coordenado pelo Prof. Dr. Julio Cascardo. As proteínas (spots) 

detectadas foram excisadas dos géis com bisturi em frações de aproximadamente 1 mm
3
. Os 

segmentos de gel foram lavados três vezes em uma solução contendo bicarbonato de amônio 

(NH4CO3) 25 mM em acetonitrila (ACN) 50% (v/v) por 10 min.,com intervalo de 15 min. a 

cada lavagem.  Posteriormente, os fragmentos de gel foram desidratados em 100% acetonitrila 

por 4min e secos por evaporação. Estes fragmentos foram reidratados em solução contendo 

aproximadamente 75 µg de tripsina (Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade, Promega) em 

NH4CO3 25mM. Após 10min, a 4º C, foi adicionado de NH4CO3 25 mM até completa 

cobertura dos fragmentos, mantidos a 37º C por 16 h. O sobrenadante da digestão enzimática 

foi transferido para um tubo novo e a ação da tripsina foi interrompida pela adição 25-50 μl de 

solução bloqueadora (50% v/v ACN, 5% v/v ácido fórmico). O material foi agitado 

suavemente durante 30 min e o sobrenadante foi transferido para um novo tubo. Foi realizada 

uma re-extração com 25-50 μl de solução bloqueadora por 30 min., e o sobrenadante foi 

transferido para o tubo contendo a primeira extração. O volume da amostra foi reduzido até 5-

10 µl em secador centrífugo (speed-vac; Eppendorf). 
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4.5.2. Identificação de peptídeos 

 

Algumas das amostras peptídicas selecionadas foram submetidas à identificação em 

espectrômetro de massas do tipo UPLC-ESI-QTof (Waters), disponibilizado no laboratório de 

Genômica e Proteômica, Centro de Biotecnologia e Genética, Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), conforme protocolo padrão estabelecido. 

 

 

4.6.  Anotação presumível e análise dos dados 

 

A identificação dos peptídeos foi realizada em colaboração com o grupo da UESC 

pelo uso do programa ProteinLynx Global SERVER 2.3 (Waters) na análise dos espectros 

obtidos, buscas de modificações por carbamidometilcisteína e oxidação da metionina. A 

Figura 5 representa uma imagem do programa. 

 

 

Figura 5: Imagem do programa ProteinLynx Global SERVER 2.3 (Waters). 

 

Adicionalmente, foi realizada busca comparativa através do programa BlastP em 

banco de dados de acesso público SWISSPROT [UniProt Knowledgebase (Swiss-Prot+ 

TrEMBL); http://www.expasy.org/tools/blast/], a partir da concatenação das sequências 

peptídicas identificadas na análise espectrométrica de cada spot (proteína) diferencial 

selecionado. 
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55..  RReessuullttaaddooss  

 

 

5.1. Material vegetal 

 

Os dados obtidos pelas análises fisiológicas realizadas pelo grupo colaborador em 

Fisiologia Vegetal, conduzidos pela Profa. Rejane Mansur, corroboraram que as variedades 

estudadas neste trabalho apresentavam tolerância (RB867515) ou sensibilidade (RB72454) à 

seca, e que no momento da coleta estavam sob condições de estresse por déficit hídrico, além 

do efeito cumulativo da seca ou irrigação durante todo o período de cultivo. Por exemplo, a 

variedade sensível sofreu redução no crescimento durante a exposição à seca, com diminuição 

da altura das plantas, número de folhas, diâmetro e altura do colmo (Pacheco et al., 2009). A 

variedade tolerante foi considerada a mais tolerante entre todas as variedades estudadas 

(dados não mostrados), quando avaliadas altura do colmo e área foliar (Santos, 2009). 

A Figura 6 corresponde a uma visão geral de genótipos de cana-de-açúcar no campo 

experimental da EECAC/UFRPE sob irrigação e sob seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Visão geral do experimento de campo com variedades de cana-de-açúcar sob duas condições de 

cultivo: irrigado (A) e não irrigado (B) no campo experimental da estação EECAC/UFRPE aos três meses 

de cultivo. 

 

A B 
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5.2. Extração e quantificação de proteínas 

 

As proteínas totais das amostras de folha e entrenó imaturo foram extraídas conforme 

quatro protocolos distintos: i) Método Fenol (Hurkman e Tanaka, 1986); ii) Método PVP 

(polivinilpirrolidona; Brasileiro et al., 1998); iii) Método SDS (dodecil-sulfato de sódio; 

Columbia Proteomics Center, University of Missouri, 2002); e iv) Método TCA (ácido 

tricloroacético; Méchin et al., 2006). As concentrações das proteínas obtidas por cada método 

de extração nos tecidos folha +1 e entrenó imaturo estão descritas na tabela 2. 

 

Tabela 2: Quantificação pelo método Bradford das proteínas totais de folha e entrenó imaturo 

de cana-de-açúcar extraídas por diferentes métodos. 

Métodos 

Concentração das proteínas* (µg/µL) 

Folha+1 Entrenó Imaturo 

Fenol 1,60±0,20 1,21±0,12 

SDS 1,40±0,10 1,10±0,02 

PVP 1,73±0,05 0,51±0,12 

TCA 0,53±0,25 0,40±0,02 

                        * Média ± desvio padrão (n=3). 

 

O método baseado na extração fenólica foi o mais eficiente, entre os avaliados, através 

da observação dos dados obtidos pela quantificação (1,6 μg/ μL em folha e 1,2 μg/ μL em 

colmo) bem como a qualidade das proteínas obtidas, observadas em géis 1D – PAGE (Figura 

7) e 2D – PAGE (Figuras 9 a 12, conforme tópico 5.3).  

 

                    

 

 

 

M         1       2        3          4           5         6         7        8         

Figura 7 - Gel SDS-PAGE de proteínas totais extraídas de folha +1 de cana-de-açúcar através de 

diferentes métodos de extração. A SDS-PAGE foi realizada em géis de poliacrilamida 12,5%. A 

coloração do gel foi realizada azul de Coomassie. M) Marcador molecular (kDa); 1,2) Método 

fenólico; 4,5) Método TCA; 6,7) Método PVP; 8,9) Método SDS. 

kDa 
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Devido à eficiência nas extrações obtidas pelo método fenólico, o restante das 

amostras utilizadas no presente estudo foram submetidas à extração por este método, 

resultando num número satisfatório de proteínas obtidas (Tabelas 3 e 4), bem como numa 

qualidade melhor de proteínas obtidas através de gel 1D-PAGE (Figura 8) e 2D-PAGE 

(Figuras 9 a 12, conforme tópico 5.3).  

 

 

 

Tabela 3: Quantificação pelo método Bradford das proteínas totais de folha +1 de cana-de-

açúcar, extraídas pelo método fenol, das variedades tolerante (RB867515) e sensível 

(RB72454) à seca, sob irrigação ou seca. 

ID das amostras 

A595 nm* 

Concentração da 

proteínas* (µg/µL) Tecido Variedade Tratamento 

Folha +1 RB867515 

(tolerante) 

Irrigado 0,34±0,010 1,04±0,05 

 Sequeiro 0,29±0,020 0,90±0,02 

 RB72454 

(sensível) 

Irrigado 0,32±0,003 0,99±0,01 

 Sequeiro 0,33±0,010 1,02±0,07 

             * Média ± desvio padrão (n=3). 
 

 

 

 

Tabela 4: Quantificação pelo método Bradford das proteínas totais de entrenó imaturo de 

cana-de-açúcar, extraídas pelo método fenol, das variedades tolerante (RB867515) e sensível 

(RB72454) à seca, sob irrigação ou seca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ID das amostras 

A595* nm 

 

Concentração* (ug/uL) Tecido Variedade Tratamento 

Entrenó 

Imaturo 

RB867515 

(tolerante) 

Irrigado 0,39±0,008 1,21±0,002 

Sequeiro 0,37±0,007 1,15±0,021 

 RB72454 

(sensível) 

Irrigado 0,35±0,008 1,09±0,008 

 Sequeiro 0,38±0,004 1,16±0 

* Média ± desvio padrão (n=3). 
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Pôde ser observado que proteínas em maior quantidade e de melhor qualidade foram 

obtidas a partir das folhas em relação ao entrenó imaturo (Tabelas 3 e 4, Figura 8). Não houve 

variação significativa na quantidade de proteínas extraídas pelo método fenólico entre os 

tecidos avaliados ou entre as condições de seca ou irrigação (Tabela 4). O método fenólico foi 

utilizado para as etapas subseqüentes. 

 

 

5.3. Eletroforese bidimensional (IEF + SDS-PAGE) 

 

As proteínas totais de folha+1 e entrenó imaturo de cana-de-açúcar, das variedades 

contrastantes RB867515 e RB72454 sob os tratamentos de seca e irrigação, extraídas através 

do método fenólico, foram separadas por eletroforese bidimensional usando pH imobilizado 

em gradiente de 3 a 10 (Fitas de 7 cm e 18 cm). Ocorreu separação eletroforética adequada 

nas duas dimensões. A 2-DE resultou em 16 géis (Figuras 9-12, conforme tópicos 5.3.1. e 

5.3.2.).  

 

Figura 8: Gel SDS-PAGE de proteínas totais extraídas pelo método 

fenólico da folha +1 e entrenó imaturo de variedades de cana-de-açúcar 

tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob irrigação ou seca. 

A SDS-PAGE foi realizada em géis de poliacrilamida 12,5%. A coloração 

do gel foi realizada azul de Coomassie. M: Marcador (KDa); T: Variedade 

Tolerante; SS: Variedade sensível à seca; I: Tratamento irrigação; S: 

Tratamento: seca.  
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5.3.1. Gradiente de 7cm 

 

Os géis obtidos com as fitas IPG de 7 cm, podem ser visualizados nas Figuras 9 e 10. 

A Figura 9 compreende os géis da amostra folha, das variedades tolerante (RB867515) e 

sensível (RB72454), sob irrigação e seca. As proteínas encontradas apresentaram massa 

molecular entre 14,4 e 97 kDa, e a faixa preferencial de pI observada foi entre pH 4 e 7.  Os 

perfis eletroforéticos obtidos entre os géis de folha foram bastante semelhantes, variando em 

poucas proteínas exclusivas de uma ou outra condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Gel bidimensional das proteínas totais extraídas da folha +1 de variedades de cana-de-açúcar 

tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob irrigação ou seca (Gradiente de 7 cm). Foram 

aplicados 50 µg de cada amostra de proteínas em strips (fitas para IEF) de 7 cm com pH de 3 a 10. A 

SDS-PAGE foi realizada em géis de poliacrilamida 12,5%. Os spots foram visualizados pela coloração 

com azul de Coomassie. 
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A Figura 10 compreende os géis de entrenó imaturo das variedades tolerante 

(RB867515) e sensível (RB72454), sob irrigação e seca. As proteínas encontradas 

apresentaram massa molecular entre 14,4 e 97 kDa, e a faixa preferencial de pI observada foi 

entre pH 4 e 7.  Os perfis eletroforéticos obtidos entre os géis de entrenó imaturo foram 

bastante diferenciados, com uma quantidade maior de proteínas entre os perfis da variedade 

tolerante, quando comparada à sensível à seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Gel bidimensional das proteínas totais extraídas do entrenó imaturo de variedades de cana-

de-açúcar tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob irrigação ou seca (Gradiente de 7 

cm). Foram aplicados 50 µg de cada amostra de proteínas strips (fitas para IEF) de 7 cm com pH de 3 a 

10. A SDS-PAGE foi realizada em géis de poliacrilamida 12,5%. Os spots foram visualizados pela 

coloração com azul de Coomassie.  
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5.3.2. Gradiente de 18cm 

 

Os géis obtidos com as fitas IPG de 18 cm, podem ser visualizados nas figuras 11 e 

12. A Figura 11 compreende os géis da amostra folha, das variedades tolerante (RB867515) e 

sensível (RB72454), sob irrigação e seca. A Figura 12 compreende os géis de entrenó imaturo 

para as mesmas variáveis de folha. 

Assim como nos géis com gradiente de pH de 7 cm, nos géis com gradiente de pH de 

18 cm as proteínas encontradas apresentaram massa molecular entre 14,4 e 97 kDa, e a faixa 

preferencial de pI observada foi entre pH 4 e 7. Os perfis eletroforéticos obtidos entre os géis 

de folha foram mais semelhantes entre si, que quando comparados os diferentes géis de 

entrenó imaturo. 
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Figura 11: Gel bidimensional das proteínas totais extraídas da folha +1 de variedades de 

cana-de-açúcar tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob irrigação ou seca 

(Gradiente de 18 cm). Foram aplicados 100 µg de cada amostra de proteínas em strips (fitas 

para IEF) de 18 cm com pH de 3 a 10. A SDS-PAGE foi realizada em géis de poliacrilamida 

12,5%. Os spots foram visualizados pela coloração com azul de Coomassie. 
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Figura 12: Gel bidimensional das proteínas totais extraídas do entrenó imaturo de variedades de 

cana-de-açúcar tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob irrigação ou seca 

(Gradiente de 18 cm). Foram aplicados 100 µg de cada amostra de proteínas em strips (fitas para 

IEF) de 18 cm com pH de 3 a 10. A SDS-PAGE foi realizada em géis de poliacrilamida 12,5%. 

Os spots foram visualizados pela coloração com azul de Coomassie. 
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5.4. Análise das imagens dos géis 

 

 

As proteínas encontradas apresentaram massa molecular majoritariamente entre 14,4 e 

97 kDa, e a faixa preferencial de pI observada foi entre pH 4 e 7. O perfil eletroforético das 

mesmas amostras em géis de diferentes tamanhos foi bastante correlacionado, visto que tanto 

nos géis feitos a partir strips (fitas IPG para focalização isoelétrica) de 7 cm, quanto nas de 18 

cm, os perfis da folha foram bastante semelhantes, enquanto que os perfis do entrenó 

mostraram relativamente mais variação, como pode ser visto nas Figuras de 9 a 12. 

 

5.4.1. Gradiente de 7 cm 

 

A análise no programa Image Master 2D Platinum v.7.0 (GE Life Sciences) revelou 

uma média de 94 a 113 spots entre os géis de folha, como pode ser visualizado na Tabela 5. 

Já os perfis eletroforéticos obtidos através dos géis de entrenó imaturo, apresentaram 

grande diferença na quantidade de spots, variando de 90 a 147 (Tabela 5). A amostra com 

maior número de spots corresponde à variedade tolerante, na condição de irrigação. 

 
 

Tabela 5: Número de spots detectados nos perfis proteômicos de folha +1 e entrenó imaturo 

sob irrigação ou seca (Gradiente de 7 cm). 

ID do gel 

n° de spots Tecido Variedade Tratamento 

Folha +1 RB867515 Irrigado 94 

  Sequeiro 113 

 RB72454 Irrigado 104 

  Sequeiro 101 

Entrenó Imaturo RB867515 Irrigado 147 

  Sequeiro 92 

 RB72454 Irrigado 94 

  Sequeiro 90 
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Quando observado o parâmetro tratamento, a comparação do perfil eletroforético do 

órgão folha+1 da variedade tolerante, sob irrigação em contraste com seca, foram encontrados 

85 spots em comum e 35 exclusivos entre as amostras (Tabela 6, Figura 13). Já quando 

comparada à variedade sensível, sob as mesmas circunstâncias, foi encontrada uma 

quantidade um de 77 spots em comum e 51 de spots exclusivos (Tabela 6, Figura 14).  

Observando-se o parâmetro variedade, foram comparadas as variedades tolerante 

(RB867515) e sensível (RB72454) do órgão folha+1 sob irrigação e também sob seca. Na 

primeira comparação foram encontrados 71 spots em comum e 56 exclusivos entre as 

amostras (Tabela 6, Figura 15). Já quando as variedades comparadas estavam em condições 

de déficit hídrico, foram encontrados 81 spots em comum 52 spots exclusivos (Tabela 6, 

Figura 16). 

Analisando-se a comparação do perfil eletroforético da variedade tolerante, sob 

irrigação em contraste com seca das proteínas extraídas do entrenó imaturo (observando o 

parâmetro tratamento) foram encontrados 82 spots em comum e 75 exclusivos entre as 

amostras (Tabela 6, Figura 17). Já quando comparada à variedade sensível, sob as mesmas 

circunstâncias, foi encontrada uma quantidade de 70 spots em comum e 44 spots exclusivos 

(Tabela 6, Figura 18). 

Observando-se o parâmetro variedade, foram comparadas as variedades tolerante 

(RB867515) e sensível (RB72454) do órgão entrenó imaturo sob irrigação ou sob seca. Na 

primeira comparação foram encontrados 71 spots em comum e 99 exclusivos entre as 

amostras (Tabela 6, Figura 19). Já quando as variedades comparadas estavam sob estresse 

hídrico, foram encontrados 61 spots em comum 60 spots exclusivos (Tabela 6, Figura 20). 
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Tabela 6: Número de spots em comum nas oito comparações realizadas entre os perfis 

proteômicos de folha +1 e entrenó imaturo sob irrigação ou seca (Gradiente de 7 cm). 

Parâmetro 

Analisado 

Comparações Spots 

Comuns 

Spots 

Exclusivos Órgão Variedade Tratamento 

Tratamento Folha +1 RB867515 Irrigação x Seca 86 35 

  RB72454 Irrigação x Seca 77 51 

 Entrenó Imaturo RB867515 Irrigação x Seca 82 75 

  RB72454 Irrigação x Seca 70 44 

Variedade Folha +1 RB72454 x RB867515 Irrigação 71 56 

  RB72454 x RB867515 Seca 81 52 

 Entrenó Imaturo RB72454 x RB867515 Irrigação 71 99 

  RB72454 x RB867515 Seca 61 60 

 

 

Na maioria das comparações o número de proteínas em comum foi maior do que o 

número de proteínas diferentes. As comparações levando em consideração amostras de um 

mesmo tecido, mesma variedade, variando apenas no tratamento (sequeiro ou irrigado) 

apresentaram maior similaridade que as comparações envolvendo amostras de mesmo tecido, 

mesmo tratamento, que variavam apenas na variedade. 

As figuras 13 a 20 representam as análises comparativas entre as amostras 

contrastantes de tecidos de folha +1 e entrenó imaturo, das variedades tolerante (RB867515) e 

sensível (RB72454) à seca, sob os tratamentos de seca ou irrigação.  

Nem todos os spots exclusivos encontrados são verdadeiramente exclusivos, visto que 

pode haver uma discrepância por variação da imagem, fazendo com que alguns spots em 

comum sejam perdidos, já que o programa não consegue alinhá-los. Por inspeção visual, esses 

spots não foram selecionados para análise via MS. 
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A           B                3               pI                            10 
Figura 13: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, da variedade RB867515, nos tratamentos de: 

A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes em 

vermelho indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 14: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, da variedade RB72454, nos tratamentos 

de: A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as 

cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 15: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, tratamento irrigação, das variedades: A) 

RB72454 x B) RB867515 (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes 

em vermelho indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 
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 Figura 16: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, tratamento seca, das variedades: A) RB72454 

 x B) RB867515 (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes em vermelho 

indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 17: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo da variedade RB867515, nos 

tratamentos de: A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots 

pareados e as cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 18: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo, da variedade RB72454, nos 

tratamentos de: A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados 

e as cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 19: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo, tratamento irrigação, das 

variedades: A) RB72454 x B) RB867515 (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots 

pareados e as cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 20: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo, tratamento seca, das variedades: A) 

RB72454 x B) RB867515 (Gradiente de 7 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes 

em vermelho indicam os spots não pareados (exclusivos de um ou outro gel). 

 

 



 

 

63 

 

As comparações realizadas através programa Image Master 2D Platinum v7.0 (GE 

Life Sciences) permitiram a identificação tanto de proteínas exclusivas de cada um dos géis, 

como também de várias proteínas diferencialmente expressas e potencialmente associadas ao 

estresse hídrico. Estes dados foram gerados através de vários relatórios de análises de géis e 

das comparações entre os géis (matches), entre eles a tabela de spots (Anexo 1), a tabela de 

análise de géis (Anexo 2) e a tabela de análise de classes (Anexo 3), que fornece a razão de 

variação entre as %Vol dos spots comparados, a qual constitui o parâmetro mais informativo 

na escolha dos spots diferencialmente expressos em relação ao seu par no gel contrastante. 

Em virtude do excesso da informação gerada, foi disponibilizado nos anexos apenas um 

exemplo de cada análise, todos referentes às comparações (matches) realizadas entre as 

amostras de folha +1, da variedade RB867515, nos tratamentos de irrigação ou seca. 

A tabela 7 indica a quantidade de spots com variação significativa (Ratio >1,5) 

encontradas entre as comparações realizadas.  

 

Tabela 7: Número spots com variação significativa entre as %Volume correspondentes nos 

perfis proteômicos de folha +1 e entrenó imaturo sob irrigação ou seca (Gradiente de 7 cm). 

Parâmetro 

Analisado 

Comparações Spots com 

variação 

significativa* Órgão Variedade Tratamento 

Tratamento Folha +1 RB867515 Irrigação x Seca 25 

  RB72454 Irrigação x Seca 26 

 Entrenó Imaturo RB867515 Irrigação x Seca 42 

  RB72454 Irrigação x Seca 36 

Variedade Folha +1 RB72454 x RB867515 Irrigação 18 

  RB72454 x RB867515 Seca 29 

 Entrenó Imaturo RB72454 x RB867515 Irrigação 46 

  RB72454 x RB867515 Seca 31 

*Razão ≥1,5 

 

Dentre os inúmeros spots com variação significativa, foram selecionados para 

identificação por espectrometria de massas, em média, 10 a 20 spots por comparação, de 

acordo com o parâmetro de razão de variação (Ratio >1,5), a robustez de cada spot no gel e a 

%Vol relacionada. 

Foi também analisado o grau de correlação entre os géis comparados, através da 

análise de correlação entre os géis (Scatter Plot) gerados pelo programa. Essa análise fornece 

uma idéia da similaridade entre os valores dos spots (pI e MM) de dois géis comparados, 

através da determinação de correlação linear entre os valores de um gel (eixo X) e os valores 
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correspondentes no outro gel (Y).  A similaridade entre os géis é dada pelo coeficiente de 

correlação: quanto mais próximo de 1, maior a similaridade entre os perfis proteômicos dos 

géis comparados, ou seja, das amostras. 

A Tabela 8 e Figuras 21 e 22 mostram os coeficientes de correlação (Corr) entre as 

comparações (matches) dos diferentes géis. 

 

Tabela 8: Coeficientes de correlação (Corr, R) entre as comparações dos nos perfis 

proteômicos de folha +1 e entrenó imaturo sob irrigação ou seca (Gradiente de 7cm). 

Parâmetro 

Analisado 

Comparações 

Corr(R) Órgão Variedade Tratamento 

Tratamento Folha +1 RB867515 Irrigação x Seca 0,7358 

  RB72454 Irrigação x Seca 0,7359 

 Entrenó Imaturo RB867515 Irrigação x Seca 0,6570 

  RB72454 Irrigação x Seca 0,6614 

Variedade Folha +1 RB72454 x RB867515 Irrigação 0,6307 

  RB72454 x RB867515 Seca 0,7436 

 Entrenó Imaturo RB72454 x RB867515 Irrigação 0,7725 

  RB72454 x RB867515 Seca 0,7873 

 

 

 

O maior coeficiente de correlação (0,7873) foi encontrado no contraste entre 

variedades sob seca no entrenó imaturo, indicando que o perfil proteômico dos genótipos 

nestas condições é mais semelhante. Já o menor coeficiente de correlação (0,6307) foi 

encontrado no contraste entre folha das variedades sob irrigação, indicando este perfil como o 

menos semelhante. 

Os perfis de folha se assemelharam mais, em geral, quando comparados os tratamentos 

que quando comparadas as variedades, enquanto que em entrenó imaturo foi o inverso. Estes 

resultados também podem ser visualizados nas Figuras 21 e 22, contendo os gráficos de 

análise de correlação entre os géis (Scatter Plots). 
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RB72454 – sensível/  

Irrigação 

RB72454 – sensível/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Irrigação 

RB867515 – tolerante/  

Irrigação 

RB867515 – tolerante/  

Irrigação 

RB867515 – tolerante/  

Seca 

RB867515 – tolerante/  

Seca 

Figura 21: Análise de correlação entre os géis provenientes do órgão folha +1 (Gradiente de 7 cm). O 

eixo X corresponde a um gel e o eixo Y corresponde a outro gel comparado com o mesmo. A linha azul 

corresponde ao coeficiente de correlação (Corr) e os pontos em verde correspondem aos spots comuns.  
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RB867515 – tolerante/  

Seca 

RB867515 – tolerante/  

Seca 

RB867515 – tolerante/  

Irrigação 

RB867515 – tolerante/  

Irrigação 

RB72454 – sensível/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Irrigação 

RB72454 – sensível/  

Irrigação 

RB72454 – sensível/  

Seca 

Figura 22: Análise de correlação entre os géis provenientes do órgão entrenó imaturo (Gradiente de 7 

cm). O eixo X corresponde a um gel e o eixo Y corresponde a outro gel comparado com o mesmo. A 

linha azul corresponde ao coeficiente de correlação (Corr) e os pontos em verde correspondem aos 

spots comuns 
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5.4.2. Gradiente de 18 cm 

 

A análise no programa Image Master 2D Platinum v.7.0 (GE Life Sciences) revelou 

uma média de 305 a 384 spots entre os géis de folha, como pode ser visualizado na Tabela 9. 

Os perfis eletroforéticos obtidos através dos géis de entrenó imaturo (Fitas IPG de 18 cm) 

apresentaram o número de spots variando de 292 a 365 (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Número de spots detectados nos perfis proteômicos de folha +1 e entrenó imaturo 

sob irrigação ou seca (Gradiente de 18 cm). 

ID do gel 

n° de spots Tecido Variedade Tratamento 

Folha +1 RB867515 Irrigado 308 

  Sequeiro 384 

 RB72454 Irrigado 305 

  Sequeiro 353 

Entrenó 

Imaturo RB867515 Irrigado 292 

  Sequeiro 365 

 RB72454 Irrigado 283 

  Sequeiro 293 

 

 

As mesmas comparações realizadas para os géis bidimensionais realizados a partir de 

fitas IPG de 7 cm foram efetuadas para os géis de 18cm. Analisando-se o parâmetro 

tratamento, na comparação do perfil eletroforético do órgão folha da variedade tolerante, sob 

irrigação em contraste com seca, foram encontrados 255 spots em comum e 174 exclusivos 

entre as amostras (Tabela 10, Figura 23). Quando comparada à variedade sensível, sob as 

mesmas circunstâncias, foram encontrados 231 spots em comum e 191 spots exclusivos 

(Tabela 10, Figura 24). 

Quanto ao parâmetro variedade, foram comparadas as variedades tolerante 

(RB867515) e sensível (RB72454) do órgão folha sob irrigação e também sob seca. Na 

primeira comparação foram encontrados 218 spots em comum e 175 exclusivos entre as 

amostras (Tabela 10, Figura 25). Quando as variedades comparadas estavam em condições de 

seca, foram encontrados 262 spots em comum e 208 spots exclusivos (Tabela 10, Figura 26). 
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O órgão entrenó imaturo apresentou uma maior discrepância entre o número de spots 

em comum e o número de spots exclusivos. Quanto à variável parâmetro de tratamento 

(irrigação em contraste com seca), foram encontrados 203 spots em comum e 251 exclusivos 

entre as amostras da variedade tolerante (Tabela 10, Figura 27). Na variedade sensível, foi 

encontrada uma quantidade de 262 spots em comum e 208 spots exclusivos (Tabela 10, 

Figura 28). 

Quanto ao parâmetro variedade, foram encontrados 125 spots em comum e 325 spots 

exclusivos quando comparadas às variedades tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) do 

órgão entrenó imaturo sob irrigação (Tabela 10, Figura 29). Já quando as variedades 

comparadas estavam sob estresse hídrico, foram encontrados 224 spots em comum 310 spots 

exclusivos (Tabela 10, Figura 30). 

 

Tabela 10: Número de spots em comum nas oito comparações realizadas entre os perfis 

proteômicos de folha +1 e entrenó imaturo sob irrigação ou seca (Gradiente de 18 cm). 

Parâmetro 

Analisado 

Comparações Spots 

Comuns 

Spots 

Exclusivos Órgão Variedade Tratamento 

Tratamento Folha +1 RB867515 Irrigação x Seca 255 174 

  RB72454 Irrigação x Seca 231 191 

 Entrenó Imaturo RB867515 Irrigação x Seca 203 251 

  RB72454 Irrigação x Seca 181 314 

Variedade Folha +1 RB72454 x RB867515 Irrigação 218 175 

  RB72454 x RB867515 Seca 262 208 

 Entrenó Imaturo RB72454 x RB867515 Irrigação 125 325 

  RB72454 x RB867515 Seca 224 310 

 

 

Assim como nos géis com fitas IPG de 7 cm, nos géis com fitas IPG de 18 cm, os 

perfis eletroforéticos da folha +1 foram mais semelhantes que os do entrenó imaturo. As 

figuras 23 a 30 representam as análises comparativas entre as amostras contrastantes de 

tecidos de folha +1 e entrenó imaturo, das variedades tolerante (RB867515) e sensível 

(RB72454) à seca, sob os tratamentos de seca ou irrigação. Assim como foi realizado nos géis 

gradientes de 7 cm, os spots exclusivos decorrentes de variações da imagem não foram 

submetidos à análise por MS. 
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Figura 23: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, da variedade RB867515, nos tratamentos 

de: A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as 

cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 24: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, da variedade RB72454, nos tratamentos de:         

A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes 

em vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 25: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, tratamento irrigação, das variedades: A) 

RB72454 x B) RB867515 (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes em 

vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 26: Análise comparativa entre as amostras de folha +1, tratamento seca, das variedades: A) 

RB72454 x B) RB867515 (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes 

em vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro gel). 
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Figura 27: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo da variedade RB867515, nos 

tratamentos de: A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e 

as cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro gel). 

 

 



 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo, da variedade RB72454, nos 

tratamentos de: A) Irrigação x B) Seca (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados 

e as cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro gel). 

 

 



 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo, tratamento irrigação, das 

variedades: A) RB72454 x B) RB867515 (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots 

pareados e as cruzes em vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro 

gel). 
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Figura 30: Análise comparativa entre as amostras de entrenó imaturo, tratamento seca, das variedades: A) 

RB72454 x B) RB867515 (Gradiente de 18 cm). As cruzes em verde indicam os spots pareados e as cruzes 

em vermelho indicam os spots não pareados (teoricamente exclusivos de um ou outro gel). 
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Todas as análises realizadas para os géis de fitas IPG de 7 cm foram realizadas 

também para os géis de fitas IPG de 18 cm e serviram para fornecer informações importantes 

sobre as características das proteínas estudadas. Algumas destas estão contidas na Tabela 11 

que indica a quantidade de spots com variação significativa (Ratio >1,5) encontrados entre as 

comparações realizadas. Estes dados foram inferidos do relatório de análise de classes, gerado 

pelo programa. 

 

 

Tabela 11: Número spots com variação significativa entre as %Volume correspondentes nos 

perfis proteômicos de folha +1 e entrenó imaturo sob irrigação ou seca (Gradiente de 18cm). 

Parâmetro 

Analisado 

Comparações Spots com 

variação 

significativa* Órgão Variedade Tratamento 

Tratamento Folha +1 RB867515 Irrigação x Seca 76 

  RB72454 Irrigação x Seca 77 

 Entrenó Imaturo RB867515 Irrigação x Seca 86 

  RB72454 Irrigação x Seca 93 

Variedade Folha +1 RB72454 x RB867515 Irrigação 82 

  RB72454 x RB867515 Seca 77 

 Entrenó Imaturo RB72454 x RB867515 Irrigação 67 

  RB72454 x RB867515 Seca 103 

*Razão ≥1,5 

 

 

Foram selecionados para posterior identificação por espectrometria de massas, dentre 

os inúmeros spots com variação significativa, uma média de 20 a 30 spots por comparação, 

onde foram levados em conta, além do parâmetro da razão de variação (Ratio >1,5) e de 

ANOVA (P <0,05), a robustez de cada spot no gel e a %Vol relacionada. 

Foram avaliados também os coeficientes de correlação entre os géis, que implicam na 

identidade entre os géis. Estes podem ser visualizados na Tabela 12 e a Figuras 31 e 32 

mostram os coeficientes de correlação (Corr) entre as comparações (matches) dos diferentes 

géis. 
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Tabela 12: Coeficientes de correlação (Corr, R) entre as comparações dos perfis proteômicos 

de folha +1 e entrenó imaturo sob irrigação ou seca (Gradiente de 18 cm). 

Parâmetro 

Analisado 

Comparações 

Corr(R) Órgão Variedade Tratamento 

Tratamento Folha +1 RB867515 Irrigação x Seca 0,8988 

  RB72454 Irrigação x Seca 0,8745 

 Entrenó Imaturo RB867515 Irrigação x Seca 0,6984 

  RB72454 Irrigação x Seca 0,8072 

Variedade Folha +1 RB72454 x RB867515 Irrigação 0,8305 

  RB72454 x RB867515 Seca 0,8729 

 Entrenó Imaturo RB72454 x RB867515 Irrigação 0,6899 

  RB72454 x RB867515 Seca 0,7900 

 

 

 

O maior R (0,8988) foi encontrado na folha da variedade tolerante, sob os tratamentos 

de irrigação e seca, indicando uma maior correlação nesta variedade sob os diferentes 

tratamentos. 

O menor R (0,6984) foi encontrado no entrenó imaturo quando a variedade tolerante 

foi comparada sob os contrastes de irrigação de seca, indicando uma maior variação nesta 

variedade sob diferentes tratamentos. 

Em geral, os perfis proteômicos em folha se assemelharam mais que os de entrenó 

imaturo, com base nos coeficientes de correlação.  
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RB867515 – tolerante/ 

Irrigação 

RB867515 – tolerante/ 

Irrigação 

RB867515 – tolerante/  

Seca 

RB867515 – tolerante/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Irrigação 

RB72454 – sensível/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Irrigação 

Figura 31: Análise de correlação das comparações entre os géis provenientes do órgão folha +1 

(Gradiente de 18 cm). O eixo X corresponde a um gel e o eixo Y corresponde a outro gel 

comparado com o mesmo. A linha azul corresponde ao coeficiente de correlação (Corr) e os 

pontos em verde correspondem aos spots comuns. 
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RB867515 – tolerante 

/Irrigação 

RB867515 – tolerante/ 

Irrigação 

RB867515 – tolerante / 

Seca 

RB867515 – tolerante/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Irrigação 

RB72454 – sensível/  

Seca 

RB72454 – sensível/  

Seca 
RB72454 – sensível/  

Irrigação 

Figura 32: Análise de correlação das comparações entre os géis provenientes do órgão entrenó 

imaturo (Gradiente de 18 cm). O eixo X corresponde a um gel e o eixo Y corresponde a outro gel 

comparado com o mesmo. A linha azul corresponde ao coeficiente de correlação (Corr) e os pontos 

em verde correspondem aos spots comuns. 
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5.5. Identificação dos peptídeos 

 
 

Foi possível analisar até o momento 20 proteínas por espectrometria de massas. O 

restante das 270 proteínas exclusivas e comuns com variação significativa está sendo 

identificado via espectrometria de massas (MS). Foram selecionadas aproximadamente cinco 

proteínas por comparação entre os contrastes mais interessantes para este trabalho, nos dois 

órgãos distintos: variedade tolerante sob irrigação ou seca, e variedades tolerante e sensível 

sob seca. Estas foram selecionadas por apresentarem uma razão elevada entre as %Vol e pela 

facilidade de serem manualmente individualizadas no gel. Do total de 20 proteínas (spots) 

submetidas à identificação por espectrometria de massas, foram identificadas 17 (com 13 

proteínas distintas conhecidas), e 3 consistiram de provável contaminação com tripsina ou 

queratina durante manuseio. Foi realizado um blast no SWISSPROT 

(http://www.expasy.ch/sprot/) com todas as sequências obtidas para um mesmo peptídeo 

(truncadas), confirmando a anotação presumível obtida através do programa ProteinLynx 

Global SERVER 2.3 (Waters). Os resultados desta análise, contendo os 17 spots (proteínas) 

que puderam ser identificados por MS estão descritos na Tabela 13. Apenas alguns peptídeos 

(amostras 2, 8, 17 e 19) mostraram e-value elevado, entretanto, esta análise foi complementar 

àquela do programa ProteinLynx Global SERVER 2.3 (Waters), com base em similaridade de 

espectro de massas, onde a maioria das proteínas identificadas teve probabilidade de 100% 

(ou próxima a este valor). 

As proteínas identificadas foram provenientes das comparações entre a variedade 

tolerante (RB867515) sob irrigação ou seca; e entre as variedades tolerante (RB867515) e 

sensível (RB72454) sob seca em ambos os órgãos (folha +1, onde foram analisados os géis de 

18 cm, e entrenó imaturo, onde foram analisados os géis de 7 cm). 

Conforme os resultados de MS, dentre as proteínas identificadas, a maioria tem 

correlação com resposta ao estresse hídrico já descrita. Em geral, foram encontradas proteínas 

associadas à regulação da transcrição (proteína de ligação ao RNA rica em glicina) e à 

tradução (fator de alongamento 1 alfa e proteína ribossômica 60S L30); componentes 

estruturais da cromatina (Histona H2A.2.2); proteínas relacionadas a componentes do 

citoesqueleto (fator de despolimerização da actina 3); quinases (nucleosideo-difosfato quinase 

I); enzima do metabolismo de carboidratos (gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

citossólica); várias proteínas de choque térmico (heat-shock proteins HSP70 kDa, 17.5 kDa 

classe II, 81-1 e 18.0); e proteínas diretamente associadas à fotossíntese (complexo de 



 

 

82 

 

evolução do oxigênio 1-1 do fotossistema II, e subunidade N do centro de reação do 

fotossistema I) (Tabelas 13-16). 

 

 
.  

 
Spot nº de acesso Identificação presumível Espécie E-value 

1 P34823 Fator de alongamento 1 alfa Daucus carota 7 e-44 

2 Q03033 Fator de alongamento 1 alfa Triticum aestivum 3 e-4 

3 P02277 Histona H2A.2.2 Triticum aestivum 2 e-13 

4 Q41764 Fator de despolimerização da actina 3 Zea mays 9 e-36 

5 O81372 Nucleosideo difosfato quinase I Mesembryanthemum crystallinum 2 e-19 

6 P08735 Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (citos.) Zea mays 3 e-44 

7 P43643 Fator de alongamento 1 alfa Nicotiana tabacum 1 e-23 

8 O49884 Proteína ribossômica 60S L30 Lupinus luteus 6 e-5 

10 Q99069 Proteína de ligação ao RNA 1 rica em glicina  Sorghum bicolor 9 e-11 

11 P11143 Proteína do choque térmico 70 kDa Zea mays 1 e-56 

12 P08735 Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (citos.) Zea mays 5 e-24 

13 P24631 Proteína do choque térmico 17,5 kDa classe II Zea Mays 1 e-14 

14 P27323 Proteína do choque térmico 81-1 Arabidopsis thaliana 4 e-10 

15 P23321 Complexo de evolução do oxigênio 1-1 Arabidopsis thaliana 4 e-12 

17 P27397 Proteína do choque térmico18.0 kDa classe I Daucus carota 6 e-7 

18 O65107 Subunidade do centro de reação do PS-I Zea mays 4 e -11 

19 Q07661 Nucleosideo difosfato quinase I Oryza sativa 3 e-4 

 

 

 

5.6. Anotação presumível e análise dos dados 

 

A Tabela 14 e a Figura 33 contêm a anotação presumível dos peptídeos identificados 

em entrenó imaturo na variedade tolerante (RB867515), sob irrigação ou seca (Gradiente IPG 

7 cm), após MS e comparação com banco de espectros de massa (SWISSPROT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Anotação presumível das proteínas identificadas através de blast de seqüências 

de peptídeos truncados correspondentes a cada spot, contra o banco de dados SWISSPROT. 
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Tabela 14: Peptídeos identificados em entrenó imaturo na variedade tolerante à seca 

(RB867515), sob irrigação ou seca.  

     Experimental 

Spot nº de 

acesso 

Expasy* 

Sequências dos peptídeos Identificação Espécie com 

melhor 

alinhamento 

MM 

(Da) 

pI 

1 P34823 (K)YYCTVIDAPGHR(D) 

(K)YYCTVIDAPGHR(D) 

(K)YYCTVIDAPGHR(D) 

(K)NMITGTSQADCAV 

LIIDSTTGGFEAGISK(D) 

(K)NMITGTSQADCAVLI 

IDSTTGGFEAGISK(D) 

(R)EHALLAFTLGVK(Q) 

(R)EHALLAFTLGVK(Q) 

(R)STNLDWYK(G) 

(R)LPLQDVYK(I) 

(R)LPLQDVYK(I) 

(K)IGGIGTVPVGR(V) 

(R)VETGVIKPGMV 

VTFGPSGLTTEVK(S) 

(R)QTVAVGVIK(S) 

(K)STTTGHLIYK(L) 

Fator de 
alongamento 1 alfa           

     

Daucus carota 49280 9,476 

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

2 Q03033 (R)EHALLAFTLGVK(Q) Fator de 

alongamento 1 alfa 

Zea mays 49,169 5,532 

3 P02277 (K)AGLQFPVGR(I) 

(R)LLAGVTIAHGG 

VIPNINPVLLPK(K) 

Histona H2A.2.2 Triticum aestivum 16060 11,16 

      

4 Q41764 (R)SGVAVNDECMLK(F) 

(K)FKEIVVDQVGDR(A) 

(K)EIVVDQVGDR(A) 

(R)YAIYDFDFVTAEDVQK(S) 

(K)MLYASSNQK(F) 

Fator de 

despolimerização             
da actina 

 3 

 

Zea mays 15889 5,292 

5 O81372 (K)IIGATNPLASEPGTIR(G) Nucleosideo 

difosfato quinase I 
(EC 2 7 4 6) 

Mesembryanthemum 

crystallinum 

16340 6,368 

13 P24631 

 

(K)ELPGAYAFVVD 

MPGLGTGDIK (V) 
(K)ELPGAYAFVV 

DMPGLGTGDIK (V) 

(R)KFVLPDNADMDK(I) 

(R)KFVLPDNADMDK(I) 
(K)FVLPDNADMDK(I) 

(K)FVLPDNADMDK(I) 

(K)FVLPDNADMDK(I) 

(R)DGVLTVTVEK(L) 
(R)DGVLTVTVEK(L) 

(R)DGVLTVTVEK(L) 
 

Proteína do choque 

térmico 17.5 kDa 
classe II 

Zea Mays 17500 

 

5,404 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

14 P27323 (R)ELISNSSDALDK(I) 

(K)DDQLEYLEER(R) 

(K)HSEFISYPIYLWTEK(T) 

(K)HFSVEGQLEFK(A) 

(R)APFDLFDTR(K) 

(K)GVVDSDDLPLNISR(E) 

(K)LGIHEDSQNR(G) 

(R)GYEVLYMVDAIDEYAVGQLK (E) 

Proteína do choque 
térmico 81-1 

Arabidopsis thaliana 80478 
 

 

 

 

 

 
 

4,769 

* Banco de dados Expasy – SWISSPROT (http://www.expasy.ch/) 

 



 

 

84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EF1 α 

EF1 α 

EF1 α 

H2A 

ADF3 

ADF3 
NDKI 

HSP81-1 

 HSP17.5kDa 

Variedade Tolerante (RB867515)/ Irrigação 

Variedade Tolerante (RB867515)/ Seca 

Figura 33: Proteínas identificadas no entrenó imaturo na variedade tolerante (RB867515), sob 

irrigação ou seca. Os spots assinalados com círculos vermelhos são exclusivos de cada 

comparação; os spots assinalados com círculos verdes são comuns entre as comparações, onde os 

círculos completos representam os spots induzidos em uma comparação em detrimento dos spots 

inibidos (círculos pontilhados). As siglas correspondem às seguintes proteínas: EF1 α – Fator de 

enlongação 1 alfa; H2A – Histona H2A 2.2; ADF3 – Fator de despolimerização da actina 3; 

NDKI – Nucleosídeo difosfato quinase I; HSP17.5kDa – Proteína do choque térmico 17.5 kDa 

classe II; e 14) Proteína do choque térmico 81-1 

NDKI 

 HSP17.5kDa 

HSP81-1 
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Na variedade tolerante (RB867515) de entrenó imaturo, sob o contraste irrigação ou 

seca, foram identificadas sete proteínas (Tabela 14, Figura 33), através da espectrometria de 

massas, incluindo uma inibida pela seca, quatro induzidas durante a seca e duas exclusivas 

das amostras sob irrigação. A Figura 34 indica a relação entre os % de volume entre os spots 

comuns, onde o spot cuja razão entre o seu % volume e o do seu correspondente é maior que 

1,5, está sendo induzido em resposta às condições ambientais em que se encontra. 

A proteína inibida durante a seca foi o fator de elongação 1 alfa (EF1α), spot nº 1; As 

proteínas induzidas pela seca na variedade tolerante foram o fator de despolimerização da 

actina 3 (ADF3) representada pelo spot nº 4; nucleosídeo-difosfato quinase I (NDKI), spot nº 

5; proteínas de choque térmico 17.5 kDa classe II (HSP17.5kDa), spot nº 13; e proteína de 

choque térmico 81-1 (HSP81-1), spot nº 14 (Tabela 14, Figuras 33 e 34). Foram identificadas 

2 proteínas exclusivas da amostra tolerante sob irrigação, as quais foram: EF1α spot nº 2, e 

histona H2A.2.2 (H2A.2.2) spot nº 3 (Tabela 14, Figura 33). A proteína HSP17.5kDa foi a 

mais fortemente induzida pela seca na variedade tolerante,  com base no histograma da Figura 

34. 

 

 

  

Figura 34: Histograma representando os spots induzidos ou inibidos no entrenó imaturo na variedade 

tolerante (RB867515), sob irrigação ou seca, de acordo com as %Volume inferidas através do 

programa Image Master 2D Platinum (GE Life Sciences). As siglas correspondem às proteínas: EF1 α 

– Fator de alongamento 1 alfa; ADF3 – Fator de despolimerização da actina 3; NDKI – Nucleosídeo 

difosfato quinase; HSP17.5kDa – Proteína do choque térmico 17.5kDa classe II; e HSP81-1 – Proteína 

do choque térmico 81-1. 
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              A Tabela 15 e a Figura 35 indicam os peptídeos identificados em entrenó imaturo nas variedades 

tolerante (RB867515) e sensível (RB72454), sob seca (Gradiente IPG 7 cm),  após MS e comparação 

com banco de espectros de massa (SWISSPROT). 

       

Tabela 15: Peptídeos identificados em entrenó imaturo nas variedades tolerante (RB867515) e sensível 

(RB72454) à seca, sob seca. 

     Experimental 

Spot nº de 

acesso 

Expasy* 

Sequência do peptídeos Identificação Espécie com melhor 

alinhamento 

MM 

(Da) 

pI 

1 P34823 (K)YYCTVIDAPGHR(D) 

(K)YYCTVIDAPGHR(D) 

(K)YYCTVIDAPGHR(D) 

(K)NMITGTSQADCAVL 

IIDSTTGGFEAGISK(D) 
(K)NMITGTSQADCAVL 

IIDSTTGGFEAGISK(D) 

(R)EHALLAFTLGVK(Q) 
(R)EHALLAFTLGVK(Q) 

(R)STNLDWYK(G) 

(R)LPLQDVYK(I) 
(R)LPLQDVYK(I) 

(K)IGGIGTVPVGR(V) 

(R)VETGVIKPGMV 
VTFGPSGLTTEVK(S) 

(R)QTVAVGVIK(S) 

(K)STTTGHLIYK(L) 

Fator de alongamento 1 alfa  

 

Daucus carota 

 

 

49280 9,476 

5 O81372 (K)IIGATNPLASEPGTIR(G) Nucleosideo difosfato quinase I 

(EC 2 7 4 6 ) 

Mesembryanthemum 

crystallinum 

16340 6,368 

11 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

P11143 

 

 

 

 
 

(R)VEIIANDQGNR(T) 

(K)NQVAMNPTNTVFDAK(R) 

(K)QFAAEEISSMVLIK(M) 

(K)QFAAEEISSMVLIK(M) 

(K)EIAEAYLGSTIK(N) 

(K)NAVVTVPAYFNDSQR(Q) 

(K)DAGVIAGLNVMR(I) 

(R)IINEPTAAAIAYGLDK(K) 

(R)IINEPTAAAIAYGLDKK(A) 

(R)IINEPTAAAIAYGLDKK(A) 

(K)ATAGDTHLGGEDFDNR(M) 
(K)ATAGDTHLGGEDFDNR(M) 

(R)ARFEELNMDLFR(K) 
(R)FEELNMDLFR(K) 

(K)SSVHDVVLVGGSTR(I) 
 

Proteína do choque térmico 70 

kDa 

 

Zea mays 70559 

 

5,0295 

 

12 P08735 (K)YDTVHGHWK(H) 

(K)KVVISAPSK(D) 
(K)VVISAPSK(D) 

(R)AASFNIIPSSTGAAK(A) 

(K)LTGMSFR(V) 
(R)VPTVDVSVVDLTVR(I) 

(R)VPTVDVSVVDLTVR(I) 

(K)GASYEDIKK(A) 
(K)LVSWYDNEWGYSNR(V) 

Gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase citossólica 

Zea mays 36499 6,508 

 

14 P27323 (R)ELISNSSDALDK(I) 

(K)DDQLEYLEER(R) 

(K)HSEFISYPIYLWTEK(T) 
(K)HFSVEGQLEFK(A) 

(R)APFDLFDTR(K) 

Proteína do choque térmico 81-1 Arabidopsis thaliana 80478 4,769 

* Banco de dados Expasy – SWISSPROT (http://www.expasy.ch/) 
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Variedade Sensível (RB72454)/ Seca 

Figura 35: Proteínas identificadas no entrenó imaturo nas variedades tolerante (RB867515) e 

sensível (RB72454), sob seca. Os spots com assinalados com círculos vermelhos são exclusivos 

de cada comparação; os spots assinalados com círculos verdes são comuns entre as comparações, 

onde os círculos completos representam os spots induzidos em uma comparação em detrimento 

dos spots inibidos (círculos pontilhados). As siglas correspondem às seguintes proteínas: EF1 α – 

Fator de alongamento 1 alfa; NDKI – Nucleosídeo difosfato quinase I; HSP70kDa – proteína do 

choque térmico 70kDa; GAPDH – gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase, citossólica; HSP81-1 – 

proteína do choque térmico 81-1. 

Variedade Tolerante (RB867515)/ Seca 

   HSP70kDa 

 NDKI 

  EF1 α 

 GAPDH 

HSP81-1 
  EF1 α 

   HSP70kDa 

 GAPDH 

 NDKI 
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As comparações realizadas no entrenó imaturo, entre as variedades tolerante (RB867515) e 

sensível (RB72454), sob seca, permitiram a identificação de cinco proteínas via espectrometria de 

massas, incluindo duas com maior acúmulo na variedade tolerante, duas com maior acúmulo na 

variedade sensível e uma exclusiva da variedade tolerante. O histograma da Figura 36 compara os 

% volume entre os spots comuns selecionados, com razão maior que 1,5. 

As proteínas com maior acúmulo na variedade tolerante foram o EF1 α, spot nº 1; e a 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, citossólica (GADPH), spot nº 12. As proteínas com maior 

acúmulo na variedade sensível foram a NDKI, spot nº 5; e a proteína de choque térmico 70kDa 

(HSP70kDa), spot nº 11 (Tabela 15, Figuras 35 e 36). A HSP81-1 foi encontrada exclusivamente 

na variedade tolerante sob seca, spot nº 14 na variedade tolerante (Tabela 15, Figura 35). A 

proteína do choque térmico apresentou a maior variação entre as %Vol sob seca (Figura 36). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Histograma representando os spots induzidos ou inibidos no entrenó imaturo nas variedades 

tolerante (RB867515) e sensível (RB72454), sob seca, de acordo com as %Volume inferidas através do 

programa Image Master 2D Platinum (GE Life Sciences). As siglas correspondem às proteínas: EF1 α – Fator 

de alongamento 1 alfa; NDKI – Nucleosídeo difosfato quinase I; HSP70kDa – proteína do choque térmico 

70kDa; e GAPDH – gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase citossólica. 
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A Tabela 16 e a Figura 37 contêm a anotação presumível dos peptídeos identificados em 

folha +1 na variedade tolerante (RB867515), sob irrigação ou seca (Gradiente IPG 18 cm), após 

MS e comparação com banco de espectros de massa (SWISSPROT). 

 

Tabela 16: Peptídeos identificados em folha +1 na variedade tolerante à seca (RB867515), sob 

irrigação ou seca. 

Spot 

nº de 

acesso 

Expasy* 

Sequência do peptídeo Identificação 
Espécie com melhor 

alinhamento 

Experimental 

MM (Da)             pI 

10 Q99069 (R)GFGFVTFSTEEAMR(S)  

(R)GFGFVTFSTEEAMR(S)  

R)NITVNEAQSR(G) 

Proteína de ligação 

ao RNA 1 rica em 

glicina (Fragmento) 

Sorghum bicolor 13717 9,5508 

15 

 

 
 

 

 

P23321 (K)RLTYDEIQSK(T)                    

(R)LTYDEIQSK(T)                     
(R)VPFLFTVK(Q) 

(R)GGSTGYDNAVALPAGGR(G) 

(R)GGSTGYDNAVALPAGGR(G) 
(R)GDEEELVKENVK(N) 

Complexo de 

evolução do 
oxigênio 1-1  

Arabidopsis thaliana 35120 5,3494 

17 P27397 (K)VEVEEGKVLQISGER(N) Proteína do choque 

térmico18.0 kDa 

classe I 

Daucus carota 18021 7,8552 

18 O65107 (R)LATSGANFAR(A)        

(K)FKCGSNVFWK(W)           

(K)CGSNVFWK(W) 

Subunidade do 

centro de reação do 

fotossistema I 

Zea mays 12613 8,2571 

19 O81372 

 

(K)IIGATNPLASEPGTIR(G) 

 

Nucleosideo 

difosfato quinase I  

(EC 2 7 4 6) 

Mesembryanthemum 

crystallinum 

16340 6,368 

* Banco de dados Expasy – SWISSPROT (http://www.expasy.ch/) 
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Figura 37: Peptídeos identificados em folha +1 na variedade tolerante (RB867515), sob irrigação ou 

seca. Os spots com assinalados com círculos vermelhos são exclusivos de cada comparação; os spots 

assinalados com círculos verdes são comuns entre as comparações, onde os círculos completos 

representam os spots induzidos em uma comparação em detrimento dos spots inibidos (círculos 

pontilhados). As siglas correspondem às proteínas: GRP – proteína de ligação ao RNA 1 rica em 

glicina; OEC1 – complexo de evolução do oxigênio; HSP18kDa – proteína de choque térmico 18,0 kDa 

classe I; PSAN – subunidade do centro de reação do fotossistema I; e NDKI – nucleosídeo difosfato 

quinase I. 

 

Variedade Tolerante (RB867515)/ Irrigação 

Variedade Tolerante (RB867515)/ Seca 

 OEC1 

 OEC1 

 HSP18kDa 

 GRP 

 PSAN 

 PSAN 

 NDKI 

 NDKI 
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Foram identificadas cinco proteínas via espectrometria de massas no contraste 

da variedade tolerante (RB867515) sob irrigação ou seca, na folha +1. Destas, uma 

inibida pela seca, duas induzidas sob seca, uma exclusiva da variedade tolerante sob 

irrigação e 1 exclusiva da variedade tolerante sob seca. O histograma da Figura 38 

compara as %Vol entre os spots em comum com variação significativa (razão >1,5). 

A proteína inibida pela seca foi a do complexo de evolução do oxigênio 1.1, 

integrante do fotossistema II, (OEC 1) spot nº15; As proteínas induzidas durante a seca 

foram a subunidade N do centro de reação do fotossistema I (PSAN), spot nº 18; e a 

NDKI, spot nº 19 (Tabela 16, Figuras 37 e 38). Durante a irrigação, a proteína de 

choque térmico 18,0 kDa (HSP18kDa), spot nº 17, foi totalmente inibida pela seca 

(Tabela 16, Figura 37). A proteína de ligação ao RNA 1 rica em glicina (GRP1), spot nº 

10, foi produzida apenas durante a seca  (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Histograma representando os spots induzidos ou inibidos na folha +1 na variedade 

tolerante (RB867515), sob irrigação ou seca, de acordo com as %Volume inferidas através do 

programa Image Master 2D Platinum (GE Life Sciences). As siglas correspondem às proteínas: 

OEC1 – complexo de evolução do oxigênio; PSAN – subunidade do centro de reação do 

fotossistema I; e NDKI – nucleosídeo difosfato quinase I. 
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A Tabela 17 e a Figura 39 indicam os peptídeos identificados em folha +1 entre 

as variedades tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob seca (Gradiente 

IPG 18 cm), após MS e comparação com banco de espectros de massa (SWISSPROT). 

 

 

Tabela 17: Peptídeos identificados em entrenó imaturo nas variedades tolerante 

(RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob seca. 

     Experimental 

Spot nº de 

acesso 

Expasy* 

Sequência do peptídeo Identificação Espécie com 

melhor 

alinhamento 

MM 

(Da) 

pI 

6 P08735 (K)YDTVHGHWK(H) 

(R)AASFNIIPSSTGAAK(A) 

(R)VPTVDVSVVDLTVR(I) 
(K)GASYEDIKK(A) 

(K)LVSWYDNEWGYSNR(V) 

Gliceraldeído-3fosfato 

desidrogenase  

citossólica 

Zea mays 36499 6,5081 

7 P43643 (K)YYCTVIDAPGHR(D) 

(K)NMITGTSQADCAVLIIDSTTGGFEAGISK(D) 
(R)EHALLAFTLGVK(Q) 

(R)LPLQDVYK(I) 

(K)IGGIGTVPVGR(V) 
(R)VETGVLKPGMVVTFGPTGLTTEVK(S) 

(R)QTVAVGVIK(N) 

Fator de alongamento 

1 alfa 

Nicotiana 

tabacum 

49250 9,4763 

8 O49884 (K)LIIIANNCPPLR(K) Proteína ribossômica 
60S L30 

Lupinus luteus 12324 9,8557 

10 Q99069 (R)GFGFVTFSTEEAMR(S) 

(R)GFGFVTFSTEEAMR(S) 

(R)NITVNEAQSR(G) 

Proteína de ligação ao 

RNA 1 rica em glicina 

(Fragmento) 
 

Sorghum 

bicolor 

13717 9,5508 

* Banco de dados Expasy – SWISSPROT (http://www.expasy.ch/) 
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Figura 39: Peptídeos identificados em folha +1 entre as variedade sensível (RB72454) e tolerante 

(RB867515) à seca, sob seca. Os spots com assinalados com círculos vermelhos são exclusivos de cada 

comparação; os spots assinalados com círculos verdes são comuns entre as comparações, onde os 

círculos completos representam os spots induzidos em uma comparação em detrimento dos spots 

inibidos (círculos pontilhados). As siglas correspondem às proteínas: GAPDH – Gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase ; EF1 α – fator de enlongação 1 alfa ; RPL30 – proteína ribossomal 60S L30  ; e GRP1 – 

proteína de ligação ao RNA 1 rica em glicina. 

 

Variedade Tolerante (RB867515)/ Seca 

Variedade Sensível (RB72454)/ Seca 

GAPDH 

 GRP1 

EF1 α 

RPL30 

RPL30 

GAPDH 
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No contraste entre as amostras da folha +1 provenientes das variedades tolerante 

(RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob seca, foram identificadas quatro 

proteínas. Entre elas, uma com maior acúmulo na variedade tolerante, uma com maior 

acúmulo na variedade sensível, uma exclusiva da variedade tolerante e uma exclusiva 

da variedade sensível, sob seca. O histograma da Figura 40 compara os %Vol entre os 

spots em comum com variação significativa (razão >1,5). 

A proteína ribossômica 60S L30 (RPL30), spot nº 8, teve um maior acúmulo 

durante a seca na variedade tolerante; A proteína GAPDH, spot nº 6, teve um maior 

acúmulo na variedade sensível (Tabela 17, Figuras 39 e 40). Apenas na variedade 

tolerante foi identificada a proteína GRP1, spot nº 10 (Tabela 17, Figura 39). A proteína 

EF1 α, spot nº 7, foi encontrado apenas na variedade sensível à seca (Figura 39). 

 

 

 

 

 

  

Uma vez que o programa Image Master 2D Platinum v. 7.0 (GE Life Sciences) 

permite a comparação quali-quantitativa entre spots comuns entre perfis proteômicos 

amostrados por 2D-PAGE, foram inferidos alguns dados sobre as %Vol dos spots 

correspondentes, ou seja, os pares dos spots identificados por espectrometria de massas, 

em outras comparações (Tabela 18).  

Figura 40: Histograma representando os spots induzidos ou inibidos na folha +1 entre as variedade 

tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca, sob seca, de acordo com as %Volume inferidas 

através do programa Image Master 2D Platinum (GE Life Sciences). As siglas correspondem às 

proteínas: GAPDH – Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase; RPL30 – proteína ribossomal 60S L30.  
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Tabela 18: Análise de correlação das %Vol nas proteínas identificadas entre a 

variedade tolerante (RB867515) e sensível (RB72454) à seca. 

 %Vol 

Anotação 

Presumível 

Folha Entrenó imaturo 

Variedade tolerante Variedade sensível Variedade tolerante Variedade sensível  

Irrigação Seca Irrigação Seca Irrigação Seca Irrigação Seca 

H2A 2.2 - - - - 

 

4,22 

 

0 * * 

GRP1 0 

 

0,10 

 

* 0 - - - - 

EF1 α * 0 0 

 

0,28 

 

3,4 1,28 1,25 

 

0,35 

 

EF1 α 

 (spot nº 2) 
- - - - 

 

0,97 

 

0 * * 

RPL30 * 

 

1,4 

 

0,76 

 

0,34 

 

- - - - 

NDKI 0,08 0,13 0,05 0,11 0,44 0,87 1,49 

 

1,39 

 

GAPDH 0,28 0,24 0,27 

 

0,44 

 

1,69 

 

1,79 

 

0,50 

 

0,49 

 

ADF3 - - - - 0,43 1,57 * * 

OEC1 

 

0,33 

 

 

0,18 

 

0,43 0,37 - - - - 

PSAN 0,10 0,18 * 0,24 

 

- 

 

- - - 

HSP70kDa - - - - 2,45 

 

2,54 

 

3,99 

 

8,11 

 

HSP18kDa 0,23 0 0 0 - - - - 

HSP17.5kDa 

 

- 

 

- - - 2,11 9,71 2,02 

 

6,68 

 

HSP 81-1 
- - - - 1,11 1,83 2,75 0 

**  nnããoo  ffooii  ppoossssíívveell  iiddeennttiiffiiccaarr  aattrraavvééss  ddee  ccoorrrreellaaççõõeess  nnoo  pprrooggrraammaa;;    oo  ssiinnaall  ddee  ““--““  iinnddiiccaa  qquuee  aa  pprrootteeíínnaa  nnããoo  

ffooii  iiddeennttiiffiiccaaddaa  nnoo  óórrggããoo;;  oo  vvaalloorr  ““00””  iinnddiiccaa  aa  aauussêênncciiaa  ddoo  ssppoott..  
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 Apenas 9 spots, aproximadamente 13,2% do total, não puderam ser 

correlacionados devido à dificuldades de alinhamento nos géis, ou à não detecção pelos 

parâmetros utilizados na detecção de spots. Estes foram substituídos pelo símbolo “*” 

na Tabela 18. Os spots que não foram identificados em determinado órgão (folha ou 

entrenó) foram substituídos pelo sinal “-“. Aos spots exclusivos de uma determinada 

comparação, foi dado o valor de zero na %Vol. 

Como pode ser visualizado na Tabela 18, a proteína H2A 2.2 teve sua atividade 

totalmente inibida pela seca na variedade tolerante no entrenó imaturo, quando 

comparados os tratamentos. 

 A proteína GRP1 foi induzida durante a seca na variedade tolerante proveniente 

da amostra de folha, quando comparados os tratamentos. Quando comparadas as 

variedades tolerante e sensível sob seca, esta proteína foi exclusiva da variedade 

tolerante sob seca. 

A proteína EF1 α teve sua atividade induzida pela seca na variedade sensível em 

folha, quando comparados os tratamentos (irrigação ou seca). Quando comparadas as 

variedades tolerante e sensível sob seca, esta proteína foi exclusiva da variedade 

sensível. Já no entrenó imaturo, esta proteína foi identificada por duas vezes, em spots 

diferentes; em ambas às vezes, sua atividade foi inibida pela seca. Ainda no entrenó, 

quando comparadas as variedades, o genótipo tolerante teve um maior acúmulo desta 

proteína. 

A proteína RP L30 teve sua atividade inibida na folha durante exposição à seca 

na variedade sensível, quando comparados os tratamentos. Também pôde ser observado 

que a variedade sensível apresentou menor acúmulo desta proteína quando comparada à 

variedade tolerante, ambas sob seca. 

A enzima NDKI foi induzida pela seca na folha tanto na variedade tolerante 

quanto na sensível à seca, quando comparados os tratamentos. Não ocorreu variação 

significativa entre as variedades. No entrenó imaturo, esta enzima também foi induzida 

pela seca na variedade tolerante, enquanto que na variedade sensível não ocorreu 

variação significativa. Neste órgão, as %Vol da NDK foram maiores no genótipo 

sensível tanto na irrigação quanto na seca, quando comparadas as variedades. 

Na folha, a proteína GAPDH não apresentou variação significativa na variedade 

tolerante quando comparados os tratamentos de seca ou irrigação, enquanto que foi 

induzida pela seca na variedade sensível, apresentando também maior acúmulo neste 

genótipo, quando as variedades foram comparadas sob seca. Já o entrenó imaturo, 
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apresentou maior acúmulo na variedade tolerante, quando os genótipos foram 

comparados, não havendo variação significativa quando comparados os tratamentos. 

A proteína ADF3 foi induzida pela seca na variedade tolerante no entrenó 

imaturo, quando comparados os tratamentos. 

A OEC1 foi inibida pela seca na variedade tolerante na folha. Na variedade 

sensível, apesar de não haver variação significativa entre as %Vol dos spots 

comparados, pôde-se observar que também ocorreu um menor acúmulo desta proteína 

durante exposição à seca. Quando comparadas as variedades, a sensível apresentou 

maior %Vol do OEC1 que a tolerante, inclusive, ocorrendo variação significativa 

quando comparados os genótipos tolerante e sensível sob seca. 

A proteína PSAN foi induzida pela seca na folha da variedade tolerante, quando 

comparados os tratamentos. 

A única proteína do choque térmico identificada na folha foi a HSP18kDa. 

Entretanto esta foi completamente inibida pela seca no genótipo tolerante quando 

comparados os diferentes regimes hídricos. No entrenó imaturo foram encontradas 3 

HSPs. A HSP70kDa não apresentou variação significativa entre as %Vol na variedade 

tolerante no entrenó imaturo, enquanto que na variedade sensível, foi fortemente 

induzida pela seca. A HSP70kDa apresentou maior acúmulo na variedade sensível, 

quando comparadas as variedades. A proteína do choque térmico de 17.5 kDa foi 

induzida tanto na variedade tolerante quanto na variedade sensível sob seca no entrenó 

imaturo, entretanto, a razão entre as %Vol de irrigação e seca foi maior na variedade 

tolerante. A proteína do choque térmico 81-1 foi induzida pela seca no entrenó imaturo 

na variedade tolerante e inibida pela seca na variedade sensível, quando comparados os 

tratamentos. 
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66..  DDiissccuussssããoo 

 

 

6.1. Extração e quantificação de proteínas 
 

 

Os resultados obtidos na extração de proteínas mostraram que o método fenólico 

foi o mais eficiente na extração de proteínas dos órgãos folha e entrenó imaturo de cana-

de-açúcar. O sucesso deste método pode ser devido ao fato do fenol minimizar a 

degradação de proteínas resultante da atividade proteolítica endógena (Schuster, 1983 

apud Wang, 2008). Além disso, vários estudos demonstram que este método 

proporciona resultados satisfatórios em plantas recalcitrantes, que apresentam vários 

compostos como proteases e metabólitos secundários que podem afetar a pureza, 

integridade, separação e posterior identificação das proteínas de interesse (Wang, 2008).  

Uma baixa concentração de proteínas foi extraída pelo método TCA/acetona 

(Damerval et al., 1986) apesar do mesmo ser um dos principais métodos de extração de 

proteínas em plantas, enquanto que o método fenol se mostrou o mais eficiente por 

garantir uma boa quantidade e integridade de proteínas extraídas, quando observadas em 

gel SDS-PAGE (Figura 7). Um dos fatores que pode interferir na qualidade do método 

TCA/acetona é que, apesar deste método minimizar a degradação e promover a remoção 

de compostos interferentes, a perda de proteínas não pode ser evitada devido à sua 

incompleta precipitação, bem como à dificuldade que é encontrada em ressolubilizar as 

proteínas obtidas durante a extração, levando geralmente a uma solubilização 

incompleta (Xu et al., 2008).  

Proteínas em maior quantidade e de melhor qualidade foram obtidas a partir das 

folhas em relação ao entrenó imaturo. Isto se deve provavelmente ao fato daquele tecido 

apresentar uma grande diversidade de proteínas por sua atividade fotossintética e maior 

interação com o meio-ambiente. Por outro lado, o entrenó imaturo é um tecido 

especializado no acúmulo de sacarose e rico em lignina, tornando-o mais recalcitrante 

para a extração de proteínas.  
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6.2. Análise das imagens dos géis 

 

Durante a eletroforese bidimensional, ocorreu grande variação entre a 

quantidade de proteínas encontradas quando comparados géis de diferentes tamanhos 

em consequência da quantidade de proteínas aplicadas. Inicialmente foram realizados 

géis gradiente IEF de 7 cm no intuito de avaliar a qualidade das amostras para 

eletroforese bidimensional. Os géis gradiente IEF de 18 cm foram realizados em 

seguida com o intuito de obter melhor resolução e evitar a sobreposição de spots. Uma 

quantidade muito maior de proteínas pôde ser observada e avaliada nos géis em 

gradiente de 18 cm, como esperado. 

Além das diferenças entre as quantidades de proteínas aplicadas nos géis em 

virtude de seu tamanho, a quantidade relativamente baixa de spots identificadas nos géis 

de fitas IPG de 7 cm, em comparação com os géis de 18 cm, pode estar associada a 

diversos fatores como por exemplo a coloração com o corante coloidal, azul de 

Coomassie (GE Life Sciences) , que apesar de bastante sensível,  apresenta uma menor 

sensibilidade na detecção de proteínas que o nitrato de prata. Este não é recomendado 

por interferir na etapa de espectrometria de massas (Shevchenko et al., 2001 apud Souza 

et al., 2006). Assim, essa menor quantidade de proteínas aplicadas também não teve sua 

visualização favorecida pela técnica de coloração. Além desse fator, a maioria das 

proteínas encontra-se numa faixa de pH entre 4 e 7, formando aglomerados de proteínas 

sobrepostas. Esse fato foi comprovado quando realizados os géis de 18 cm, onde uma 

quantidade de proteínas muito maior foi encontrada entre os géis de folha e entrenó 

imaturo. 

Na maioria dos contrastes entre géis (amostras), o número de proteínas em 

comum foi maior do que o número de proteínas exclusivas, como esperado. Em outros, 

porém, tais como nas comparações entre proteomas de um mesmo órgão, mesma 

variedade, diferindo apenas no tratamento (sequeiro ou irrigado), houve maior 

similaridade que as comparações envolvendo amostras de mesmo tecido, mesmo 

tratamento, mas genótipos diferentes. O órgão entrenó imaturo apresentou maior 

discrepância entre o número de spots em comum e o número de spots exclusivos, tanto 

nos géis de 7 cm quanto nos géis de 18 cm. Em algumas das comparações realizadas o 

número de proteínas exclusivas foi maior que o número de proteínas em comum. Isto 

pode ter ocorrido em função de dois fatores. Primeiramente, parte das variações 
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quantitativas entre os géis podem derivar de erros ou vieses experimentais pouco 

controláveis, a exemplo das variações na preparação de uma mesma amostra e nas 

condições das eletroforeses, mesmo quando realizadas simultaneamente; outro fator é o 

conjunto de variações durante a coloração (Zivy, 2006). Em outras palavras, a 

reprodutibilidade dos géis 2D é relativamente baixa (Celedón, 2006). Assim, diferenças 

entre dois géis podem eventualmente fazer com que alguns spots comuns não sejam 

detectados, caso o programa de análise não os alinhe corretamente, resultando numa 

quantidade maior de não-pareamentos, ou mismatches. As proteínas sobrepostas 

também acabam por resultar em mismatches, visto que a maioria dos programas de 

análises de géis 2D não consegue detectar múltiplos spots em um grupo se nenhum 

“vale”, ou região divisora com menor intensidade, for detectado entre os picos de 

intensidade (Zivy, 2006). Entretanto, o uso de réplicas experimentais e réplicas técnicas, 

aliado à normalização feita pelo programa, garantem que a maioria das diferenças 

detectadas se devem ao fato das variedades sensível e tolerante à seca apresentarem 

mecanismos de regulação da expressão gênica diversificados na resposta ao estresse 

hídrico, visto que todos os géis foram realizados nas mesmas condições, e as imagens 

foram analisadas com base nos mesmos parâmetros. Além disso, em outros estudos de 

proteômica vegetal para identificação de peptídeos responsivos à seca como, por 

exemplo, em raiz de arroz (Rabello et al., 2008), foram encontrados 307 spots em 

comum entre as variedades contrastantes estudadas (uma tolerante e outra sensível à 

seca, ambas sob déficit hídrico), e 371 spots exclusivos (156 na tolerante e 215 na 

sensível), onde foram encontradas proteínas de resposta ao estresse hídrico.  

Curiosamente, nos géis de 18 cm, todas as variedades sob seca apresentaram um 

número maior de spots sob seca que sob irrigação, especialmente na variedade tolerante, 

que na folha +1 apresentou 76 spots a mais durante a exposição à seca do que durante a 

irrigação e 72 a mais no entrenó, sob as mesmas condições. Já na variedade sensível, 

foram observados 48 spots a mais durante a seca na folha e 10 a mais no entrenó. Talvez 

as plantas da variedade tolerante estejam acumulando uma maior número de proteínas 

em resposta à seca, ou na variedade sensível esteja ocorrendo maior degradação de 

proteínas em função da seca. Contudo, não é possível correlacionar a quantidade de 

spots distintos de determinados géis com o tratamento aplicado às amostras 

correspondentes, ou com relação à variedade; apenas após a identificação dos peptídeos 

será possível fazer tais inferências com maior confiabilidade. 
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Com relação aos spots comuns entre os géis, alguns autores afirmam que ocorre 

expressão diferencial significativa quando há um aumento ou decréscimo de 100% na 

quantificação do spot (Crossett et al., 2007). Ou seja, podemos tomar como parâmetro 

que um spot com razão de variação maior ou igual a 2 está sendo significativamente 

mais expresso em relação ao outro com o qual está sendo comparado. Entretanto, outros 

autores selecionam e identificam spots com expressão diferencial relacionados a 

estresses abióticos, como seca em arroz, a partir de uma razão entre as %Vol maior que 

1,5 (Ali e Komatsu, 2006). Como mencionado anteriormente, assumimos neste trabalho 

que um spot possui expressão diferencial partir de uma razão de variação maior que 1,5. 

A quantidade de spots encontrados com variação significativa foi proporcional à 

quantidade de spots em comum encontrada nos géis, consequentemente, os géis de 18 

cm apresentaram uma maior quantidade de spots com variação significativa. 

Os dados inferidos dos coeficientes de correlação através dos Scatter Plots 

mostraram que géis de folha apresentaram correlação muito maior que os géis de 

entrenó, principalmente quando comparados graficamente (Figuras 21, 22, 31 e 32). Em 

linhas gerais, os coeficientes de correlação (R) observados indicam quais contrastes 

entre variedades, regime hídrico e órgãos apresentaram maior ou menor discrepância 

quanto ao perfil proteômico. Por exemplo, nos géis de gradiente IEF de 7 cm, o menor 

R (0,63) foi verificado para o contraste entre as variedades sob irrigação na folha; isto 

sugere que ocorre uma maior variação  proteômica entre os genótipos do que entre os 

tratamentos de regime hídrico. Ainda nos géis gradiente IEF de 7 cm, o maior R 

(0,7873) foi encontrado no contraste das variedades sob seca no entrenó imaturo, 

indicando uma maior semelhança entre os genótipos.  Nos géis de 18 cm, o R de maior 

valor de 0,89 observado em folha da variedade tolerante na comparação seca vs. 

irrigado, indicando maior semelhança entre os proteomas de cada condição, ou seja, há 

menor variação geral no proteoma quando a planta está sob estresse hídrico. O menor R 

(0,6984) foi encontrado no entrenó imaturo quando a variedade tolerante foi comparada 

sob os contrastes de irrigação de seca, indicando uma maior variação nesta variedade 

sob diferentes tratamentos. Os géis de 18 cm apresentaram no geral maior R que os de 7 

cm. Isto pode ser devido ao fato de que foram utilizados géis de 18 cm pré-fabricados 

(ExcelGel homogêneo; GE Life Sciences) além de condições de corrida mais 

controladas, em virtude do equipamento utilizado (Multiphor II Electrophoresis Unit, 

GE Life Sciences), minimizando as variações experimentais. 
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6.3. Identificação dos peptídeos diferenciais 

 

 

A identificação das proteínas via espectrometria de massas foi adequada, visto 

que a grande maioria das proteínas analisadas foi identificada. Além disso, parte 

significativa das proteínas identificadas é descrita na literatura com associação ao 

estresse hídrico. Este resultado, embora preliminar, já permitiu estabelecer possíveis 

ligações entre proteínas diferenciais identificadas e mecanismos de tolerância ao 

estresse por seca.  Na maioria dos trabalhos onde a técnica proteômica é aplicada, tem 

sido necessário que um número maior de proteínas sejam submetidas à MS para que 

sejam identificadas algumas proteínas associadas ao estresse hídrico. O restante das 

proteínas selecionadas (250 spots exclusivos ou comuns com variação significativa) está 

sendo identificado via espectrometria de massas, contudo não houve tempo hábil para a 

total inclusão destes resultados até o momento. 

A anotação presumível dos spots retornou a identificação dos peptídeos 

derivados com proteínas de espécies de gramíneas, notadamente de fotossíntese C4 

(Zea, Sorghum) além de C3 (Triticum, Oryza), e dicotiledôneas (Daucus, Arabidopsis e 

Lupinus); também foi observado alinhamento com proteína da espécie 

Mesembryanthemum crystallinum, modelo para estudos genômico-funcionais de 

resposta a estresse salino e hídrico. 

No órgão entrenó imaturo, a proteína Histona H2A.2.2, que é componente 

estrutural da cromatina e do nucleossomo, atuando na compactação do DNA, foi inibida 

na variedade tolerante durante a seca quando comparados os tratamentos. As histonas, 

em geral, são descritas como proteínas envolvidas na resposta ao estresse hídrico. 

Granot et al. (2009) observaram modificações em histonas associadas à tolerância à seca 

na planta Zygophyllum dumosum Boiss, que é característica de regiões desérticas. Estes 

autores observaram que na transição da irrigação para a seca, ocorreram diminuição no 

tamanho nuclear e modificações pós-traducionais na porção N-terminal da histona H3, 

sendo observado que uma modificação associada com a expressão gênica (dimetilação 

na lisina 4 – H3K4) é mais freqüente durante a irrigação. Kim et al. (2008) estudaram a 

regulação de genes associados ao estresse hídrico através de modificações pós-

traducionais na histona H3: seus resultados indicaram que modificações nas caudas N-

terminais das histonas são alteradas pela ativação da região codificante de genes 
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responsivos ao estresse hídrico sob a seca, e que muitas mudanças são verificadas nos 

nucleossomos em resposta à seca.  

Ainda no entrenó imaturo, foi observado um acúmulo diferencial do EF1 α ao 

longo de várias das comparações realizadas. Segundo a descrição de um dos bancos de 

dados onde esta proteína está depositada, o UniProt (http://www.uniprot.org),  o EF1 α 

promove a ligação da aminoacil-tRNA ao sítio A dos ribossomos durante a síntese 

protéica. Esta proteína foi identificada por 2 vezes em spots diferentes, sendo em 

ambos, inibida pela seca. A proteína EF1 α correspondente ao spot nº 2 foi 

completamente inibida pela seca na variedade tolerante (não foi possível correlacionar 

esta proteína no genótipo sensível); a correspondente ao spot nº 1 foi inibida pela seca 

tanto na variedade tolerante quanto na sensível quando as mesmas foram submetidas a 

diferentes tratamentos. Entretanto, a razão de variação entre as %Vol da variedade 

tolerante (sob irrigação ou seca) foi de 2,66 enquanto que na variedade sensível, sob as 

mesmas condições, foi de 3,57. Isto indica que nesta variedade o efeito da seca sob o 

acúmulo da proteína EF1α foi mais impactante, visto que a mesma foi mais fortemente 

reprimida. Quando comparadas as variedades, o genótipo tolerante, tanto sob irrigação 

quanto sob seca apresentou um maior acúmulo desta proteína, com %Vol 3,6 vezes 

superior à da variedade sensível. Assim, a síntese de proteínas fica comprometida 

durante a seca tanto na variedade tolerante quanto na sensível, entretanto, na variedade 

tolerante, por ocorrer uma menor repressão desta proteína durante a seca quando 

comparada à variedade sensível, pode-se sugerir que este genótipo possua mecanismos 

mais eficientes de escape à seca que o sensível. 

ADF3 foi induzido durante a seca, quando comparados os tratamentos no 

entrenó imaturo da variedade tolerante. Em Arabidopsis thaliana a família gênica dos 

ADFs codifica 11 isoformas funcionais desta proteína divididas em 4 subclasses. Dentre 

estas, o ADF3 está inserido na subclasse I, sendo constitutivamente induzido em todas 

as células vegetativas e tecidos de reprodução, exceto o pólen. Os ADFs são fatores que 

atuam na regulação da organização dos filamentos de actina no citoesqueleto, 

desagregando e despolimerizando-os em resposta a variações ambientais (Bamburg, 

1999 apud Ruzicka et al.,2007). Os filamentos produtos da degradação podem servir 

posteriormente como sítios de iniciação de novos filamentos ou reabastecendo o pool de 

actina monomérica, aumentando assim a dinâmica dos filamentos de actina no 

citoesqueleto (Ruzicka et al.,2007). Os filamentos de actina desempenham funções 

importantes na divisão celular, e consequentemente no crescimento da planta. Os ADFs 
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podem estar sendo induzidos pela seca, em função de manter o crescimento da planta, 

mesmo em condições adversas. A ADF3 pode também estar associada à estruturação da 

parede celular para evitar a perda de água e garantir o acúmulo de sacarose, que atua 

como um osmólito, assim como participando de mecanismos de regulação ou 

transdução de sinais mediados por componentes do citoesqueleto (Bamburg, 1999 apud 

Ruzicka et al., 2007).  

A enzima nucleosídeo-difosfato quinase (NDKI) foi induzida pela seca quando 

comparado o entrenó imaturo da variedade tolerante sob os tratamentos de irrigação e 

seca, enquanto que no genótipo sensível não houve variação significativa. Quando 

comparadas as variedades, a sensível teve maior acúmulo de proteína. Apesar de um 

maior acúmulo da NDKI na variedade sensível quando comparada à tolerante, não 

houve variação significativa quando comparados os tratamentos, indicando que esta 

proteína não é ativada em resposta à seca neste genótipo, enquanto que no tolerante, 

apesar do menor acúmulo quando comparado ao sensível, ocorreu indução desta 

proteína em resposta à seca. Assim, pode-se dizer que no entrenó imaturo o acúmulo de 

NDKI em resposta à seca é característico da variedade tolerante, visto que na variedade 

sensível as %Vol desta enzima, apesar de serem elevadas, se mantêm constantes. A 

NDK é uma enzima constitutiva essencial na síntese de nucleosídeos-trifostato, 

mantendo o nível intracelular de todos os dNTPs, exceto o ATP (Moon et al., 2003). 

Além de seu envolvimento na síntese de precursores de DNA e RNA, as NDK são 

necessárias a várias vias metabólicas, incluindo a produção de GTP para síntese de 

proteínas (Salakdeh et al., 2002). Assim, em virtude da limitação fisiológica e 

metabólica ocasionada pela seca (Pimentel, 2005), respostas da planta à deficiência 

hídrica podem estar sendo ativadas com o objetivo de suprir suas necessidades 

metabólicas e fisiológicas. Por exemplo, a ativação da NDK pode estar ocorrendo em 

função de aumentar a síntese protéica na célula, visto que a mesma é diminuída durante 

a seca. Além disso, Moon et al. (2003) revelaram em seus estudos que a  NDK2 interage 

com duas MAPK (proteínas quinases ativadas por mitógeno) ativadas por estresse 

oxidativo. Uma das respostas da planta à seca é a produção de espécies reativas de 

oxigênio (Qureshi et al., 2007). Segundo Moon et al., (2003) o estresse por H2O2 induz 

fortemente a expressão do gene da NDK2 em Arabidopsis thaliana (At NDPK2). A 

superexpressão do gene At NDPK2 em A. thaliana diminui a quantidade de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e aumenta a tolerância a múltiplos estresses. Assim, as 

NDKs estão envolvidas na resposta à seca em uma ampla cascata de sinalização, onde a 
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produção de ROS induzida pelo estresse hídrico possivelmente está induzindo o 

acúmulo das NDKs, que por sua vez devem estar envolvidas na regulação de um 

mecanismo de sinalização em resposta à seca mediado por MAPK, e por fim, as NDK 

acabam ativando vias de sinalização para a redução das ROS. 

Várias proteínas de choque térmico foram induzidas no entrenó imaturo nas 

variedades tolerante e sensível sob seca. Entre as proteínas do choque térmico induzidas 

no entrenó imaturo da variedade tolerante e da variedade sensível sob seca, está a 

proteína do choque térmico 17.5 kDa classe II. A quantidade desta proteína em ambas 

as variedades sob irrigação é bastante semelhante (%Vol em torno de 2), entretanto, na 

variedade tolerante esta foi mais fortemente induzida pela seca quando comparados os 

regimes hídricos que na variedade sensível, visto que houve uma razão de variação entre 

as %Vol da irrigação e seca na variedade tolerante de 4,6, enquanto que na variedade 

sensível essa razão foi de 3,3, indicando que a tolerância é conferida não apenas pela 

indução desta HSP durante a seca, é também necessário que ocorra maior acúmulo da 

mesma, onde ao final a %Vol desta proteína na variedade tolerante foi de 9,71 enquanto 

que na variedade sensível foi de 6,68. A proteína de choque térmico 81-1 (HSP81-1) 

também foi induzida pela seca apenas na variedade tolerante, enquanto que na variedade 

sensível a mesma não foi detectada durante a seca. Isto indica que as HSP 17.5kDa e 

81-1 podem ser significativamente relevantes em mecanismos moleculares para conferir 

tolerância à variedade RB867515. A proteína HSP70kDa foi induzida apenas na 

variedade sensível sob seca quando avaliado o contraste entre o regime hídrico; apesar 

de ser uma HSP, não parece estar associada a mecanismo efetivo de tolerância à seca. A 

maioria destes resultados reforçam os modelos que fortemente associam as HSPs como 

proteínas de resposta também ao estresse hídrico (Quresh et al., 2007; Kerbauy 2008; 

Wang et al., 2008). De fato, os estresses térmico e hídrico comumente ocorrem 

simultâneos e, especificamente nas condições experimentais de campo referentes a este 

trabalho, ambos os tratamentos de regime hídrico incluíram exposição a elevada 

temperatura ambiente (31,5ºC na coleta). A proteína do choque térmico HSP70kDa é 

particularmente bem descrita em associação com o estresse hídrico. Esta proteína atua 

como uma chaperona molecular, e sua atividade protetora confere tolerância ao calor, 

escassez de glicose e seca (Sung et al., 2003). A presença de uma maior quantidade de 

proteínas induzidas pelo choque térmico na variedade tolerante, em comparação com a 

variedade sensível, pode estar relacionada a uma maior resistência à seca na variedade 

tolerante. Cada HSP identificada apresentou um padrão de resposta à seca diferente: 
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HSP18 mostrou-se específica de folha e pouco expressa; HSP70 foi responsiva à seca 

apenas no genótipo sensível; HSP17.5 foi induzida pela seca em ambos os genótipos e 

mais ainda no tolerante; e a HSP81-1 mostrou padrões opostos entre genótipos, pouco 

induzida pela seca no tolerante e totalmente inibida pela seca no sensível (Tabela 18). 

A enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase citossólica (GAPDH) não sofreu 

alteração com a seca no entrenó imaturo, entretanto foram encontradas diferenças entre 

as variedades com relação ao regime hídrico, onde o acúmulo de GAPDH foi maior na 

variedade tolerante quando comparada à variedade sensível, ambas sob seca. As plantas 

possuem três formas de GAPDH, uma citossólica, a qual participa da glicólise, e duas 

cloroplastidiais, as quais participam da fotossíntese. A forma encontrada participa da 

glicólise, que corresponde à fase citossólica da respiração celular. Seu maior acúmulo 

na variedade tolerante pode ser devido a esta variedade, mesmo sob seca, possivelmente 

acumular maior quantidade de carboidratos que a variedade sensível, indicando ainda 

que a energia contida nos carboidratos esteja sendo mais bem aproveitada na variedade 

tolerante, mesmo através de respiração associada à fotossíntese em nível suficiente para 

manutenção e crescimento da planta. 

Um possível modelo integrando as proteínas identificadas no entrenó imaturo 

das variedades tolerante e sensível em resposta à seca pode ser visualizado no esquema 

da Figura 41. 
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Quatro tipos de proteínas encontradas no entrenó imaturo também foram 

encontradas nas folhas: NDKI, EF1 α, GAPDH e proteína de choque térmico. 

 A NDKI apresentou comportamento semelhante na folha e no entrenó imaturo, 

sendo induzida pela seca na folha em ambos os genótipos sob os diferentes tratamentos. 

Entretanto, quando comparadas as variedades, não houve variação significativa. 

O EF1 α e a GAPDH apresentaram um acúmulo diferenciado entre folha e 

entrenó. Enquanto que no entrenó o EF1 α foi inibido pela seca, na folha foi exatamente 

o inverso, esta proteína foi induzida pela seca na variedade sensível. Obviamente, 
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Figura 41: Mecanismos de resposta à seca no entrenó imaturo de cana-de-açúcar. As setas em azul 

indicam a regulação das proteínas na variedade tolerante, e as vermelhas na variedade sensível. O fator 

de alongamento 1 alfa (EF1 α,  foi inibido em ambas as variedades; a nucleosídeo difosfato quinase foi 

induzida apenas no genótipo tolerante; o fator de despolimerização da actina 3 (ADF3) foi induzido no 

genótipo tolerante; Proteínas do choque térmico (HSP) foram induzidas nas variedades tolerante e 

sensível, sendo inibidas apenas na variedade sensível. 
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devem se tratar de isoformas órgão-específicas reguladas de maneira diferente. Quando 

comparadas as variedades sob seca, o comportamento também foi diferente entre os 

órgãos, onde a variedade tolerante no entrenó apresentou maior acúmulo quando 

comparada à variedade sensível, enquanto que a variedade sensível na folha apresentou 

maior acúmulo. Portanto, em relação à tradução protéica e metabolismo de carboidratos, 

sugere-se fortemente a ocorrência de mecanismos de resposta à seca distintos entre os 

órgãos dos diferentes genótipos.  

Enquanto no entrenó imaturo o acúmulo de GAPDH não variou entre os 

tratamentos em ambas as variedades, na folha ocorreu variação, com acúmulo 

diferencial desta proteína no genótipo sensível. Possivelmente, esse maior acúmulo no 

genótipo sensível pode ter ocorrido em função dos efeitos que a seca causa na 

fotossíntese e consequentemente na respiração celular e produção de energia, visto que 

a GAPDH participa da glicólise. Arumugam et al. (2002) verificaram que as plantas 

expostas à seca, submersão ou exposição ao ABA, apresentaram aumento na transcrição 

desse gene. Baek et al. (2008) verificaram que a GADPH está associada a mecanismos 

de controle da produção de ROS pelas proteínas Bax, envolvidas na morte celular 

programada, suprimindo os efeitos danosos destes fatores oxidantes na célula. Talvez o 

GAPDH esteja sendo acumulado no genótipo sensível à seca para evitar a morte celular 

programada em função da alta produção de ROS pela seca neste genótipo, enquanto que 

na variedade tolerante, essa produção pode ser menor, em virtude dos mecanismos de 

tolerância à seca, não sendo necessário um aumento no acúmulo de GAPDH. 

 A proteína do choque térmico encontrada em folha (HSP18kDa) apresentou-se 

inibida durante a seca na variedade tolerante. Esta inibição pode estar ligada ao fato de 

esta HSP não integrar mecanismo de defesa efetivo para a planta durante o estresse 

hídrico, mas possivelmente participar de outras funções celulares quando o status 

hídrico da planta é adequado. 

A proteína de ligação ao RNA 1 rica em glicina (GRP1) foi exclusiva da 

variedade tolerante sob seca tanto quando comparados os tratamentos, como quando 

comparadas as variedades em folha. Segundo o a descrição do banco de dados onde essa 

proteína está depositada, o UniProt (http://www.uniprot.org), ela é associada à 

transcrição ou ao processamento do RNA durante o estresse. Kim et al. (2007) 

estudaram o papel da GRP 7, uma das 8 proteínas da família GRP em A. thaliana, onde 

a superexpressão do gene associado a essa proteína foi avaliada quanto a diversos 

aspectos, incluindo seca. Foi observado que a superexpressão desse gene conferiu 
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resistência ao congelamento em A. thaliana. O GRP7 é abundantemente expresso nas 

células-guarda, e tem sido correlacionado com a abertura e fechamento dos estômatos 

em resposta às condições ambientais. A regulação estomática é um mecanismo de 

tolerância ao estresse hídrico, onde o fechamento dos estômatos durante a seca evita 

uma maior perda de água pela planta por transpiração. Apesar da reduzida expressão, 

GRP1 foi exclusiva do genótipo tolerante quando sob seca, portanto pode integrar 

mecanismo regulador de resposta foliar ao déficit hídrico favorável à tolerância em 

cana-de-açúcar. 

Foi também identificada na folha, a proteína Ribossômica 60S L30 na variedade 

sensível sob irrigação e sob seca, tendo seu acúmulo inibido pela seca. Quando 

comparadas as variedades sob seca, o genótipo tolerante apresentou um maior acúmulo 

desta proteína. Esta proteína é essencial na tradução, indicando que na variedade 

sensível sob seca o mecanismo de tradução pode ser relativamente mais prejudicado. Já 

quando comparadas as variedades, percebemos que a variedade tolerante possui maior 

acúmulo desta proteína que a variedade sensível. Esta característica pode implicar no 

aumento de sua tolerância à seca, visto que outras proteínas ribossômicas já foram 

identificadas em estudos de estresse hídrico em arroz, também na variedade tolerante à 

seca (Rabello et al., 2008). Gimeno et al. (2009) identificaram novos mecanismos de 

resposta à seca em tangerina (Citrus clementina), incluindo, entre outros, uma proteína 

ribossômica (RPS13A), indicando que há redução na atividade proteolítica e incremento 

estrutural nos ribossomos em resposta à seca. Como já foi citado anteriormente, a seca 

provoca várias inibições no metabolismo das plantas e também na síntese de proteínas. 

Assim, torna-se necessário como mecanismo de tolerância à seca uma proteção da 

síntese protéica, como por exemplo, com o aumento das proteínas ribossômicas. Até o 

presente momento, tanto em folha quanto no entrenó imaturo, foram encontradas 

proteínas associadas à transcrição e à tradução em resposta à seca, o que corrobora esta 

afirmação. 

Foram identificadas duas proteínas associadas à fotossíntese em folha: complexo 

de evolução do oxigênio 1.1 (OEC1) e subunidade N do centro de reação do 

fotossistema I. O OEC1 foi mais inibido pela seca no genótipo tolerante, e a PSAN 

(subunidade N do centro de reação do fotossistema I) foi induzida pela seca na 

variedade tolerante. O complexo de evolução de oxigênio é um componente do 

fotossistema II (FSII) que catalisa a fotoxidação da água. Esta contribui para a geração 

de um gradiente de prótons entre o estroma e o lúmen dos tilacóides durante o fluxo de 
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elétrons na fotossíntese. Este gradiente de prótons é a força motriz para a síntese de 

ATP nos cloroplastos. Esta proteína é de grande importância para as etapas relacionadas 

à fotossíntese, entretanto é inibida durante a seca na variedade tolerante, corroborando o 

fato de que a seca afeta a fotossíntese (Pimentel, 2005). Os fotossistemas operam 

simultaneamente e em série durante o processo fotossintético, e é o fluxo de elétrons 

entre os fotossistemas que gera um gradiente de prótons através de membranas dos 

tilacóides, responsável pela síntese de ATP. Considerando-se o fluxo cíclico de elétrons 

retornando ao citocromo B6F após o FSI, é possível que, para compensar uma 

diminuição na eficiência do fotossistema II, a subunidade N do centro de reação do 

fotossistema I pode estar sendo induzida pela seca, para manutenção da fotossíntese. Por 

outro lado, a tolerância fenotípica verificada para a variedade RB867515 sugere que a 

redução no acúmulo de OEC1 aliada ao aumento no acúmulo de PSAN quando a planta 

está sob seca seja um importante mecanismo de resposta para manter a fotossíntese em 

nível próximo ao mínimo necessário para o crescimento e desenvolvimento. Este padrão 

de resposta é mantido na variedade sensível à seca, mas nesta a diminuição da expressão 

de OEC1 é menos intensa e o aumento na expressão de PSAN é significativamente 

maior do que na variedade tolerante. Portanto, aparentemente, os genótipos diferem na 

regulação de componentes dos fotossistemas em resposta à seca, e este quadro de ajuste 

no esquema Z pode contribuir significativamente para os respectivos fenótipos de 

tolerância ou sensibilidade ao déficit hídrico. 

Um possível modelo integrando as proteínas identificadas na folha +1 das 

variedades tolerante e sensível em resposta à seca pode ser visualizado no esquema da 

Figura 42. 
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Figura 42: Mecanismos de resposta à seca na folha +1 de cana-de-açúcar. As setas em azul indicam a 

regulação das proteínas na variedade tolerante, enquanto as vermelhas na variedade sensível. Os fatores 

de transcrição proteína de ligação ao RNA 1 rica em glicina (GRP) e o fator de alongamento 1 alfa (EF1 

α) foram induzidos pela seca. A enzima nucleosídeo difosfato quinase I (NDK) foi induzida pela seca nas 

variedades tolerante e sensível. O PSAN (centro de reação do fotossistema I – FSI) foi induzido na 

variedade tolerante, enquanto que o complexo de evolução do oxigênio (OEC1), parte integrante do 

fotossistema II (FSII) foi inibido. A enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase citossólica foi induzida 

pela seca na variedade sensível. 
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77..  CCoonncclluussõõeess      

  

  
 O método fenólico mostrou-se mais adequado para extração de proteínas de 

cana-de-açúcar para análise proteômica via eletroforese bidimensional. 

 

 Foi possível obter perfis de fracionamento de proteínas associados a respostas à 

seca em variedade de cana-de-açúcar tolerante e outra sensível a este estresse 

abiótico, sob os tratamentos de seca ou irrigação. 

 

 A análise proteômica mostrou-se útil para a identificação de peptídeos com 

acúmulo potencialmente induzido ou inibido em folhas e entrenós imaturos de 

cana-de-açúcar em função do estresse hídrico, associando perfis proteômicos a 

alterações fisiológicas. 

 

 Dentre os peptídeos de resposta à seca encontrados, as proteínas do choque 

térmico (HSP) poderão, assim como as demais identificadas, ser aplicadas como 

novos alvos para o desenvolvimento de variedades geneticamente modificadas e 

de marcadores moleculares auxiliares para programas de melhoramento genético 

de cana-de-açúcar visando aumentar a tolerância ao estresse por déficit hídrico. 
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9. Anexos 

 

 

Anexo 1 [Tabela de Spots ] 
 

 

A coluna 1 corresponde ao nome dado a cada gel. A coluna 2 refere-se a um número de 

identificação que o programa dá a cada spot. A coluna 3 é dada por um nº de 

identificação que o programa dá a cada comparação (match). O sinal “-“ indica que não 

ocorreu match. As colunas 4 e 5 correspondem à localização do spot no gel. A coluna 6 

corresponde ao ponto isoelétrico de cada spot. A coluna 7 corresponde ao peso 

molecular do spot. As colunas 8, 9, 10, 11 e 12, correspondem, respectivamente à 

intensidade do spot (calculada com base no pixel de maior intensidade da área 

compreendida pelo spot), à área do spot (calculada pela intensidade da base do spot) ; 

volume do spot (somatório de todos os pixels da área compreendida pelo spot); %Vol 

do spot (valor normalizado do volume);  e a saliência do spot (este parâmetro é uma 

medida baseada na curvatura do spot. Ele indica até que ponto um local sobressai em 

relação ao seu ambiente). 

 

A tabela do anexo 1 encontra-se incompleta devido à sua extensão. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FileName SpotID Match ID Pixel X Pixel Y pI MW Intensity Area Vol %Vol Saliency 

 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1623 0 398 484 6.67004 14944 10023 19.6712 98717 0.674409 1355.62 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1622 1 559 482 8.95142 15067 6939 45.4327 140387 0.959086 0 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1621 2 438 475 7.23684 15508 5654 28.4917 66099.2 0.451572 1412.09 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1620 3 368 469 6.24494 15896 7967 28.4917 114657 0.783307 845.566 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1619 5 608 455 9.64575 16839 6425 52.2231 126531 0.864428 882.081 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1618 4 307 451 5.38057 17118 11822 47.3228 262562 1.79375 1880.68 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1617 6 351 445 6.00405 17546 12850 54.8133 310815 2.12341 0 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1616 7 326 447 5.6498 17403 13107 54.1132 332475 2.27138 3802.32 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1615 9 622 431 9.84413 18588 11822 56.0033 297177 2.03023 2674.61 

RB867515 

(tolerante)/ Sequeiro/ 

Folha +1 1614 8 371 412 6.28745 20100 5654 30.6618 82920.9 0.566494 638.47 
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Anexo 2 [Tabela de análise dos géis [Média(100%) e M.S.D] 
 

 

A coluna 1 corresponde por um número de identificação que o programa dá a cada 

comparação (match). As colunas 2, 3 e 4  correspondem às medidas estatísticas de 

tendência central, dispersão e coeficiente de variação, de acordo com os parâmetros 

média 100% e desvio quadrado da média de 0%. A coluna 5 corresponde à razão entre o 

valor máximo da %Vol dividido pelo valor mínimo em uma comparação (match). A 

coluna 6, separabilidade é a maior diferença entre duas %Vol consecutivos em toda a 

amostra. A coluna 7 corresponde ao valor máximo da %Vol em uma dada comparação. 

A coluna 8 mostra o valor máximo da %Vol entre os géis. A coluna 9 é dada por 

quantas vezes o spot representado sofreu match.  As colunas 9 e 10 correspondem aos 

valores das %Vol de cada gel. 

 

A tabela do anexo 2 encontra-se incompleta devido à sua extensão. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Match 

ID Central Tendency Dispersion 

Coef, 

Variation 

Range 

Ratio Separability Max 

Match 

Count 

RB867515 

(tolerante)/ 

Irrigado/ Folha +1 

RB867515 

(tolerante)/ 

Sequeiro/ Folha +1 

0 0,803594 0,129186 0,16076 1,38311 0,258371 0,93278 2 0,93278 0,674409 

1 0,780617 0,178469 0,228626 1,59278 0,356938 0,959086 2 0,602148 0,959086 

2 0,618286 0,166713 0,269638 1,73837 0,333427 0,784999 2 0,784999 0,451572 

3 0,78138 0,001927 0,002466 1,00494 0,003854 0,783307 2 0,779453 0,783307 

4 1,73029 0,06346 0,036676 1,07614 0,12692 1,79375 2 1,66683 1,79375 

5 0,792606 0,071822 0,090615 1,19929 0,143644 0,864428 2 0,720784 0,864428 

6 1,73059 0,39282 0,226987 1,58728 0,78564 2,12341 2 1,33777 2,12341 

7 1,87484 0,396542 0,211507 1,53648 0,793084 2,27138 2 1,4783 2,27138 

8 0,432691 0,133802 0,309233 1,89533 0,267605 0,566494 2 0,298889 0,566494 

9 1,69245 0,337779 0,199579 1,49869 0,675557 2,03023 2 1,35468 2,03023 

10 0,60669 0,073004 0,120331 1,27358 0,146008 0,679694 2 0,533686 0,679694 

11 1,96226 1,0306 0,525212 3,21240 2,06121 2,99287 2 2,99287 0,93166 

12 1,78395 0,275943 0,154681 1,36597 0,551887 2,05989 2 1,508 2,05989 

13 0,890056 0,127152 0,142858 1,33334 0,254304 1,01721 2 1,01721 0,762904 

14 0,755344 0,137968 0,182657 1,44695 0,275937 0,893312 2 0,617375 0,893312 

15 1,4431 0,372281 0,257972 1,69532 0,744561 1,81538 2 1,07082 1,81538 

16 0,71394 0,349234 0,489164 2,91515 0,698468 1,06317 2 0,364706 1,06317 

17 0,564145 0,088974 0,157714 1,37449 0,177947 0,653119 2 0,653119 0,475171 

18 0,429871 0,037433 0,087081 1,19077 0,074867 0,467305 2 0,392438 0,467305 

19 0,783959 0,050479 0,06439 1,13764 0,100958 0,834438 2 0,733479 0,834438 

20 1,198 0,142829 0,119223 1,27072 0,285658 1,34083 2 1,05517 1,34083 

21 0,782782 0,474031 0,605572 4,07064 0,948062 1,25681 2 1,25681 0,308751 

22 0,867293 8,23E-04 9,49E-04 1,0019 0,001646 0,868115 2 0,86647 0,868115 

23 0,481831 0,023699 0,049185 1,10346 0,047398 0,50553 2 0,458132 0,50553 

24 1,47555 0,035903 0,024332 1,04988 0,071805 1,51145 2 1,51145 1,43965 

25 0,898895 0,022318 0,024828 1,05092 0,044636 0,921213 2 0,876576 0,921213 

26 2,06203 0,078383 0,038012 1,07903 0,156765 2,14041 2 2,14041 1,98365 

27 1,17844 0,303569 0,257602 1,69397 0,607139 1,48201 2 1,48201 0,874875 

28 2,46447 0,615421 0,249718 1,66566 1,23084 3,07989 2 1,84904 3,07989 
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Anexo 3. [ Tabela de análise de classes [Mean(100%) e M,S,D]] 
 
 

A coluna 1 corresponde por um número de identificação que o programa dá a cada 

comparação (match). A coluna 2 corresponde ao valor máximo da %Vol em uma dada 

comparação. A coluna 3 mostra quantas vezes o spot  representado sofreu match. As colunas 

4 e 5 correspondem aos valores das %Vol de cada gel. O sinal “-“ corresponde à proteína 

menos expressa. 

 

Match 
ID Max 

Match 
Count 

Irrigado 
15 I F1 

Sequeiro 
15 S F1 

22 1,0019 2 -1,0019 1,0019 

3 1,00494 2 -1,00494 1,00494 

30 1,024 2 -1,024 1,024 

36 1,0264 2 -1,0264 1,0264 

33 1,04864 2 -1,04864 1,04864 

24 1,04988 2 1,04988 -1,04988 

25 1,05092 2 -1,05092 1,05092 

29 1,06487 2 1,06487 -1,06487 

35 1,06673 2 1,06673 -1,06673 

4 1,07614 2 -1,07614 1,07614 

26 1,07903 2 1,07903 -1,07903 

53 1,07915 2 -1,07915 1,07915 

40 1,08054 2 1,08054 -1,08054 

55 1,08984 2 -1,08984 1,08984 

23 1,10346 2 -1,10346 1,10346 

44 1,11887 2 -1,11887 1,11887 

19 1,13764 2 -1,13764 1,13764 

42 1,14327 2 1,14327 -1,14327 

37 1,17544 2 -1,17544 1,17544 

18 1,19077 2 -1,19077 1,19077 

5 1,19929 2 -1,19929 1,19929 

34 1,20265 2 -1,20265 1,20265 

20 1,27072 2 -1,27072 1,27072 

10 1,27358 2 -1,27358 1,27358 

58 1,27605 2 1,27605 -1,27605 

54 1,27706 2 -1,27706 1,27706 

59 1,27748 2 1,27748 -1,27748 

46 1,28237 2 -1,28237 1,28237 

13 1,33334 2 1,33334 -1,33334 

41 1,34033 2 -1,34033 1,34033 

56 1,36433 2 -1,36433 1,36433 

12 1,36597 2 -1,36597 1,36597 

31 1,3736 2 -1,3736 1,3736 

17 1,37449 2 1,37449 -1,37449 

0 1,38311 2 1,38311 -1,38311 

14 1,44695 2 -1,44695 1,44695 

52 1,47782 2 -1,47782 1,47782 

50 1,48211 2 -1,48211 1,48211 

9 1,49869 2 -1,49869 1,49869 

39 1,52209 2 -1,52209 1,52209 

7 1,53648 2 -1,53648 1,53648 

51 1,56477 2 -1,56477 1,56477 
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1100..  MMeemmoorriiaall  ddoo((aa))  aalluunnoo((aa))  
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