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RESUMO 

 

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

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

de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.1 

 

 

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

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

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

correspondência entre seis genes de Arabidopsis (PLDα1, LEW2, GluR2, NCED3, Lsi1 e 

EIN2), previamente relacionados com a tolerância à seca, e seus respectivos genes ortólogos 

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

tolerância à seca, Douradão, genótipo tolerante, e Primavera, genótipo susceptível. Os 

genótipos foram submetidos a experimento de seca e posterior avaliação de expressão gênica 

via PCR quantitativa em tempo real, qPCR (real time quantitative-Polimerase Chain 

Reaction). Ao se comparar os níveis de expressão entre os tecidos foliar e radicular, desses 

genótipos, foi observado, de uma forma geral, que houve maior expressão em raízes no 

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

os genótipos foram observados principalmente para os genes ortólogos responsáveis por 

produzir 9-cis epoxicarotenoide dioxigenase (NCED3), fosfolipase Dα1 (PLDα1) e proteína 

etileno insensitiva (EIN2); estes produtos estão diretamente relacionados ao ácido abscísico 

(ABA), um fito hormônio induzido por estresse de seca que, quando em alta concentração 

nas células, além de acionar a expressão de muitos genes, desempenha um papel vital na 

regulação da perda de água por transpiração ao controlar os movimentos estomáticos. Os 

resultados apresentados nesta pesquisa sugeriram que os genes ortólogos estariam de fato 

atuando em resposta à tolerância à seca em arroz, e reforçaram a hipótese de que a 

superexpressão desses genes, em especial, NCED3, PLDα1 e EIN2, pode auxiliar programas 

de melhoramento genético de arroz no desenvolvimento de cultivares mais tolerantes à seca.  

 

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

 

                                                
1 Orientador: Dr. Claudio Brondani 



 

 

 

ABSTRACT 

 

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

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

Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.2

 

 

 

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

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

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

between six Arabidopsis genes (PLDα1, LEW2, GluR2, NCED3, Lsi1 e EIN2), previously 

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

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

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

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

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

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

Differential expression were observed mainly among the genes whose orthologs in 

Arabidopsis encode 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase (NCED3), phospholipase Dα1 

(PLDα1) and ethylene-insensitive protein (EIN2); these proteins are directly related to 

abscisic acid (ABA), a phytohormone that when identified in higher concentration in cells 

triggers the expression of drought stress-responsive genes, besides it is also responsible for 

the regulating the water loss (by transpiration) by controlling of stomatal movement. The 

results suggested that orthologs genes were in fact drought stress-responsive genes in rice, 

and emphasized the feasibility of NCED3, PLDα1 and EIN2 overexpression in rice plants, 

supporting plant breeding programs in the development of drought tolerant genotypes. 

 

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

                                                
2 Adviser: Dr. Claudio Brondani 



 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento de cultivares que possuam maior eficiência no aproveitamento de água 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Em plantas, os organismos-modelo mais estudados são Arabidopsis 

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

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

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

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

normalmente geneticamente mais complexas ou cujo conhecimento científico e tecnológico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propriedades funcionais de genes e mecanismos envolvidos na evolução de genomas 

(Dessimoz et al., 2012).   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expressão de genes diretamente relacionados ao estresse de seca.  

Partindo da observação de que genótipos contrastantes possuem níveis de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

produziram resultados positivos de resposta à seca. 

 



 

 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CULTURA DO ARROZ (Oryza sativa L.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As respostas das plantas a limitada disponibilidade hídrica variam conforme a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2 GENES ORTÓLOGOS 

 

Genes com sequências de DNA similares entre duas espécies distintas são 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

importância da incorporação de informações de expressão gênica para comparar a 

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

Com a quantidade crescente de genomas sequenciados e disponíveis em bancos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.3 GENÔMICA FUNCIONAL 

 

A genômica funcional tem como objetivo a compreensão da organização dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genômica funcional na identificação de genes envolvidos em respostas diferenciadas entre 

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

A análise da expressão gênica abrange desde metodologias e equipamentos que 

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

Polymerase Chain Reaction) até metodologias e equipamentos sofisticados que possibilitam 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Shinozaki, 2006). 

 

2.4 TRANSGENIA E CISGENIA 

 

Há duas formas de obtenção de cultivares melhoradas no melhoramento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transgênicas (Holme et al., 2012).  

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

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

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

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

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

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

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

 

2.5 PCR EM TEMPO REAL (qPCR) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amplamente utilizados como genes de referência para normalizar resultados de estudos 

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

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

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

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

Pires-Alves, 2004). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alves, 2004). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005; Bustin et al., 2009). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2004; Novais & Pires-Alves, 2004). 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2 EXPERIMENTO DE TOLERÂNCIA À SECA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avaliada. 

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

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

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

(g
grãos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ultrafreezer (-80°C). 

 

3.3 PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A). 

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

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

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

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

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

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

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

amplificação desse gene produz amplicons de diferentes comprimentos entre o seu 

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

amplificação foi utilizada como um controle para verificar a eficiência da 

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

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

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

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

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

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

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DE GENES ORTÓLOGOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de dados de sequências genômicas  de arroz.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.5 DESENHO DE PRIMERS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizados testes para otimização das concentrações dos primers em equipamento próprio 

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

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

combinação de concentração de primers forward/reverse foram maior especificidade 

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

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

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

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

 

3.6 PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL (qPCR) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tulsa, OK, USA). 

 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 EXPERIMENTO DE SECA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comportamentos diferenciais entre as cultivares Douradão e Primavera, consideradas 

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

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

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

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

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

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

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE GENES ORTÓLOGOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

que exerce na rota metabólica nos bancos de patentes PatentsDB 

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

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

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

industrial, do Brasil. Os genes ortólogos selecionados foram PLDα1, GluR2, LEW2, NCED3, 

Lsi1 e EIN2. Somente os genes ainda não descritos e patenteados para o arroz foram 

utilizados, à exceção do Lsi1, que já foi amplamente descrito e estudado em arroz, e foi 

mantido por se tratar de um gene com efeitos positivos tanto na tolerância a estresses bióticos 

quanto abióticos (Tabela 1).  

 

4.3 GENES DE REFERÊNCIA 

 

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

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

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

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

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

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

Geralmente são utilizados como normalizadores os genes envolvidos em processos celulares 

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

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

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

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

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

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

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

conjunto  completo  de  amostras foi GAPDH e actin, cujo valor de estabilidade foi 0,007 de  
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Tabela 1. Genes ortólogos selecionados para verificação de expressão gênica em plantas de arroz.  

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

LOC_Os01g07760 AT3G15730 PLDα1 Papel positivo na sinalização ABA 0.0 

LOC_Os01g54620 AT4G18780 LEW2 Acúmulo de ABA 0.0 

LOC_Os02g02540 AT4G35290 GluR2 Transdução de sinais e homeostase do cálcio 0.0 

LOC_Os02g46090 AT2G17290 NCED3 Regulação de ABA e fechamento estomático 2.1e-283 

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

LOC_Os07g06130 AT5G03280 EIN2 
Regulação positiva na via de sinalização mediada por 

ABA e regulação de movimentos estomáticos 
0.0 

a O número de acesso em arroz foi obtido no Rice Genome Annotation Project (RGAP). b O número de acesso em Arabidopsis foi obtido no The Arabidosis Information Resource (TAIR). c A 
descrição de cada gene refere-se à ação observada em Arabidopsis. 

 

http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os01g07760
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os01g54620
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g02540
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g46090
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g51110
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os07g06130
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acordo com o software NormFinder (Andersen et al., 2004). Os três genes foram utilizados 

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

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

não identificou diferença estatística significativa, corroborando com os resultados de 

estabilidade do NormFinder.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.4 OTIMIZAÇÃO DE REAÇÕES DE qPCR 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

controle sem template (CST), também em triplicata, para cada gene.  
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Tabela 2. Primers dos genes de referência utilizados para normalização de dados de expressão gênica em ensaio de seca.  
 

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

ACT Actina 
F TGCGATAATGGAACTGGTATGG 

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

eEF-1α 

Fator de 

elongação de 

eucariotos 1α 

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

R GACTTCCTTCACGATTTCATCGTAA 

GAPDH 
Gliceraldeído-3-
fosfato 

desidrogenase 

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

R TTGATTGCAGCCTTGATCTG 

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

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

 

 

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

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

GluR2 
F CGAGTTTGACGCAGCAATAG 60,4 

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

NCED3 
F TGTTCTTCAAGCCTGGTCAA 58,4 

120pb 1.003pb 104,76% 0,9902 
R GAATCACACCAGCTGTCCAA  60,4 

EIN2 
F CGATGATTTTTGGGATAGCA 56,3 

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

LEW2 
F TTGCACGATATGGAGATGGA 58,4 

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

Lsi1 
F ATGCCTACCATGTACTACG 58 

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

PLDα1 
F CACCAAAATGATGATAGTTGACG 59,2 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resultou no aumento da tolerância à seca daquele genótipo.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprodutivo) dos genótipos Douradão (genótipo tolerante) e Primavera (genótipo 
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susceptível). Na época 1, houve maior expressão desse gene em raízes de plantas desafiadas 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

d,e

b,c b,c
b

b,c

a

c,d

e

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

D. 100% D. 50% P. 100% P. 50%

R
Q

OsPLDα1_Época 1_Folha OsPLDα1_Época 1_Raiz

b

a
a

a

0

0,5

1

1,5

2

D. 100% D. 50% P. 100% P. 50%

R
Q

OsPLDα1_Época 1_Folha

b

a

b
c

0

1

2

3

4

5

D. 100% D. 50% P. 100% P. 50%

R
Q

OsPLDα1_Época 1_Raiz

(a) (b)

(c)



34 

 

  

Tabela 4. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

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

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 1,58 ± 0,23 a 

Primavera 100% 1,45 ± 0,15 a 

Primavera 50% 1,71 ± 0,17 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 1,52 ± 0,08 b 

Douradão 50% 3,98 ± 0,04 a 

Primavera 100% 1,32 ± 0,25 b 

Primavera 50% 0,85 ± 0,02 c 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 d, e 

Raiz Douradão 100% 1,52 ± 0,08 b, c 

Folha Douradão 50% 1,58 ± 0,23 b, c 

Raiz Douradão 50% 3,98 ± 0,04 a 

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

Raiz Primavera 100% 1,32 ± 0,25 c, d 

Folha Primavera 50% 1,71 ± 0,17 b 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trazer resultados favoráveis para o melhoramento do arroz para o aumento da tolerância à 
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seca.  Adicionalmente, observou-se em Douradão que os maiores níveis de expressão foram 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deficiência hídrica (Tabela 5 e Figura 3).  

 

 

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

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

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 0,53 ± 0,03 d 

Douradão 50% 20,01 ± 0,49 a 

Primavera 100% 2,98 ± 0,35 b 

Primavera 50% 2,15 ± 0,23 c 

(b) Raiz 

Douradão 100% 0,91 ± 0,03 c, b 

Douradão 50% 1,19 ± 0,04 b 

Primavera 100% 2,67 ± 0,54 a 

Primavera 50% 0,52 ± 0,06 c 

(c) 

Folha Douradão 100% 0,53 ± 0,03 d 

Raiz Douradão 100% 0,91 ± 0,03 d 

Folha Douradão 50% 20,01 ± 0,49 a 

Raiz Douradão 50% 1,19 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 2,98 ± 0,35 b 

Raiz Primavera 100% 2,67 ± 0,54 b, c 

Folha Primavera 50% 2,15 ± 0,23 c 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

confirmado que o aumento da tolerância à seca tenha sido obtido pelo alelo de Douradão do 
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entre as épocas 1 e 2, já que a demanda da planta por nutrientes e água é completamente 

diferenciada entre as fases vegetativa e reprodutiva. 

 

4.5.2 LOC_Os01g54620 (ortólogo de AT4G18780, LEW2) 

 

O LOC_Os01g54620 é ortólogo do gene AT4G18780 em Arabidopsis, 

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

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

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

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

identificaram 10 genes responsáveis por codificar subunidades catalíticas de síntese de 

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

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

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

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

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

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

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

Chen et al., 2005).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

das plantas à seca e estresse osmótico. 

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

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

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

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

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

estatísticas significativas.   

 

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

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

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

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

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

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

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

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 12,50 ± 1,09 a 

Primavera 100% 0,92 ± 0,15 b 

Primavera 50% 1,05 ± 0,09 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 29,39 ± 0,30 a 

Douradão 50% 19,48 ± 0,04 b 

Primavera 100% 28,65 ± 0,40 a 

Primavera 50% 11,95 ± 1,88 c 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 d 

Raiz Douradão 100% 29,39 ± 0,30 a 

Folha Douradão 50% 12,50 ± 1,09 c 

Raiz Douradão 50% 19,48 ± 0,04 b 

Folha Primavera 100% 0,92 ± 0,15 d 

Raiz Primavera 100% 28,65 ± 0,40 a 

Folha Primavera 50% 1,05 ± 0,09 d 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resposta da planta para a redução do crescimento radicular. 

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

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

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

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

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

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

coincidente entre Douradão e Primavera no tecido foliar na época 2. Enquanto em Douradão 
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a expressão aumentou nas plantas desafiadas em relação às plantas controle, em Primavera 

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

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

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

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

observada nas duas cultivares. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 2,80 ± 0,25 d 

Douradão 50% 7,20 ± 0,54 c 

Primavera 100% 19,48 ± 0,29 a 

Primavera 50% 13,56 ± 1,79 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 18,12 ± 2,77 c 

Douradão 50% 39,50 ± 0,04 b 

Primavera 100% 19,36 ± 1,92 c 

Primavera 50% 74,34 ± 3,78 a 

(c) 

Folha Douradão 100% 2,80 ± 0,25 e, f 

Raiz Douradão 100% 18,12 ± 2,77 c, d 

Folha Douradão 50% 7,20 ± 0,54 e 

Raiz Douradão 50% 39,50 ± 0,04 b 

Folha Primavera 100% 19,48 ± 0,29 c 

Raiz Primavera 100% 19,36 ± 1,92 c 

Folha Primavera 50% 13,46 ± 1,79 d 

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

 

 

4.5.3 LOC_ Os02g02540 (ortólogo de AT4G35290, AtGluR2) 

 

O LOC_Os02g02540 é ortólogo do gene AT4G35290 de Arabidopsis, 

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento normal de plantas transgênicas de Arabidopsis quando sujeitas a 

deficiência de cálcio. As plantas transgênicas apresentaram crescimento retardado, 

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

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

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

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

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

distribuição entre os diferentes tecidos.  

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 0,87 ± 0,06 b 

Primavera 100% 1,73 ± 0,22 a 

Primavera 50% 1,92 ± 0,03 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 0,80 ± 0,05 b 

Douradão 50% 0,62 ± 0,04 d 

Primavera 100% 0,71 ± 0,03 c,d 

Primavera 50% 0,72 ± 0,04 b, c 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 b 

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

Folha Douradão 50% 0,87 ± 0,05 b, c 

Raiz Douradão 50% 0,62 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 1,73 ± 0,22 a 

Raiz Primavera 100% 0,71 ± 0,03 c, d 

Folha Primavera 50% 1,92 ± 0,03 a 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desencadeamento de respostas de adaptação específicas e na manutenção da homeostase 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,69 ± 0,09 c, d 

Douradão 50% 2,47 ± 0,18 c 

Primavera 100% 5,61 ± 0,20 b 

Primavera 50% 8,64 ± 0,67 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 5,71 ± 0,49 a 

Douradão 50% 2,25 ± 0,04 c 

Primavera 100% 4,60 ± 0,52 b 

Primavera 50% 1,20 ± 0,06 d 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,69 ± 0,09 d, e 

Raiz Douradão 100% 5,71 ± 0,49 b 

Folha Douradão 50% 2,47 ± 0,18 d 

Raiz Douradão 50% 2,25 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 5,61 ± 0,20 b 

Raiz Primavera 100% 4,60 ± 0,52 c 

Folha Primavera 50% 8,64 ± 0,67 a 

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

 

4.5.4 LOC_ Os02g46090 (ortólogo de AT2G17290, AtNCED3) 

 

O LOC_Os02g46090 é gene ortólogo de AT2G17290 de Arabidopsis, conhecido 

por AtNCED3. Imagina-se que 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase (NCED) seja uma 

enzima chave na biossíntese de ABA. Iuchi et al. (2001) demonstraram que a expressão de 

AtNCED3 de Arabidopsis além de ser induzida por seca, controla os níveis de ABA 

endógeno quando as plantas são submetidas a esta condição, e diminui a taxa de transpiração 

das folhas. Plantas transgênicas com superexpressão de AtNCED3 apresentaram maior 

tolerância à seca. A taxa de transpiração em plantas senso (superexpressão de AtNCED3) foi 

menor do que plantas do tipo selvagem, enquanto que nas plantas antissenso (supressão de 

AtNCED3) a taxa de transpiração foi significativamente maior do que plantas tipo selvagem. 

Três genes que participam da biossíntese de ABA já foram isolados. Eles codificam 

zeaxantina epoxidase (zeaXanthin epoxidase – ZEP); 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenase (9-

cis-epoxycarotenoid dioxygenase – NCED); e aldeído abscísico oxidase (abscisic aldehyde 

oxidase – AAO). O produto do gene ZEP catalisa a epoxidação de zeaxantina para produzir 

epoxicarotenoide, enquanto que o produto do gene NCED catalisa a reação de clivagem de 

epoxicarotenoides para produzir xantoxina (primeiro intermediário C15), e o produto do gene 

AAO catalisa a conversão de ABA-aldeído a ABA em sua biossíntese (Iuchi et al., 2001).   
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Iuchi et al. (2000) mostraram que o gene NCED de feijão caupi (Vigna 

unguiculata), VuNCED1, foi fortemente induzido por seca, mas o gene ZEP, VuABA1, não 

foi. Seo et al. (2000) mostraram que o transcrito de AAO acumulou-se em condições de seca 

em Arabidopsis, mas o produto deste gene não. Thompson et al. (2000) mostraram que a 

expressão ectópica de um gene NCED de tomate causou a superprodução de ABA em tabaco 

e tomate. Dessa forma há fortes evidências de que NCED é uma enzima chave na biossíntese 

de ABA quando as plantas são submetidas à seca. Além disso, os resultados obtidos da 

literatura indicam que os níveis de ABA endógeno podem ser manipulados pelo controle dos 

níveis de expressão de genes NCED em plantas transgênicas (Iuchi et al., 2001). 

Em arroz, os resultados de expressão do ortólogo de AtNCED3 na época 1 

mostraram que em folhas não houve expressão diferencial entre cada genótipo e seu 

respectivo controle. Em raízes, D. 50% apresentou nível de expressão duas vezes maior do 

que o de sua planta-controle, enquanto que o no tratamento P. 50% o nível de expressão foi 

menor do que no tratamento controle. Os maiores níveis de expressão para os dois genitores 

foram observados em raízes (Tabela 10 e Figura 8). 

 

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

100%, época 1, folha, para OsNCED3 na época 1 (fase vegetativa), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 a 

Douradão 50% 0,99 ± 0,08 a 

Primavera 100% 0,65 ± 0,04 b 

Primavera 50% 0,81 ± 0,12 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 3,70 ± 0,32 b 

Douradão 50% 7,66 ± 0,04 a 

Primavera 100% 3,29 ± 0,30 b 

Primavera 50% 2,13 ± 0,11 c 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 d 

Raiz Douradão 100% 3,70 ± 0,32 b 

Folha Douradão 50% 0,99 ± 0,08 d 

Raiz Douradão 50% 7,66 ± 0,04 a 

Folha Primavera 100% 0,65 ± 0,04 d 

Raiz Primavera 100% 3,29 ± 0,30 b 

Folha Primavera 50% 0,81 ± 0,12 d 

Raiz Primavera 50% 2,13 ± 0,11 c 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Figura 8. Níveis de expressão de OsNCED3; AT2G17290) nos genótipos Douradão (D. 

100% e D. 50%) e Primavera (P. 100% e P. 50%) na época 1 (fase vegetativa) em 

diferentes grupos: (a) folha; (b) raiz; (c) folha e raiz. A quantidade relativa de 

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

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

diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, pelo teste de Tukey 

(p<0,05; n=3). 

 

 

Na época 2 houve aumento da expressão do gene no tecido foliar em plantas 

desafiadas de Douradão em relação a plantas controle, contrariamente ao que foi observado 

em Primavera nessa mesma comparação. Já no tecido radicular, houve redução na expressão 

do gene nas plantas desafiadas em relação às plantas-controle, para ambas cultivares (Figura 

9 e Tabela 11). Mais uma vez foi visualizada maior expressão de D. 50% em raízes de época 

1 e folhas de época 2, assim como observado no ortólogo de PLDα1. O comportamento de 

Primavera para o ortólogo de AtNCED3 foi oposto, havendo redução de expressão em raízes 

na época 1 e no tecido foliar na época 2 em relação aos respectivos controles. Essa expressão 
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diferencial pode estar diretamente relacionada com a maior produtividade da cultivar 

Douradão no tratamento de restrição hídrica. Como esse gene participa ativamente da 

biossíntese de ABA, o ortólogo de AtNCED3 poderá ser estudado posteriormente através de 

sua superexpressão para avaliar a resposta com relação ao aumento da tolerância à seca. 

 

 

 

 

Figura 9. Níveis de expressão de OsNCED3 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) 

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

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

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

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

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

n=3). 
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Tabela 11. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsNCED3 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas 

e raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 3,03 ± 0,52 c 

Douradão 50% 6,76 ± 0,58 b 

Primavera 100% 8,08 ± 0,45 a 

Primavera 50% 1,68 ± 0,05 d 

(b) Raiz 

Douradão 100% 7,55 ± 0,81 a 

Douradão 50% 1,55 ± 0,04 c 

Primavera 100% 8,17 ± 1,29 a 

Primavera 50% 5,72 ± 0,16 b 

(c) 

Folha Douradão 100% 3,03 ± 0,52 c 

Raiz Douradão 100% 7,55 ± 0,81 a 

Folha Douradão 50% 6,76 ± 0,58 a, b 

Raiz Douradão 50% 1,55 ± 0,04 c, d 

Folha Primavera 100% 8,08 ± 0,45 a 

Raiz Primavera 100% 8,17 ± 1,29 a 

Folha Primavera 50% 1,68 ± 0,05 c, d 

Raiz Primavera 50% 5,72 ± 0,16 b 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

 
 

4.5.5 LOC_ Os02g51110 (ortólogo de AT5G37820, Lsi1) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acumuladora de Si, assim como a cana-de-açúcar (Ma et al., 2006; Mitani et al., 2008). O 



50 

 

  

Lsi1 já foi também caracterizado como transportador de silício em cevada, HvLsi1 (Chiba et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Tabela 12. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

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

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 b 

Douradão 50% 3,20 ± 0,59 a 

Primavera 100% 1,60 ± 0,38 b 

Primavera 50% 2,61 ± 0,58 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 114,96 ± 19,99 a 

Douradão 50% 108,43 ± 0,04 a 

Primavera 100% 93,29 ± 11,07 a 

Primavera 50% 34,11 ± 4,78 b 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 d 

Raiz Douradão 100% 114,96 ± 19,99 a 

Folha Douradão 50% 3,20 ± 0,59 d 

Raiz Douradão 50% 108,43 ± 0,04 a, b 

Folha Primavera 100% 1,60 ± 0,38 d 

Raiz Primavera 100% 93,29 ± 11,07 b 

Folha Primavera 50% 2,61 ± 0,58 d 

Raiz Primavera 50% 34,11 ± 4,78 c 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Figura 10. Níveis de expressão de Lsi1 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

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

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

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

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

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

n=3). 

 

 

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

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

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

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

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

expressão do gene pode ter resultado em menor poder de captação de Si pelas raízes de 

plantas desafiadas de Primavera, podendo ser um dos motivos que levaram este genótipo a 

apresentar maior susceptibilidade à seca (Figura 10 e Tabela 12). Na época 2, no tecido foliar 
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havendo redução da expressão nas plantas desafiadas. No tecido radicular o nível de 

expressão de Primavera continuou alto nas plantas controle, não reduzindo após o tratamento 

de seca. (Figura 11 e Tabela 13). A maior expressão do gene Lsi1 em Primavera na época 2 

lança dúvidas sobre a efetividade desse gene em aumentar a tolerância à seca em arroz. 

 

 

 

 

Figura 11. Níveis de expressão de Lsi1 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

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

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

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

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

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

n=3). 
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Tabela 13. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para Lsi1 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas e raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 6,88 ± 0,39 b 

Douradão 50% 14,15 ± 1,61 b 

Primavera 100% 64,86 ± 14,06 a 

Primavera 50% 6,06 ± 1,07 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 24,60 ± 1,35 b 

Douradão 50% 11,39 ± 0,04 b, c 

Primavera 100% 64,53 ± 19,49 a 

Primavera 50% 63,83 ± 10,02 a 

(c) 

Folha Douradão 100% 6,88 ± 0,39 b, c 

Raiz Douradão 100% 24,60 ± 1,35 b 

Folha Douradão 50% 14,15 ± 1,61 b, c 

Raiz Douradão 50% 11,39 ± 0,04 b, c 

Folha Primavera 100% 64,86 ± 14,06 a 

Raiz Primavera 100% 64,53 ± 19,49 a 

Folha Primavera 50% 6,06 ± 1,07 b, c 

Raiz Primavera 50% 63,83 ± 10,02 a 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

4.5.6 LOC_ Os07g06130 (ortólogo de AT5G03280, EIN2) 

 

O LOC_Os07g06130 é ortólogo do gene AT5G03280 de Arabidopsis, também 

conhecido como EIN2 (Ethylene insensitive2), originalmente identificado como uma 

mutação de perda de função que confere forte insensibilidade a etileno exógeno (Ghassemian 

et al., 2000). A proteína nuclear EIN2 é um componente central na via de transdução de 

sinais do etileno em plantas, e desempenha um importante papel como intermediário comum 

às respostas de muitos sinais diferentes incluindo a via do ABA (Wang et al., 2007). O gene 

EIN2 já foi indicado como regulador positivo de ABA (Ghassemian et al., 2000), regulador 

de movimento estomático (Desikan et al., 2006), e a uma menor sensibilidade a estresses 

salino (NaCl) e osmótico (manitol) (Wang et al., 2007).   

Em arroz, os resultados mostraram que na época 1, tecido foliar, não houve 

diferenças estatísticas significativas entre as plantas desafiadas e suas respectivas plantas-

controle para ambas cultivares avaliadas. Já em raízes, plantas desafiadas de Douradão 

apresentaram maiores níveis de expressão, enquanto que plantas desafiadas de Primavera 

apresentaram os menores níveis de expressão. Esses resultados indicam uma atuação do gene 

na tolerância a seca do parental tolerante, Douradão (Figura 12 e Tabela 14). Já na época 2 

o comportamento do gene foi distinto do observado na época 1, pois foram observados níveis 
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diferenciais de expressão tanto em folhas quanto em raízes. O tecido foliar de Douradão 

apresentou aumento de expressão do ortólogo EIN2 após a restrição hídrica, enquanto que 

foi observado o inverso no tecido radicular. Em Primavera, tanto no tecido foliar quanto no 

radicular, houve aumento significativo na expressão desse gene (Tabela 15 e Figura 13). 

Folhas de plantas desafiadas de Douradão apresentaram maiores níveis de expressão ao se 

observar o conjunto de dados como um todo (Figura 13-c).  

 

 

 

 

Figura 12. Níveis de expressão de OsEIN2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

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

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

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

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

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

n=3). 

 

 

c
b,c

b,a
a

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

D. 100% D. 50% P. 100% P. 50%

R
Q

OsEIN2_Época 1_Folha

b

a

d

e

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

D. 100% D. 50% P. 100% P. 50%

R
Q

OsEIN2_Época 1_Raiz

c

b,c

a
a

b

a

d

e

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

D. 100% D. 50% P. 100% P. 50%

R
Q

OsEIN2_Época 1_Folha OsEIN2_Época 1_Raiz

(a) (b)

(c)



55 

 

  

Tabela 14. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsEIN2 na época 1 (fase vegetativa), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 1,00 ± 0,00 c 

Douradão 50% 1,17 ± 0,13 b, c 

Primavera 100% 1,41 ± 0,10 a, b 

Primavera 50% 1,53 ± 0,17 a 

(b) Raiz 

Douradão 100% 1,19 ± 0,02 b 

Douradão 50% 1,56 ± 0,04 a 

Primavera 100% 0,65 ± 0,12 d 

Primavera 50% 0,17 ± 0,01 e 

(c) 

Folha Douradão 100% 1,00 ± 0,14 b 

Raiz Douradão 100% 1,19 ± 0,02 b 

Folha Douradão 50% 1,17 ± 0,13 b 

Raiz Douradão 50% 1,56 ± 0,04 a 

Folha Primavera 100% 1,41 ± 0,10 a 

Raiz Primavera 100% 0,65 ± 0,12 c 

Folha Primavera 50% 1,53 ± 0,17 a 

Raiz Primavera 50% 0,17 ± 0,01 d 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 

 

 

 

Tabela 15. Valores de quantificação relativa (RQ) em relação à planta-referência Douradão 

100%, época 1, folha, para OsEIN2 na época 2 (fase reprodutiva), em folhas e 

raízes. 

Grupos Tecido Genótipo Tratamento RQ* Significância Estatística** 

(a) Folha 

Douradão 100% 2,52 ± 0,18 b 

Douradão 50% 4,30 ± 0,35 a 

Primavera 100% 1,35 ± 0,17 c 

Primavera 50% 2,83 ± 0,06 b 

(b) Raiz 

Douradão 100% 2,14 ± 0,10 a 

Douradão 50% 1,10 ± 0,04 b 

Primavera 100% 1,25 ± 0,12 b 

Primavera 50% 2,36 ± 0,64 a 

(c) 

Folha Douradão 100% 2,52 ± 0,18 b, c 

Raiz Douradão 100% 2,14 ± 0,10 c 

Folha Douradão 50% 4,30 ± 0,35 a 

Raiz Douradão 50% 1,10 ± 0,04 d 

Folha Primavera 100% 1,35 ± 0,17 d 

Raiz Primavera 100% 1,25 ± 0,12 d 

Folha Primavera 50% 2,83 ± 0,06 b 

Raiz Primavera 50% 2,36 ± 0,64 b, c 
* Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em relação à planta referência, “1x”, 
Douradão 100%, época 1, folha; ** Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas, dentro de cada grupo, 
pelo teste de Tukey (p<0,05; n=3). 
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Figura 13. Níveis de expressão de OsEIN2 nos genótipos Douradão (D. 100% e D. 50%) e 

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

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

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

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

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

n=3). 

 

 

 

De uma forma geral, a participação do ortólogo de EIN2 em respostas das plantas 

à seca foi observada quando houve aumento de expressão em plantas desafiadas de Douradão 

nas duas fases de restrição hídrica; na época 1 expressou-se mais em raízes e na época 2 

expressou-se mais nas folhas. O genótipo Primavera apresentou maiores níveis de expressão 

em relação ao seu controle observados na época 2, tanto em folhas quanto em raízes.  Por 

estar diretamente relacionado com a expressão de ABA, EIN2 é um gene candidato para um 

estudo a ser aprofundado, como na transformação, seleção assistida ou busca por variantes 

alélicas desse gene em bancos de germoplasma. 
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Os resultados podem ser visualizados de uma forma resumida na Tabela 16, onde 

é possível observar que, ao se comparar os níveis de expressão entre os tecidos de folhas e 

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

folhas no estádio reprodutivo (Tabela 16). 
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Tabela 16. Análise central dos genes: tratamento 50% versus tratamento 100%.  

 

* Indicação de aumento (+), diminuição (-) ou igualdade (=) dos níveis de expressão em plantas desafiadas (tratamento 50%) em relação às plantas-controle (tratamento 100%), pelo teste de 
Tukey (p<0,05; n=3), nos tecidos foliar e radicular, nos genótipos Douradão e Primavera, dentro da época de restrição hídrica – Época 1 (fase vegetativa) e Época 2 (fase reprodutiva). RGPA: 
Rice Genome Annotation Project.** Genes nomeados em arroz de acordo com a função do ortólogo de Arabidopsis, à exceção de Lsi1 que já possui função anotada em arroz. 

Gene** Gene (RGAP) Genótipo 
Época 1* Época 2* 

Tecido foliar Tecido radicular Tecido foliar Tecido radicular 

OsPLDα1 LOC_Os01g07760 
Douradão + + + = 

Primavera = - - - 

OsLEW2 LOC_Os01g54620 
Douradão + - + + 

Primavera = - - + 

OsGluR2 LOC_Os02g02540 
Douradão = - = - 

Primavera = = + - 

OsNCED3 LOC_Os02g46090 
Douradão = + + - 

Primavera = - - - 

Lsi1 LOC_Os02g51110 
Douradão + = = = 

Primavera + - - = 

OsEIN2 LOC_Os07g06130 
Douradão = + + - 

Primavera = - + + 

http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os01g07760
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os01g54620
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g02540
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g46090
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os02g51110
http://rice.plantbiology.msu.edu/cgi-bin/ORF_infopage.cgi?orf=LOC_Os07g06130


 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adaptação ao estresse por plantas dependem em grande parte das mudanças de 

expressão de genes que iniciam a remodelação na fisiologia e metabolismo em resposta a 

estímulos ambientais adversos. As plantas, de forma geral, têm desenvolvido diversos 

caminhos para lidar com condições desfavoráveis, como a baixa disponibilidade hídrica. 

Embora existam vias independentes de ABA, o aumento da concentração de ABA nas 

células induz a expressão de muitos genes. Além disso, ABA desempenha papel vital na 

regulação de perda de água por transpiração pelo controle de movimento estomático.  

Ao comparar níveis de expressão entre os tecidos de folhas e raízes, foi 

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

e em folhas no estádio reprodutivo (Tabela 16). Essa informação é relevante no sentido de 

que pode subsidiar o desenvolvimento de novas cultivares de arroz com a incorporação de 

genes de atuação complementar, envolvendo tanto rotas metabólicas diferentes, quanto a sua 

expressão em fases distintas. Níveis diferenciais de expressão entre genótipos e entre cada 

genótipo e seu respectivo controle sugeriram também que os genes ortólogos, antes 

meramente candidatos, estariam de fato atuando em resposta à tolerância à seca em arroz, e 

reforçaram a hipótese, inicialmente proposta, de que a superexpressão desses genes, em 

especial, os ortólogos de PLDα1, AtNCED3 e EIN2, pode auxiliar programas de 

melhoramento genético de arroz no desenvolvimento de cultivares mais tolerantes à seca. A 

ação dos genes ortólogos de arroz os quais ainda não tinham sido previamente descritos 

nessa espécie, à exceção do gene Lsi1, foi também identificada pela técnica de RNA-seq. 

Contudo, os dados de RNA-seq precisam ser mais bem avaliados e, por isso, não foram 

descritos neste trabalho.  

 



 

 

6 REFERÊNCIAS 

 

AGRE, P.; KOZONO, D. Aquaporin water channels: molecular mechanisms for human 

diseases. FEBS Letters, Heidelberg, v. 555, n. 1, p. 72-78, Nov. 2003. 

 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. 

Biologia molecular da célula. Tradução de Ana Letícia de Souza Vanz ... [et al.]. 5 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 1268 p. Título original: Molecular biology of the cell. 

 

ANDERSEN, C. L.; JENSEN, J. L.; ØRNTOFT, T. F. Normalization of Real-Time 

Quantitative Reverse Transcription-PCR Data: A Model-Based Variance Estimation 

Approach to Identify Genes Suited for Normalization, Applied to Bladder and Colon Cancer 

Data Sets. Cancer Research, Philadelphia, v. 64, n. 15, p. 5245-5250, Aug. 2004. 

 

ARYA, M.; SHERGILL, I. S.; WILLIAMSON, M.; GOMMERSALL, L.; ARYA, N.; 

PATEL, H. R. H. Basic principles of real-time quantitative PCR. Expert Review of 

Molecular Diagnostics, London, v. 5, n. 2, p. 209-219, Mar. 2005. 

 

BASSINELLO, P. Z.; NAVES, M. M. V. Bioquímica e saúde humana. In: SANTOS, A. B.; 

STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. (Ed.). A cultura do arroz no Brasil. 2. ed. rev. ampl. 

Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. cap. 2, p. 31-51. 

 

BORÉM, A.; RAMALHO, M. A. P. Estresses abióticos: desafios do melhoramento de 

plantas nas próximas décadas. In: FRITSCHE-NETO, R.; BORÉM, A. (Ed.). 

Melhoramento de plantas para condições de estresses abióticos. Visconde do Rio 

Branco: Suprema, 2011. cap. 1, p. 9-28. 

 

BRONDANI, C. Catálogo descritivo dos acessos da Coleção Nuclear de Arroz da 

Embrapa: CNAE versão 1.0. Claudio Brondani ... [et al.]. Santo Antônio de Goiás: 

Embrapa Arroz e Feijão, 2007. 566 p. 

 

BUSTIN, S. A.; BENES, V.; GARSON, A. J.; HELLEMANS, J.; HUGGETT.; KUBISTA, 

M.; MUELLER, R.; NOLAN, T.; PFAFFL, M. W.; SHIPLEY, G. L.; VANDESOMPELE, 

J.; WITTWER, T. The MIQE guidelines: Minimum Information for Publication of 

Quantitative Real-Time PCR Experiments. Clinical Chemistry, Boston, v. 55, n. 4, p. 611-

622, Apr. 2009. 

 

CALDANA, C.; SCHEIBLE, W.R.; MUELLER-ROEBER, B.; RUZICIC, S. A quantitative 

RT-PCR platform for high-throughput expression profiling of 2500 rice transcription 

factors. Plant Methods, London, v. 3, n. 7, p.1-9, June. 2007. 

 



61 

 

  

CAMPOS, H.; COOPER, M.; HABBEN, J. E.; EDMEADES, G. O.; SCHUSSLER, J. R. 

Improving drought tolerance in maize: a view from industry. Field Crops Research, 

Philadelphia, v. 90, n. 1, p. 19-34, Nov. 2004. 

 

CAVATTE, P. C.; MARTINS, S. C. V.; MORAIS, L. E.; SILVA, P. E. M.; SOUZA, L. T.; 

DAMATTA, F. M. A fisiologia dos estresses abióticos. In: FRITSCHE-NETO, R.; BORÉM, 

A. (Ed.). Melhoramento de plantas para condições de estresses abióticos. Visconde do 

Rio Branco: Suprema, 2011. cap. 3, p. 39-79. 

 

CHEN, Z.; HONG, X.; ZHANG, H.; WANG, Y.; LI, XI.; ZHU, J-K.; GONG, Z. Disruption 

of the cellulose synthase gene, AtCesA8/IRX1, enhances drought and osmotic stress 

tolerance in Arabidopsis. The Plant Journal, Weinheim, v. 43, n. 2, p. 273-283, May. 2005. 

 

CHEN, H.; CHEN, W.; ZHOU, J.; HE, H.; CHEN, L.; CHEN, H.; DENG, X. W. Basic 

leucine zipper transcription factor OsbZIP16 positively regulates drought resistance in rice. 

Plant Science, Philadelphia, v. 193-194, p. 8-17, May. 2012. 

 

CHIBA, Y.; MITANI, N.; YAMAJI, N.; MA, J. F. HvLsi1 is a silicon influx transporter in 

barley. The Plant Journal, Weinheim, v. 57, n. 5, p. 810-818, Mar. 2009. 

 

CHIU, J. C.; BRENNER E. D.; DESALLE, R.; NITABACH, M. N.; HOLMES, T. 

C.; CORUZZI, G. M. Phylogenetic and expression analysis of the glutamate-receptor-like 

gene family in Arabidopsis thaliana. Molecular Biology and Evolution, Oxford, v. 19, n. 

7, p.1066-1082, July. 2002. 

 

CHOI, W. G.; ROBERTS, D. M. Arabidopsis NIP2;1, a major intrinsic protein transporter 

of lactic acid induced by anoxic stress. The Journal of Biological Chemistry, Rockville, v. 

282, n. 33, p. 24209-24218, Aug. 2007. 

 

COUNCE, P. A.; KEISLING, T. C.; MITCHELL, A. J. A uniform, objective, and adaptive 

system for expressing rice development. Crop Science, Madison, v. 40, n. 2, p. 436-443, 

Mar./Apr. 2000. 

 

DATTA, K.; BAISAKH, N.; GANGULY M.; KRISHNAN, S.; YAMAGUCHI-

SHINOZAKI, K. DATTA, S. K. Overexpression of Arabidopsis and Rice stress genes 

inducible transcription factor confers drought and salinity tolerance to rice. Plant 

Biotechnology Journal, Malden, v. 10, n. 5, p. 579-586, Jan. 2012 

 

DEAN, R. M.; RIVERS, R. L.; ZEIDL, M. L.; ROBERTS, D. M. Purification and functional 

reconstitution of soybean nodulin 26. An aquaporin with water and glycerol transport 

properties. Biochemistry, Washington , v. 38, n. 1, p. 347-353, Jan. 1999. 

 

DELESSERT, C.; KAZAN, K.; WILSON, I.W.; STRAETEN, D. V. D.; MANNERS, J.; 

DENNIS, E. S.; DOLFERUS, R. The transcription factor ATAF2 represses the expression 

of pathogenesis-related genes in Arabidopsis. The Plant Journal, Weinheim, v. 43, n. 5, p. 

745-757, Sept. 2005. 

 

DESIKAN, R.; LAST, K.; HARRETT-WILLIAMS, R.; TAGLIAVIA, C.; HARTER, K.; 

HOOLEY, R.; HANCOCK, J. T.; NEIL, S. J. Ethylene-induced stomatal closure in 



62 

 

  

Arabidopsis occurs via AtrbohF-mediated hydrogen peroxide synthesis. The Plant Journal, 

Weinheim, v. 47, n. 6, p. 907-916, June. 2006. 

 

DESSIMOZ, C.; GABALDÓN, T.; ROOS, D. S.; SONNHAMMER, E.; HERRERO, J. 

Toward Community Standards in the Quest for Orthologs. Bioinformatics, Oxford, v. 28, 

n. 6, p. 900-904, Feb. 2012. 

 

DOBLIN, M. S.; KUREK, I.; JACOB-WILK, D.; DELMER, D. P. Cellulose biosynthesis 

in plants: from genes to rosettes. Plant Cell Physiology, Oxford , v. 23, n. 12, p. 1407-1420, 

Dec. 2002. 

 

DUAN, Y. H.; ZHANG, Y. L.; YE, L. T.; FAN, X. R.; XU, G. H.; SHEN, Q. R. Responses 

of rice cultivars with different nitrogen use efficiency to partial nitrate nutrition. Annals of 

Botany, Oxford. 99, n. 3, p. 1153-1160, June. 2007. 

 

DU, Z-Y.; CHEN, M-X.; CHEN, Q-F, XIAO, S.; CHYE, M-L. Arabidopsis acyl-CoA-

binding protein ACBP1 participates in the regulation of seed germination and seedling 

development. The Plant Journal, Weinheim, v. 74, n. 2, p. 294-309, Apr. 2013. 

 

ENCKEVORT, L. J. G.; DROC, G.; PIFFANELLI, P.; GRECO, R.; GAGNEUR, C.; 

WEBER C.; GONZÁLEZ, V. M.; CABOT, P.; FORNARA, F.; BERRI, S.; MIRO, B.; LAN, 

P.; RAFEL, M.; CAPELL, T.; PUIGDOMÈNECH, P.; OUWERKERK, P. B. F.; MEIJER, 

A. H.; PE, E.; COLOMBO, L.; CHRISTOU, P.; GUIDERDONI, E.; PEREIRA, A.  EU-

OSTID: a collection of transposon insertional mutants for functional genomics in rice. Plant 

Molecular Biology, Wageningen, v. 59, n. 1, p. 99-110, June. 2005. 

 

FELIX, J. M.; DRUMMOND, R. D.; NOGUEIRA, F. T. S.; JUNIOR, V. E. R.; JORGE, R. 

A.; ARRUDA P.; MENOSSI, M. Genoma funcional. Biotecnologia Ciência & 

Desenvolvimento, n. 24, p. 60-67, jan./fev. 2002. 

 

FIELDS, S.; JOHNSTON, M. Whither model organism research? Science, Washington, v. 

307, n. 5717, p. 1885-1886, Mar. 2005. 

 

FORREST, K. L.; BHAVE, M. Major intrinsic proteins (MIPs) in plants: a complex gene 

family with major impacts on plant phenotype. Functional & Integrative Genomics, 

Heidelberg, v. 7, n. 4, p. 263-289, Oct. 2007. 

 

FRANK, W.; MUNNIK, T.; KERKMANN, K.; SALAMINI, F.; BARTELS, D. Water 

deficit triggers phospholipase D activity in the resurrection plant Craterostigma 

plantagineum. The Plant Cell, Waterbury, v. 12, n.1, p. 111-123, Jan. 2000. 

 

FRITSCHE-NETO, R.; DOVALE, J. C.; CAVATTE, P. C. Melhoramento para tolerância a 

estresses ou para eficiência no uso de recursos? In: FRITSCHE-NETO, R.; BORÉM, A. 

(Ed.). Melhoramento de plantas para condições de estresses abióticos. Visconde do Rio 

Branco: Suprema, 2011. cap. 2, p. 39-79. 

 

GACHON, C.; MINGAM, A.; CHARRIER, B. Real-time PCR: what relevance to plant 

studies? Journal of Experimental Botany, Oxford, v. 55, n. 402, p. 1445-1454, July. 2004. 

 



63 

 

  

GARG, R.; SAHOO, A.; TYAGI, A. K.; JAIN, M. Validation of internal control genes for 

quantitative gene expression studies in chickpea (Cicer arietinum L.). Biochemical and 

Biophysical Research Communications, Philadelphia, v. 396, n. 2, p. 283-288, May. 2010. 

 

GHASSEMIAN, M.; NAMBARA, E.; CUTLER, S.; KAWAIDE, H.; KAMIYA, Y.; 

MCCOURT, P. Regulation of Abscisic Acid Signaling by the Ethylene Response Pathway 

in Arabidopsis. The Plant Cell, Waterbury, v. 12, n. 7, p. 1117-1126, July. 2000. 

 

GIROTTO, L.; ALVES, J. D.; DEUNER, A.; ALBUQUERQUE, A. C. S.; TOMAZONI, A. 

P. Tolerância à seca de genótipos de trigo utilizando agentes indutores de estresse no 

processo de seleção. Revista Ceres, Viçosa, v. 59, n. 2, p. 192-199, mar./abr. 2012. 

 

GRIFFITHS, A. J. F.; WESSLER, S. R.; LEWONTIN, R. C.; CARROLL, S. B. Introdução 

à genética. Traduzido por Paulo A. Motta. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

712 p. Título original: Introduction to genetic analysis. 

 

GUIMARÃES, C. M.; SANTOS, A. B.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. M.; STONE, L. F. 

Sistemas de cultivo. In: SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. (Ed.). A cultura 

do arroz no Brasil. 2. ed. rev. ampl. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. 

cap. 3, p. 53-96. 

 

HARDISON, R. C. Comparative genomics. Plos Biology, Cambridge, v. 1, n. 2, p. 156-160, 

Nov. 2003. 

 

HERNÁNDEZ-BLANCO, C.; FENG, D. X.; HU, J.; SANCHEZ-VALLET, 

A.; DESLANDES, L.; LLORENTE, F.; BERROCAL-LOBO, M.; KELLER, H.; BARLET, 

X.; SANCHEZ-RODRIGUEZ, C.; ANDERSON, L. K.; SOMERVILLE, S.; MARCO, 

Y.; MOLINA, A. Impairment of cellulose synthases required for Arabidopsis secondary cell 

wall formation enhances disease resistance. The Plant Cell, Waterbury, v. 19, n. 3, p. 890-

903, Mar. 2007. 

 

HOLME, I.; DIONISIO, G.; BRINCH-PEDERSEN, H.; WENDT, T.; MADSEN, C. K.; 

VINCZE, É.; HOLM, P. B. A cisgenic approach for improving the bioavailability of 

phosphate in the barley grain. Information Systems for Biotechnology News Report, 

Blacksburg, p. 8-11, Mar. 2012. 

 

IMIN, N.; KERIM, T.; WEINMAN, J. J.; ROLFE, B. G. Low temperature treatment at the 

young microspore stage induces protein changes in rice anthers. Molecular & Cellular 

Proteomics, Rockville, v. 5, n. 2, p. 274-230, Feb. 2006.  

 

IUCHI, S.; KOBAYASHI, M.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; SHINOZAKI, K. A 

stress-inducible gene for 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase involved in abscisic acid 

biosynthesis under water stress in drought-tolerant cowpea. Plant Physiology, Waterbury, 

v. 123, n. 2, p. 553-562, June. 2000. 

 

IUCHI, S.; KOBAYASHI, M.; TAJI, T.; NARAMOTO, M.; SEKI, M.; KATO, T.; 

TABATA, S.; KAKUBARI, Y.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; SHINOZAKI, K. 

Regulation of drought tolerance by gene manipulation of 9-cis-epoxycarotenoid 



64 

 

  

dioxygenase, a key enzyme in abscisic acid biosynthesis in Arabidopsis. The Plant Journal, 

Weinheim, v. 27, n. 4, p. 325-333, Aug. 2001. 

 

JACOB, T.; RITCHIE, S.; ASSMANN, S. M.; GILROY, S. Abscisic acid signal 

transduction in guard cells is mediated by phospholipase D activity. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, Boston, v. 96, n. 21, p. 12192-12197, Oct. 1999.  

 

JACOBSEN, E.; SCHOUTEN, H. J. Cisgenesis strongly improves introgression breeding 

and induced translocation breeding of plants. Trends in Biotechnology, Philadelphia, v. 25, 

n. 5, p. 219-223, Mar. 2007. 

 

JAIN, M.; NIJHAWAN, A.; TYAGI, A. K.; KHURANA, J. P. Validation of housekeeping 

genes as internal control for studying gene expression in rice by quantitative real-time PCR. 

Biochemical and Biophysical Research Communications, Philadelphia, v. 345, n. 2, p. 

646-651, June. 2006. 

 

JIA, Y.; TAO, F.; LI, WEIQI, L. Lipid Profiling Demonstrates That Suppressing Arabidopsis 

Phospholipase Dδ retards ABA-Promoted Leaf Denescence by Attenuating Lipid 

Degradation. Plos One, Cambridge, v. 8, n. 6, p. e65687, June. 2013. 

 

KAWAHARA, Y.; DE LA BASTIDE, M.; HAMILTON, J. P.; KANAMORI, H.; 

MCCOMBIE, W. R.; OUYANG, S.; SCHWARTZ, D. C.; TANAKA, T.; WU, J.; ZHOU, 

S.; CHILDS, K. L.; DAVIDSON, R. M.; LIN, H.; QUESADA-OCAMPO, L.; 

VAILLANCOURT, B.; SAKAI, H.; LEE, S. S.; KIM, J.; NUMA, H.; ITOH, T.; BUELL, 

C. R.; MATSUMOTO, T. Improvement of the Oryza sativa Nipponbare reference genome 

using next generation sequence and optical map data. Rice, Heidelberg, v. 6, n. 4, 10 p., Feb. 

2013. 

 

KIM, S. A.; KWAK, J. M.; JAE, S. K.; WANG, M. H.; NAM, H. G. Overexpression of the 

AtGluR2 gene encoding an Arabidopsis homolog of mammalian glutamate receptors impairs 

calcium utilization and sensitivity to ionic stress in transgenic plants. Plant Cell Physiology, 

Oxford, v. 42, n. 1, p. 74-84, June. 2001. 

 

KIM, B-R.; NAM, H-Y.; KIM, S-U.; KIM, S-I.; CHANG, Y-J. Normalization of reverse 

transcription quantitative-PCR with housekeeping genes in rice. Biotechnology Letters, 

Heidelberg, v. 25, n. 21, p. 1869-1872, Nov. 2003. 

 

KRISHNA, A.; HARB, A.; AMBAVARAM, M. M. R.; BATLANG, U.; LOGANATHAN, 

A.; CRASTA, O.; LIN, S.; WITTICH, P.; PEREIRA, A. Systems Biology of drought stress 

response in plants. Abstract W290. In: Plant & Animal Genome Conference. 2010.  

  

LANNA, A. C.; CARVALHO, M. A. F.; SILVEIRA, R. D. D.; HEINEMANN, A. B.; 

BRONDANI, C. Protocolo de deficiência hídrica em arroz de terras altas para análise 

de transcriptoma. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2013. 7 p. 

(Comunicado Técnico 210). ISSN 1678-961X. 

 

LEMTIRI-CHLIEH, F.; MACROBBIE, E. A. C.; BREARLEY, C. A. Inositol 

hexakisphosphate is a physiological signal regulating the K+-inward rectifying conductance 

in guard cells. Plant Biology, Cambridge, v. 97, n. 15, p. 8687-8692, July. 2000. 



65 

 

  

 

LEÓN, P.; SHEEN, J. Sugar and hormone connections. Trends in Plant Science, 

Philadelphia, v. 8, n. 3, p. 110-116, Mar. 2003. 

 

LIANG, C.; JAISWAL, P.; HEBBARD, C.; AVRAHAM, S.; BUCKLER, E. S.; 

CASSTEVES, T.; HURWITZ, N.; MCCOUCH, S.; NI, J.; PUJAR, A.; RAVENSCROFT, 

D.; REN, L.; SPOONER, W.; TECLE, I.; THOMASON, J.; TUNG, C. W.; WEI, X.; YAP, 

I.; YOUENS-CLARK, K.; WARE, D.; STEIN, L. Gramene: a growing plant comparative 

genomics resource. Nucleic Acids Research, Oxford, v. 36, p. 947-953, Jan. 2008. 

 

LU, G.; GAO, C.; ZHENG, X.; HAN, B. Identification of OsbZIP72 as a positive regulator 

of ABA response and drought tolerance in rice. Planta, Heidelberg, v. 229, n. 3, p. 605-615, 

Nov. 2008. 

 

LU, S.; BAHN, S. C.; QU, G.; QIN, H.; HONG, Y.; XU, Q.; ZHOU, Y.; HONG, Y.; WANG, 

X. Increased expression of phospholipase Dα1 in guard cells decreases water loss with 

improved seed production under drought in Brassica napus. Plant Biotechnology Journal, 

Malden, v. 11, n. 3, p. 380-389, Apr. 2013. 

 

MA, J. F.; TAMAI, K.; YAMAJI, N.; MITANI, N.; KONISHI, S.; KATSUHARA, M.; 

ISHIGURO, M.; MURATA, Y.; YANO, M. A silicon transporter in rice. Nature, London, 

v. 440, p. 688-691, Jan. 2006.  

 

MANOLI, A.; STURARO, A.; TREVISAN, S.; QUAGGIOTTI, S.; NONIS, A. Evaluation 

of candidate reference genes for qPCR in maize. Journal of Plant Physiology, Philadelphia, 

v. 169, n. 8, p. 805-815, Jan. 2012. 

 

MAUREL, C. Plant aquaporins: Novel functions and regulation properties. Federation of 

European Biochemical Societies Letters, Heidelberg, v. 581, n. 12, p. 2227-2236, May. 

2007. 

 

MELLO, C. R. de; OLIVEIRA, G. C. de; RESCK, D. V. S.; LIMA, J. M. de; DIAS JÚNIOR, 

M. de S. Estimativa da capacidade de campo baseada no ponto de inflexão da curva 

característica. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 26, n. 4, p. 836-841, jul./ago. 2002.  

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), Cultura 

do Arroz. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz> e 

<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz/saiba-mais>. Acesso em: 10 jul. 

2012. 

 

MITANI, N.; YAMAJI, N.; MA, J. F. Characterization of substrate specificity of a rice 

silicon transporter, Lsi1. European Journal Physiology, Heidelberg, v. 456, n. 4, p. 679-

686, July 2008. 

 

MITANI, N.; YAMAJI, N.; MA, J. F. Identification of maize silicon influx transporters. The 

Plant & Cell Physiology, Oxford, v. 50, n. 1, p. 5-12, July 2008. 

 

MORI, I. C.; MURATA, Y.; YANG, Y.; MUNEMASA, S.; WANG, Y. F.; ANDREOLI, 

S.; TIRIAC, H.; ALONSO, J. M.; HARPER, J. F.; ECKER,  J. R.; KWAK, J. 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz/saiba-mais


66 

 

  

M.; SCHROEDER, J. I. CDPKs CPK6 and CPK3 function in ABA regulation of guard cell 

S-type anion-and Ca(2+)-permeable channels and stomatal closure. Plos Biology, 

Cambridge, v. 4, n. 10, p. 1749-1762, Oct. 2006. 

 

MOUMENI, A.; SATOH, K.; KONDOH, H.; ASANO, T.; HOSAKA, A.; VENUPRASAD, 

R.; SERRAJ, R.; KUMAR, A.; LEUNG, H.; KIKUCHI, S. Comparative analysis of root 

transcriptome profiles of two pairs of drought-tolerant and susceptible rice near-isogenic 

lines under different drought stress. BioMed Central Plant Biology, London, v. 11, p. 1-

17, Dec. 2011. 

 

MOVAHEDI, S.; VAN DE PEER, Y.; VANDEPOELE, K. Comparative Network Analysis 

Reveals That Tissue Specificity and Gene Function Are Important Factors Influencing the 

Mode of Expression Evolution in Arabidopsis and Rice. Plant Physiology, Waterbury, v. 

156, n. 3, p. 1316-1330, June. 2011. 

 

NOVAIS, C. M.; PIRES-ALVES, M. PCR em tempo real. Revista Biotecnologia Ciência 

& Desenvolvimento, n. 33, p. 10-13, jul./dez. 2004. 

 

OOKA, H.; SATOH, K.; DOI, K.; NAGATA, T.; OTOMO, Y.; MURAKAMI, K.; 

MATSUBARA, K.; OSATO, N.; KAWAI, J.; CARNINCI, P.; HAYASHIZAKI, Y.; 

SUZUKI, K.; KOJIMA, K.; TAKAHARA, Y.; YAMAMOTO, K.; KIKUCHI, S. 

Comprehensive analysis of NAC family genes in Oryza sativa and Arabidopsis thaliana, 

DNA Research, Oxford, v. 10, n. 6, p. 239-247, Nov. 2003. 

 

PEI, Z. M.; MURATA, Y.; BENNING, G.; THOMINE, S.; KLUSENER, B.; ALLEN, G. 

J.; GRILL, E.; SCHROEDER, J. I. Calcium channels activated by hydrogen peroxide 

mediate abscisic acid signaling in guard cells. Nature, London, v. 406, n. 6797, p. 731-734, 

Aug. 2000. 

 

PETERS, C.; LI, M.; NARASIMHAN, R.; ROTH, M.; WELTI, R. WANG, X. Nonspecific 

phospholipase C NPC4 promotes responses to abscisic acid and tolerance to hyperosmotic 

stress in Arabidopsis. Plant Cell, Waterbury, v. 22, n. 8, p. 2642-2659, Aug. 2010. 

 

QUIGLEY, F.; ROSENBERG, J. M.; SHACHAR-HILL, Y.; BOHNERT, H. J. From 

genome to function: the Arabidopsis aquaporins. Genome Biology, London, v. 3, n. 1, p. 

RESEARCH0001.1-RESEARCH0001.17, Dec. 2001. 

 

SANDERS, D.; BROWNLEE, C.; HARPER, J. Communicating with calcium. The Plant 

Cell, Waterbury, v. 11, n. 4, p. 691-706, Apr. 1999. 

 

SANG, Y.; ZHENG, S.; LI, W.; HUANG, B.; WANG, X. Regulation of plant water loss by 

manipulating the expression of phospholipase Dα. The Plant Journal, Weinheim, v. 28, n. 

2, p. 135-144, Oct. 2001. 

 

SCHOUTEN, H. J.; KRENS, F. A.; JACOBSEN, E. Cisgenic plants are similar to 

traditionally bred plants. European Molecular Biology Organization reports, Heidelberg, 

v. 7, n. 1, p. 750-753, Aug. 2006. 

 



67 

 

  

SEO, M.; KOIWAI, H.; AKABA, S.; KOMANO, T.; ORITANI, T.; KAMIYA, Y.; 

KOSHIBA, T. Abscisic aldehyde osidase in leaves of Arabidopsis thaliana. Plant Journal, 

Lancaster, v. 23, n. 4, p. 481-488, Aug. 2000. 

 

SHINOZAKI, K.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K. Gene networks involved in drought 

stress response and tolerance. Journal of Experimental Botany, Oxford, v. 58, n. 2, p. 221-

227, Oct. 2006.  

 

SOARES, A. A.; GUIMARAES, E. P.; MORAIS, O. P. DE; SOARES, P. C. Cultivares de 

arroz de sequeiro recomendadas para Minas Gerais e região Centro-Oeste do Brasil. Informe 

Agropecuário, Belo Horizonte, v.14, n. 161, p 12-16, 1989. 

 

SOARES, A. A.; CORNÉLIO, V. M. O.; SOARES, P. C.; SANTOS, P. G.; REIS, M. S. 

Primavera: cultivar de arroz com grãos agulhinha para cultivo em terras altas. Revista Ceres, 

Viçosa, v. 48, n. 277, p. 381-388, 2001. 

 

SOUSA, S. M.; CARNEIRO, A. A.; CARNEIRO, N. P. Decifrando o genoma em grande 

escada. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 30, n. 253, p. 108-115, nov./dez. 2009. 

 

STEINMETZ, S.; SILVA, S. C.; SANTANA, N. M. P. Clima. In: SANTOS, A. B.; STONE, 

L. F.; VIEIRA, N. R. A. (Ed.). A cultura do arroz no Brasil. 2. ed. rev. ampl. Santo Antônio 

de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. cap. 5, p. 117-160. 

 

STUDER, R. A.; ROBINSON-RECHAVI, M. How confident can we be that orthologs are 

similar, but paralogs differ? Trends in Genetics, Philadelphia, v. 25, n. 5, p. 210-216, May. 

2009. 

 

TAYLOR, N. G.; LAURIE, S.; TURNER, S. R. Multiple cellulose synthase catalytic 

subunits are required for cellulose synthesis in Arabidopsis. Plant Cell, Waterbury, v. 12, n. 

12, p. 2529–2540, Dec. 2000. 

 

TIROSH, I.; BILU, Y.; BARKAI, N. Comparative biology: beyond sequence analysis. 

Current Opinion in Biotechnology, Philadelphia, v. 18, n. 4, p. 371-377, Aug. 2007. 

 

TODAKA, D.; NAKASHIMA, K.; SHINOZAKI, K.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K. 

Toward understanding transcriptional regulatory networks in abiotic stress responses and 

tolerance in Rice. The rice journal, Dordrecht, v. 5, n. 6, p. 1-9, Mar. 2012.  

 

THOMPSON, A. J.; JACKSON, A. C.; SYMONDS, R. C.; MULHOLLAND, B. J.; 

DADSWELL, A. R.; BLAKE, P. S.; BURBIDGE, A.; TAYLOR, I. B. Ectopic expression 

of a tomato 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase gene causes over-production of abscisic 

acid. Plant Journal, Lancaster, v. 23, n. 3, p. 363-374, Aug. 2000. 

 

TOYOTA, K.; TAMURA, M.; OHDAN, T.; NAKAMURA, Y. Expression profiling of 

starch metabolism-related plastidic translocator genes in rice. Planta, Heidelberg, v. 233, n. 

2, p. 248-257, Jan. 2006. 

 



68 

 

  

TURNER, S. R.; SOMERVILLE, C. R. Collapsed xylem phenotype of Arabidopsis 

identifies mutants deficient in cellulose deposition in the secondary cell wall. Plant Cell, 

Waterbury, v. 9, n. 5, p. 689-701, May. 1997. 

 

UMEZAWA, T.; YOSHIDA, R.; MARUYAMA, K.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; 

SHINOZAKI, K. SRK2C, a SNF1-related protein kinase 2, improves drought tolerance by 

controlling stress-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, Boston, v. 101, n. 49, p. 17306-17311, Nov. 2004. 

 

USDA, United States Department of Agriculture, Irrigation & water use, 2013. Disponível 

em: <http://www.ers.usda.gov/topics/farm-practices-management/irrigation-water-

use.aspx#.UiCU2TaT iQC>. Acesso em: 05 ago. 2013. 

 

WANG, Y.; LIU, C.; LI, K.; SUN, F.; HU, H.; LI, X.; ZHAO, Y.; HAN, C.; ZHANG, W.; 

DUAN, Y.; LIU, M.; LI, X. Arabidopsis EIN2 modulates stress response through abscisic 

acid response pathway. Plant Molecular Biology, Wageningen, v. 64, n. 6, p. 633-644, Aug. 

2007. 

 

WANG, L.; XIE, W.; CHEN, Y.; TANG, W.; YANG, J.; YE, R.; LIU, L.; LIN, Y.; XU, C.; 

XIAO, J.; ZHANG, Q. A dynamic gene expression atlas covering the entire life cycle of 

Rice. The Plant Journal, Weinheim, v. 61, n. 5, p. 752–766, Dec. 2009. 

 

WASAKI, J.; YONETANI, R.; SHINANO, T.; KAI, M.; OSAKI, M. Expression of the 

OsPI1 gene, cloned from rice roots using cDNA microarray, rapidly responds to phosphorus 

stats. New Phytologist, Lancaster, v. 158, p. 239-248, 2003. 

 

WU, Y.; KUZMA, J.; MARECHAL, E.; GRAEFF, R.; LEE, H. C.; FOSTER, R.; CHUA, 

N. H. Abscisic acid signaling through cyclic ADP-ribose in plants. Science, New York, v. 

278, n. 5346, p. 2126–2130. Dec. 1997. 

 

SHINOZAKI, K.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K. Gene networks involved in drought 

stress response and tolerance. Journal of Experimental Botany, Oxford, v. 58, n. 2, p. 221-

227, Oct. 2006. 

 

YU, S. W.; LIU, Y.; LUO, L. J. Analyses of relative gene expression using different real-

time quantitative PCR. Acta Agronomica Sinica, Philadelphia, v. 33, n. 7, p. 1214-1218, 

2007. 

 

YUAN, J. S.; BURRIZ, J.; STEWART, N. R.; MENTEWAB, A.; STEWART, C. N. 

Statistical tools for transgene copy number estimation based on real-time PCR. BioMed 

Central Bioinformatics, London, v. 8, n. 7, p. 1-12, Nov. 2007. 

 

ZHANG, J-L.; LIU, D-H.; WANG, Z-H.; YU, C.; CAO, J-H.; WANG, C-T.; JIN, D-M.; 

Expression pattern of GS3 during panicle development in rice under drought stress: 

quantification normalized against selected housekeeping genes in real-time PCR. Asian 

Journal of Plant Sciences, Wuhan, v. 8, n. 4, p. 285-292, 2009. 

 



69 

 

  

ZHANG, W.; QIN, C.; ZHAO, J.; WANG, X. Phospholipase Dα1- derived phosphatidic 

acid interacts with ABI1 phophatase 2C and regulates abscisic acid signaling. Proceedings 

of the National Academy of Sciences, Boston, v. 101, n. 25, p. 9508-9513, June. 2004. 

 

ZHANG, Y.; ZHU, H.; ZHANG, Q.; LI, M.; YAN, M.; WANG, R.; WANG, L.; WELTI, 

R.; ZHANG, W.;  WANG, X. Phospholipase Dα1 and phosphatidic acid regulate NADPH 

oxidase activity and production of reactive oxygen species in ABA-mediated stomatal 

closure in Arabidopsis. Plant Cell, Waterbury, v. 21, n. 8, p. 2357–2377, Aug. 2009. 

 

ZHAO, S. P.; ZHAO, X. Q.; LI, S. M.; SHI, W. M. Optimization and application of real-

time PCR method for detecting the expression levels of nitrogen assimilation-related genes 

in rice. Russian Journal Plant Physiology, Heidelberg, v. 53, n. 4, p. 560-569, July. 2006. 

 

ZHENG, X.; CHEN, B.; LU, G.; HAN, B. Overexpression of a NAC transcription factor 

enhances rice drought and salt tolerance. Biochemical and Biophysical Research 

Communications, Philadelphia, v. 379, n. 4, p. 985-989, Jan. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 
 



71 

 

  

Apêndice A. Resultado de quantificação (ng×µL-1), qualidade e integridade de RNA.  

Genótipo Época Tecido Tratamento [RNA] (ng×µL
-1

)a ABS(260nm/280nm)a RIN RNAb 

Douradão 1 Foliar 100% 1832 2,025 6.40 

Douradão 1 Foliar 50% 1922 2,033 6.30 

Douradão 1 Radicular 100% 244,40 2,030 7.90 

Douradão 1 Radicular 50% 88,4 2,028 7.70 

Douradão 2 Foliar 100% 2386 1,953 7.30 

Douradão 2 Foliar 50% 601,6 1,946 6.90 

Douradão 2 Radicular 100% 173,2 1,800 8.40 

Douradão 2 Radicular 50% 421,6 1,989 7.70 

Primavera 1 Foliar 100% 1108,0 1,928 6.20 

Primavera 1 Foliar 50% 1746,0 1,985 6.00 

Primavera 1 Radicular 100% 140,8 1,978 8.00 

Primavera 1 Radicular 50% 230,8 2,039 8.10 

Primavera 2 Foliar 100% 934,8 2,140 8.10 

Primavera 2 Foliar 50% 1207,0 2,028 7.00 

Primavera 2 Radicular 100% 795,2 2,229 9.70 

Primavera 2 Radicular 50% 122,0 2,075 6.80 
a A quantificação e a qualidade foram avaliadas em espectrofotômetro Nanovue Plus™ (GE Healthcare), a pureza de cada amostra foi verificada por meio da relação entre as absorbâncias 
(ABS) de ácidos nucleicos, 260nm, e proteínas, 280nm. b O número de integridade de RNA (RIN) das amostras utilizadas para o estudo de expressão gênica em plantas de arroz submetidas a 
déficit hídrico foi obtido por meio do analisador de microfluidos, Bioanalyzer 2100 (Agilent). 
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Apêndice B. Gel desnaturante de agarose 1%. As bandas correspondem às subunidades 25S 

rRNA, banda superior, e 18S rRNA, banda inferior, de cada amostra de RNA 

extraído de plantas de arroz submetidas ao tratamento de seca. À esquerda, 

Ladder 100 pares de base (pb).  

 

 

 

Apêndice C. Gel de agarose 1%. As bandas entre 100pb e 100pb correspondem à 

amplificação de eEF-1α em cDNA das amostras utilizadas para avaliação de 

expressão gênica. À esquerda Ladder 100 pares de base (pb), à direita 

amplificação de eEF-1α em amostra de DNA. A verificação de apenas uma 

banda nas amostras de cDNA indica amplificação específica de cDNA. 
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Apêndice D. Primers desenhados e testados para estudo de expressão gênica em ensaio de deficiência hídrica (continua). 

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

GluR2_1 
F TGAAGCTTTGCAGTTCATGG 58,4 

108pb 206pb 
R AGAGGGACTCGGAGCTCATT  62,4 

GluR2_2* 
F CGAGTTTGACGCAGCAATAG 60,4 

102pb 183pb 
R GCCAAGATAACCAAGCCAGA  60,4 

GluR2_3 
F GGCTTTGCATTTCCAAGAGA 58,4 

103pb 252pb 
R GCCATTTGTCATGGATCCTC  60,4 

GluR2_4 
F TTGCTTCCTTATCCTGTT 53,1 

144pb 225pb 
R AGTCCTGCTCATTGTAAT  53,1 

NCED3_1* 
F TGTTCTTCAAGCCTGGTCAA 58,4 

120pb 1.003pb 
R GAATCACACCAGCTGTCCAA  60,4 

NCED3_2F 
F ATGTCATCCGTGGATTTGTG 58,4 

119pb 301pb 
R CTCGCAAAGCCATCTTCTTT  58,4 

NCED3_3F 
F GGCGGATGTGGACAACAGT 62,3 

100pb 905pb 
R GGCTGCCACTAGATGTTCCT  62,4 

NCED3_4F 
F TGATGGTCGCATTGACTACG 60,4 

105pb 1.287pb 
R CATCTCATGCTTATATTCAAGCTGTT  59,9 

NCED3_5F 
F ATTCATTGCTGCTACTCTG  55,8 

99pb 99pb 
R GTAATATAACCACTGCCATCT  56,7 

EIN2_1* 
F CGATGATTTTTGGGATAGCA 56,3 

101pb 222pb 
R TGGTAGCAGATTAGGAACAACG  60,8 

EIN2_2 
F ACCTGGGAAAGAAGATGGTG 60,4 

100pb 198pb 
R GGAATTTGTGGTTGGCTGAC 60,4 

EIN2_3 
F GTTGTCAGCTTCGGTGTCTG 62,4 

110pb 252pb 
R CCCTGAAGACGGTTGAGAAC  62,4 

EIN2_4 
F TCACTCTCCATCATTCATT 53,7 

  96bp    96pb 
R TCAGCCACAATAGCATTA  53,1 
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Apêndice D Primers desenhados e testados para estudo de expressão gênica em ensaio de deficiência hídrica (continuação). 

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

LEW-2_1F 
F GTGGAGGAGGAAGTGGAAGA 62,4 

100pb 197pb 
R CTCCTTCATCCTGGTGATCG  62,4 

LEW-2_2F* 
F TTGCACGATATGGAGATGGA 58,4 

112pb 212pb 
R GACAGAACAGTATTCGCAGTGA 60,8 

LEW-2_3F 
F CGTTAACATGAAAGGGCTTGA 58,7 

105pb 184pb 
R GGCAGTGATGGTGGTCCATA  62,4 

LEW-2_4F 
F ATTCATCATTCCCACGCTCT 58,4 

117pb 209pb 
R CAGTCCTCGATGCCGATG  62,2 

LEW-2_5F 
F TATGGAGATGGAGAAGAT 53,1 

109pb 109pb 
R GAATGGACAGAACAGTAT  53,1 

Lsi1_1F 
F CCTCCTCAAGAAGGTCGTGT 62,4 

106pb 248pb 
R CTGCGATATGCGAGACAGGT  62,4 

Lsi1_2F 
F CTGGATTCAGGTTCCGTTCT 60,4 

108pb 1.724pb 
R GTGGTGGTTCCGATCACATC  62,4 

Lsi1_3F 
F CAGGGGCAATTTCAGGTG 59,9 

141pb 490pb 
R TGAAGGTGTAGGTCCATGCTC  62,6 

Lsi1_4F* 
F ATGCCTACCATGTACTACG 58,0 

75pb 217pb 
R CGACACGACCTTCTTGAG  59,9 

PLD_1F 
F CCAAGTTCATCCGCAAGTTT 58,4 116pb 656pb 

R CCTAGTTCGCCCTACACGAG  64,5   

PLD_2F* 
F CACCAAAATGATGATAGTTGACG 59,2 100pb 578pb 

R CATGGCGATCTCAGAGTCC  62,3   

PLD_3F 
F ATATAGAGAACCAATACTTC 52,2 126pb 126pb 

R CAATCTTACTGACAACTT  50,8   

Ao lado direito das sequências podem ser visualizados a temperatura de melting (Tm) de cada primer e os amplicons em cDNA e em DNA. * Primers selecionados para qPCR
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Apêndice E. Concentrações de primers (nM) de genes de referência e genes ortólogos 

utilizadas nas reações de qPCR. 

Identificação do primer 
Concentração (nM) 

Forward Reverse 

ACT 25 25 

NCED3 300 900 

GluR2 50 900 

EIN2 50 50 

eEF-1α 50 50 

GAPDH 25 25 

LEW2 300 300 

Lsi1 300 50 

PLDα1 300 50 
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Apêndice F. Curvas de melting (60°C a 95°C) após 40 ciclos de PCR dos primers utilizados 

para análise de expressão em qPCR: (a) ACT; (b) eEF-1α; (c) GAPDH; (d) 

PLDα1; (e) LEW2; (f) Glu2R; (g) NCED3; (h) Lsi1; (i) EIN2. A presença de 

um único pico nas amostras e nenhum pico na água, CST (Controle Sem 

Template) indica ocorrência de amplificação específica de cada alvo. 

(a)                                               (b)                                                (c)

(d)                                               (e)                                                (f)

(g)                                               (h)                                              (i)

amostras

CST
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16 amostras: total

8 amostras: 
Douradão

4 amostras: Folhas

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

4 amostras: Raízes

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

8 amostras: 
Primavera

4 amostras: Folhas

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

4 amostras: Raízes

2 amostras: Época 1

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

2 amostras: Época 2

1 amostra: Planta Controle

1 amostra: Planta 
Desafiada

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice G. Esquema para visualização das amostras no estudo de expressão gênica. Os genótipos em estudo foram Douradão e Primavera, os 

tecidos foram folhas e raízes, os períodos de restrição hídrica foram época 1 (estádio vegetativo) e época 2 (estádio reprodutivo), 

os tratamentos hídricos foram: tratamento 100% (planta controle) e tratamento 50% (planta desafiada). Cada amostra compreende 

um pool de três replicatas biológicas. 
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Apêndice H. Valores de quantificação relativa (RQ) dos genes ortólogos em plantas-controle (tratamento 100%) em época 1 e época 2.  

Grupo  Amostra 
RQ* 

OsPLDα1 OsLEW2 OsGluR2 OsNCED3 Lsi1 OsEIN2 

época 1 

D. 100% F 1,00 ± 0,16 1,02 ± 0,35 1,01 ± 0,28 1,00 ± 0,17 1,01 ± 0,20 1,00 ± 0,12 

D. 100% R 1,52 ± 0,26 29,55 ± 6,16 0,80 ± 0,20 3,72 ± 0,91 116,16 ± 42,65 1,20 ± 0,27 

P. 100% F 1,44 ± 0,19 0,93 ± 0,38 1,74 ± 0,44 0,65 ± 0,07 1,60 ± 0,54 1,41 ± 0,15 

P. 100% R 1,32 ± 0,37 28,75 ± 4,72 0,71 ± 0,10 3,29 ± 0,51 94,04 ± 28,10 0,65 ± 0,17 

época 2 

D. 100% F 0,53 ± 0,12 2,80 ± 0,27 1,70 ± 0,16 3,02 ± 0,63 6,92 ± 1,62 2,52 ± 0,23 

D. 100% R 0,91 ± 0,15 18,13 ± 3,89 5,71 ± 0,67 7,55 ± 1,14 24,81 ± 6,69 2,15 ± 0,30 

P. 100% F 2,97 ± 0,45 19,51 ± 1,90 5,62 ± 0,62 8,08 ± 0,68 64,92 ± 20,30 1,35 ± 0,22 

P. 100% R 2,68 ± 0,77 19,40 ± 3,58 4,62 ± 1,01 8,18 ± 1,89 64,66 ± 27,85 1,25 ± 0,23 
* A quantidade relativa de cDNA foi normalizada com os genes de referência ACT, eEF-1α e GAPDH. Os valores de RQ, “nx”, foram apresentados como média ± erro padrão (α=0,05) em 
relação à planta referência, “1x”, Douradão 100%, época 1, folha.  
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Anexo A. Primers de genes de referência obtidos na literatura (continua). 

Nome do primer Sequência do primer F/R [5'-3'] Amplicon (pb) Referência 

ACT1 
F CTCCCCCATGCTATCCTTCG 

91 Caldana et al., 2007 
R TGAATGAGTAACCACGCTCCG 

ACT2 
F GAAGATCACTGCCTTGCTCC 

249 Kim et al., 2003 
R CGATAACAGCTCCTCTTGGC 

ACT3 
F CAGCCACACTGTCCCCATCTA 

67 Jain et al., 2006 
R AGCAAGGTCGAGACGAAGGA 

ACT4 
F CTTCATAGGAATGGAAGCTGCGGGTA 

196 
Wasaki et al, 2003; Toyota et al., 2006; Zhao et 

al., 2006 R CGACCACCTTGATCTTCATGCTGCTA 

ACT5* 
F TGCGATAATGGAACTGGTATGG 

147 Imin et al., 2006; Zhang et al., 2009 
R ACAGCCCTGGGCGCAT 

ACT6 
F TTATGGTTGGGATGGGACA 

294 Duan et al., 2007 
R AGCACGGCTTGAATAGCG 

ACT7 
F CTTCCTCATGCCATCCTGC 

142 Yu et al., 2007 
R GCAAGCTTCTCCTTGATGTCC 

β-TUB1 
F GGAGTCACATGCTGCCTAAGGTT 

64 Caldana et al., 2007 
R TCACTGCCAGCTTACGGAGG 

β-TUB2 
F GCTGACCACACCTAGCTTTGG 

82 Jain et al., 2006 
R AGGGAACCTTAGGCAGCATGT 

eEF-lα1 
F TTTCACTCTTGGTGAAGCAGAT 

103 Jain et al., 2006 
R GACTTCCTTCACGATTTCATCGTAA 

eEF-1α2 
F GTCATTGGCCACGTCGACTC 

118 Caldana et al., 2007 
R TGTTCATCTCAGCGGCTTCC 

eEF-1α3* 
F TTTCACTCTTGGTGTGAAGCAGAT 

103 Jain et al., 2006; Zhang et al., 2009 
R GACTTCCTTCACGATTTCATCGTAA 

GAPDH1 
F AAGCCAGCATCCTATGATCAGATT 

79 Jain et al., 2006 
R CGTAACCCAGAATACCCTTGAGTTT 

GAPDH2* 
F GGGCTGCTAGCTTCAACATC 

190 Kim et al., 2003 
R TTGATTGCAGCCTTGATCTG 
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Anexo A. Primers de genes de referência obtidos na literatura (continuação). 

Nome do primer Sequência do primer F/R [5'-3'] Amplicon (pb) Referência 

UBQ5 
F ACCACTTCGACCGCCACTACT 

69 Jain et al., 2006 
R ACGCCTAAGCCTGCTGGTT 

UBQ10 
F TGGTCAGTAATCAGCCAGTTTGG 

81 Jain et al., 2006 
R GCACCACAAATACTTGACGAACAG 

18S rRNA 
F CTACGTCCCTGCCCTTTGTACA 

65 Jain et al., 2006 
R ACACTTCACCGGACCATTCAA 

18S rRNA 
F ATGATAACTCGACGGATCGC 

169 Kim et al., 2003 
R CTTGGATGTGGTAGCCGTTT 

25S rRNA 
F AAGGCCGAAGAGGAGAAAGGT 

68 Jain et al., 2006 
R CGTCCCTTAGGATCGGCTTAC 

* Primers selecionados para qPCR 

 

 

 


