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RESUMO  

 

FAGUNDES, F. F. RNA-Seq indica que Polietilenoglicol induz estresse de hipóxia nas 

raízes de Eucalyptus em hidroponia. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2017.
1 

 

Devido em grande parte ao rápido crescimento e adaptabilidade do Eucalyptus no Brasil, o 

setor florestal do país é um dos mais competitivos do mundo. O déficit hídrico é um dos 

principais entraves atuais da cultura, que vem se expandindo para as regiões interioranas 

do país, como o Cerrado. O presente trabalho teve como objetivos identificar os genes e os 

processos biológicos relacionados à resposta das raízes do Eucalyptus ao déficit hídrico. O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 2 tratamentos 

(controle e déficit) x 3 tempos de coleta (3, 6 e 12h após início do tratamento) e três 

réplicas biológicas (clones comerciais 1528, I144, VM1). As plantas cresceram em 

hidroponia por 50 dias, quando foi iniciado o experimento de déficit hídrico induzido com 

PEG8000 (potencial osmótico de -0,9 MPa). O RNA das raízes das mudas foi extraído 

utilizando o kit RNeasy Plant Mini® (Quiagen). As amostras de RNA foram sequenciadas 

na plataforma HiSeq 2000 (Illumina), produzindo aproximadamente 626 milhões de 

sequências de 50 pb no modo single end. Após controle qualidade, as sequências foram 

alinhadas no genoma de referência de Eucalyptus grandis. Após contagem das sequências 

alinhadas em cada gene, realizou-se análises de expressão diferencial com o pacote edgeR 

do R/Bioconductor. Foram identificados 6169 genes diferencialmente expressos (GDE) 

(FDR ≤ 5% e Log2 FoldChange > |2|). Desses, 3350 foram ativados e 2819 reprimidos sob 

estresse osmótico, considerando todos os tempos avaliados. O tempo de três horas foi o 

que mais identificou GDE, com 3150, seguido pelo de seis (2494 GDE) e 12h (525 GDE). 

A análise de enriquecimento funcional foi realizada com o teste exato de Fisher, com os 

GDE associados aos seus respectivos termos Gene Ontology (GO), por meio do aplicativo 

Blast2GO. Como total de 90 termos GO, enriquecidos não redundantes, foi verificado que 

nossos resultados apontam para uma rápida resposta inicial das raízes do Eucalyptus 

induzidas pelo PEG 8000 em hidroponia. As características mais marcantes dessa resposta, 

em condições de hidroponia, são: o aumento do consumo energético via catabolismo de 

carboidratos, ativação da via glicolítica, repressão da cadeia respiratória nas mitocôndrias, 

aumento da via de fermentação, execução parcial do ciclo do acido cítrico e repressão do 

metabolismo primário (replicação do DNA e biossíntese de RNA, desenvolvimento e 

crescimento). Os termos enriquecidos apontam para uma predominância do estresse de 

hipóxia, induzido pela alta viscosidade do PEG em hidroponia, em comparação ao estresse 

hídrico.  

 

Palavras chave: Hidroponia, raíz, RNA-Seq, Eucalyptus, hipóxia. 
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ABSTRACT 

 

FAGUNDES, F. F. RNA-Seq indicates hypoxia stress induced by polyethylene glycol 

on Eucalyptus roots in hydroponics. 2017. 85 f. Dissertation (Master in Genetics and 

Plants Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.
1 

 

Due in most part to the rapid growth and adaptability of the Eucalyptus in Brazil, the 

country's forestry sector is one of the most competitive of the world. Drought is one of the 

main obstacles of the culture, which has been expanding to the country’s interior regions 

such as the Cerrado biome. The objective of this work was to identify genes and biological 

processes involved in the responses of the eucalyptus roots to drought. The experiment was 

conducted in a completely randomized design with 2 treatments (control and deficit) x 3 

root RNA gathering time (3, 6 and 12h after start of treatment) and three biological 

replicates (commercial clones 1528, I144, VM1). The plants grew in hydroponics for 50 

days, before the experiment start by using PEG8000 to induce water deficit (osmotic 

potential of -0.9 MPa). The root RNA of the seedlings was extracted using the RNeasy 

Plant Mini® kit (Quiagen). RNA samples were sequenced on the HiSeq 2000 platform 

(Illumina), yielding approximately 626 million 50 bp sequences in single end mode. After 

quality control, the sequences were aligned in the reference genome of Eucalyptus grandis. 

After counting reads aligned on each gene, differential expression analyses were performed 

with edgeR package of R/Bioconductor. A total of 6169 differentially expressed genes 

(DEG) (FDR ≤ 5% and Log2 FoldChange > |2|) were identified. Of these, 3350 were up-

regulated and 2819 were repressed under osmotic stress, considering all the time-series 

evaluations. At three hours after treatment the highest number of DEG was obtained, with 

3150, followed by six hours (2494 DEG) and 12h (525 DEG). Functional enrichment 

analysis was performed with the Fisher exact test, by software Blast2GO, with the DEG 

associated with their respective Gene Ontology (GO) terms. As a total of 90 GO terms, 

enriched and non-redundant, was verified that our results indicate a rapid initial response 

of eucalyptus roots induced by PEG 8000 in hydroponics. The most remarkable 

characteristics of this response under hydroponic conditions are: increased energy 

consumption via carbohydrate catabolism, activation of the glycolytic pathway, repression 

of the respiratory chain in the mitochondria, increase of the fermentation pathway, partial 

execution of the citric acid cycle and repression of the primary metabolism (DNA 

replication and RNA biosynthesis, development and growth). These enriched functional 

terms point to the predominance of hypoxia stress, induced by the high viscosity of PEG in 

hydroponics, as compared to the osmotic stress. 
 

Keywords: Hydropony; root; RNA-Seq; Eucalyptus; hypoxia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A produção florestal e o plantio de florestas representa um setor de grande 

importância econômica e social para o Brasil. O gênero Eucalyptus L'Hér. é o mais 

plantado no mundo dentre as espécies arbóreas angiospermas, muito devido a ampla 

plasticidade e adaptabilidade de suas espécies (Grattapaglia et al., 2012). Essas espécies 

também são recomendadas em projetos de reflorestamento de áreas degradadas (Myburg et 

al., 2007). O Brasil destaca-se como um dos países que mais planta Eucalyptus. No ano de 

2016 foram cerca de 7,84 milhões de hectares plantados, representando cerca de 70% de 

toda área de florestas plantadas do país (IBÁ, 2017 ). 

Introduzido no Brasil através do Chile, o gênero teve sua exploração inicial no 

sul do país, principalmente, vinculado ao fornecimento de lenha e construção de dormentes 

para a indústria ferroviária (Mora & Garcia, 2000). Devido à diversidade intraespecífica e 

interespecífica, assim como boa adaptabilidade em solo brasileiro, o gênero ganhou espaço 

na economia do país. Edmundo Navarro de Andrade, a serviço da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro no começo do século XX, iniciou uma importação sistemática de 

espécies e procedências do gênero para o Brasil. Esse trabalho foi pioneiro e fundamental 

para o cultivo e melhoramento das espécies do gênero (Eldridge et al., 2001). 

Desde o século XX o melhoramento da cultura vem buscando, a priori, 

aumentar a produtividade de madeira, fonte dos principais produtos oriundos das espécies 

do gênero (IBÁ, 2015) e também encontrar indivíduos resistentes a diversos estresses de 

natureza biótica e abiótica. Aliado aos bem-sucedidos esforços de melhoramento 

convencional houve também o desenvolvimento em larga escala de ferramentas 

moleculares para as espécies do gênero. Nesse sentido, os marcadores moleculares foram 

utilizados para dar suporte às estratégias de melhoramento das espécies do gênero 

Eucalyptus (Poke et al., 2005; Myburg et al., 2007; Grattapaglia & Kirst, 2008), como 

também para apoiar estudos envolvendo outras espécies da família Myrtaceae 

(Grattapaglia et al., 2012). 
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No Brasil, a maior parte das florestas plantadas encontra-se na região sudeste 

do país, principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo (IBÁ, 2017). Atualmente, 

a eucaliptocultura vem se expandindo para regiões interioranas do país, como nos biomas 

Cerrado e Floresta Amazônica. Com isso, é preciso adaptar as práticas silviculturais e o 

material genético a essa nova realidade. Com destaque é necessário a seleção de clones 

adaptados ao déficit hídrico, devido à sazonalidade da precipitação no bioma Cerrado. No 

estado de Goiás, por exemplo, cerca de 85% da precipitação média anual (1600 mm) estão 

concentradas no primeiro e quarto trimestres (SIMEHGO 2012; Lobato et al. 2002). Com o 

presente cenário de mudanças climáticas, vários modelos predizem uma diminuição da 

precipitação em regiões tropicais (Malhi et al. 2008; Lewis et al. 2011). 

O déficit hídrico corresponde a um evento multidimensional de estresse 

abiótico, que relaciona diversos mecanismos de resposta biológicos, com a finalidade de 

buscar alternativas morfofisiológicas para: evitar ou suportar o estresse, minimizando seu 

prejuízo; favorecendo um rápido restabelecimento; ou ainda ativar respostas fisiológicas na 

tentativa de mitigar efeitos do estresse, prejudicando seu balanço energético e 

comprometendo provavelmente outros processos metabólicos fundamentais (Gilbert & 

Medina, 2016).  

A utilização de ferramentas moleculares é bastante comum no estudo das 

respostas vegetais ao déficit hídrico, possui o potencial de gerar estudos integrados e 

auxiliar na condução de processos relativos ao melhoramento genético (Hu & Xiong, 

2014). O sequenciamento de alto desempenho, por exemplo, permite uma acurada 

mensuração da expressão gênica, em nível transcricional, através da técnica denominada 

de RNA-seq. Esta metodologia tem auxiliado na compreensão dos mecanismos e respostas 

envolvidas em diferentes condições de estresse (Hu & Xiong, 2014, Han et al., 2015). A 

disponibilidade do genoma de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden (Myburg et al., 

2014), facilita a aplicação do RNA-seq para descoberta de genes diferencialmente 

expressos em determinada condição, aumentando a compreensão dos processos 

metabólicos envolvidos (Verk et al., 2013; Han et al., 2015).  

Apesar do elevado número de trabalhos relacionados ao estresse por 

deficiência hídrica em Eucalyptus, são poucos os trabalhos que utilizaram a técnica RNA-

seq para esse fim (Villar et al., 2011; Thumma et al., 2012; Dasgupta & Dharanishanthi, 

2017; Spokevicius et al., 2017). Além disso, a grande maioria dos trabalhos tem focado nas 

respostas dos tecidos aéreos das plantas. O presente trabalho tem por objetivo identificar os 
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genes e as vias metabólicas envolvidos nas respostas ao estresse por deficiência hídrica 

induzidos nos tecidos de raízes adventícias de clones comerciais híbridos de Eucalyptus 

spp. Para isso, um experimento foi instalado no sistema de hidroponia, com estresse por 

déficit hídrico induzido pelo PEG 8000. As análises das sequências obtidas via RNA-Seq, 

indicam que o estresse prevalente na solução hidropônica com PEG é a hipóxia ao invés do 

déficit hídrico.  



 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GÊNERO Eucalyptus  

 

2.1.1 Origem e importância econômica  

 

Pertencente à família Myrtaceae, o gênero Eucalyptus continha cerca de 700 

espécies, agrupadas em 11 subgêneros (Brooker, 2000). Poucos anos após o número de 

espécies foi acrescido para cerca de 900 espécies (Boland et al. 2006). Descrito pela 

primeira vez por Charles Louis L'Héritier, de Brutelle, em 1788, o gênero agrupa espécies 

de adaptabilidade diversa, tendo ampla distribuição em regiões tropicais e subtropicais. 

Oriundo da Oceania, a maioria das espécies do género possui sua origem na Austrália, as 

demais espécies são originárias de ilhas ao norte (Poke et al., 2005) por consequência a 

Austrália representa um centro importante de recursos genéticos do gênero, sendo o país 

responsável pela conservação in situ de maior parte das espécies do gênero Eucalyptus 

(Eldridge et al., 2001). Esse país possui solos antigos que, por sucessivos eventos de 

lixiviação, são pobres em alguns nutrientes como o fósforo, forçando as espécies a se 

adaptarem à baixa disponibilidade de nutrientes (Eldridge et al., 2001). O gênero 

Eucalyptus é considerado um grupo antigo de plantas, cujos ancestrais são datados no final 

do período Cretáceo no supercontinente Gondwana (Myburg et al., 2007).  

O género possui representantes de grande importância no campo econômico e 

social, decorrente da abundância de produtos derivados de suas espécies, sendo uma 

cultura importante na construção de riquezas. Dentre alguns dos principais produtos a 

partir das espécies de Eucalyptus são: óleos essenciais para fármacos, produtos de limpeza 

e alimentos; produtos apícolas; papel e celulose; fonte de madeira; carvão; lenha dentre 

outras finalidades (Scolforo, 2008). 
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No Brasil é evidente também a importância da madeira de Eucalyptus na 

fabricação de ferro e aço (Mangwanda, 2015). O gênero Eucalyptus possui grande 

contribuição na produção de papel e celulose, colocando o Brasil dentre os dez países 

maiores produtores (com a segunda posição para celulose e oitava para papel), tendo uma 

maior produção na região sul e sudeste do país (IBÁ, 2017). 

O setor florestal ainda possui um grande impacto social no Brasil. Segundo 

indicadores do modelo de geração de empregos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) de 1999, cerca de 4,23 milhões de postos de trabalho estão 

relacionados de forma direta e indireta com a atividade florestal (IBÁ, 2015). Em 2016, o 

setor empregou diretamente 510 mil pessoas, com renda gerada pelo setor de 

aproximadamente R$ 10 bilhões (IBÁ, 2017). A atividade florestal também contribui para 

o sequestro de carbono da atmosfera (Smith et al., 2016; Tokarska et al., 2016). O cultivo 

de florestas de Eucalyptus fornece matéria prima lenhosa de forma sustentável, sendo uma 

importante alternativa à pratica extrativista de florestas nativas (IBÀ, 2015; Mora & 

Garcia, 2000). 

Várias espécies são cultivadas em diversas regiões do mundo, sendo as mais 

cultivadas: Eucalytpus grandis W. Hill ex Maiden, Eucalyptus camaldulensis Dehnh, 

Eucalyptus tereticornis J. E Smith, Eucalyptus globulus Labill, Eucalyptus urophylla S. T. 

Blake, Eucalyptus viminalis Labill, Eucalyptus saligna J. E Smith (Mora & Garcia, 2000; 

Grattapaglia & Kirst, 2008). No Brasil, as mais cultivadas são: E. grandis, E. urophylla, E. 

camaldulensis, E. saligna, E. tereticornis, Eucalyptus. Cloeziana F.Muell e Corymbia 

citriadora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson, sendo essa última espécie pertencente a 

um gênero próximo, em que ate meados de 1990 suas espécies eram pertencentes ao 

gênero Eucalyptus. (Scolforo, 2008). 

E. grandis é a espécie do gênero mais plantada no Brasil e tem sua ocorrência 

natural na costa leste australiana, tanto nas faixas tropicais quanto subtropicais (Mora & 

Garcia, 2000; Eldridge et al., 2001). A espécie possui uma alta plasticidade genética, 

importante ponto de vista do melhoramento genético (Mora & Garcia, 2000). 

Característico por possuir madeira boa para serraria e excelente na fabricação de celulose, 

a espécie E. grandis também tem aplicações na construção de móveis e construção civil, 

dentre outras finalidades (Florence, 1986).  
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2.1.2 Características genômicas  

 

Eucalyptus é considerado um gênero com plantas diploides com o conjunto 

haploide de 11 cromossomos (2n = 22). Seguindo padrões característicos das espécies da 

família Myrtaceae, o gênero apresenta alta taxa de sintenia e homologia entre seus genes 

com as espécies da família (Grattapaglia et al., 2012). Devido ao crescente avanço nas 

pesquisas no campo genômico do gênero (Poke et al., 2005; Myburg et al., 2007; 

Grattapaglia & Kirst, 2008) e publicação do genoma de E. grandis (Myburg et al., 2014), o 

gênero segundo Grattapaglia et al. (2012) é considerado como o gênero ―crucial‖ no 

progresso de estudos genéticos e genômicos da família Myrtaceae. Considerado um gênero 

modelo em estudos genômicos, o estudo do gênero Eucalyptus oferece principalmente 

suporte em outros estudos genéticos da família Myrtaceae (Grattapaglia et al., 2012).  

É comum observar que em publicações anteriores o número de cromossomos 

entre as espécies de Eucalyptus variam em alguns casos para 12 cromossomos em 

condição haploide (2n = 24) (Matsumoto et al., 2000; Oudjehih & Abdellah, 2006). Esses 

resultados devem-se um equívoco metodológico comum na contagem dos cromossomos 

metafásicos (Ribeiro et al ., 2016). O equívoco decorre de uma constrição secundária 

distante que levou muitos pesquisadores a considerarem os dois extremos de um 

cromossomo como cromossomos distintos (Ribeiro et al ., 2016). 

A estimativa do tamanho do tamanho do genoma das espécies de Eucalyptus 

teve seu início com o trabalho de Marie & Brown (1993), em que foi estimado pela 

primeira vez o genoma de E. globulus. Posteriormente, outros trabalhos apresentaram uma 

diferença em relação ao tamanho do genoma existente entre as espécies do gênero, 

demonstraram também pequenas divergências, que se podem atribuir a diferentes 

procedimentos metodológicos de avaliação (Grattapaglia & Bradshaw, 1994; Pinto et al., 

2004; Praça et al., 2009). 

 Avaliações de Grattapaglia & Bradshaw (1994) estimaram a variação do 

tamanho do genoma entre algumas espécies do gênero variando de 370 Mb em C. 

citriodora para 710 Mb em E. saligna, sendo que alguns híbridos avaliados também 

mantiveram o tamanho do seu genoma no mesmo intervalo, não apresentando evidências 

de poliploidia (Grattapaglia & Bradshaw, 1994). A constituição genômica das espécies de 

Eucalyptus é marcada por mecanismos específicos de evolução, baseado na duplicação do 
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genoma subsequente de duplicações de genes em tanden (conjuntos de genes 

consecutivos), considerado a espécie E. grandis como uma das espécies vegetais com o 

maior número de genes repetidos em tanden , com cerca de 34% dos 36349 genes 

estimados, contemplando 640Mb de genoma (Myburg et al., 2014). 

 

2.1.3 Ferramentas e metodologias moleculares  

 

O processo de domesticação do gênero Eucalyptus em comparação com outras 

espécies cultiváveis é considerado recente, comum em outras espécies florestais. Visto o 

recente processo de domesticação no gênero Eucalyptus, o estudo molecular para 

investigação e manipulação de genes relacionados a características de importância na 

produção florestal teve início com trabalhos no final do século XX (Boerjan et al., 2005). 

Em Eucalyptus existe um considerável progresso no desenvolvimento de 

ferramentas de estudos moleculares nos últimos anos, principalmente com ênfase no 

melhoramento e busca de associações genômicas com caracteres de interesse. Dentre essas 

ferramentas destacam-se duas abordagens de investigação, uma ―reversa‖ (Reverse) e outra 

―dianteira‖ (Foward) (Grattapaglia & Kirst, 2008). A abordagem ―reversa‖ consiste na 

alteração e identificação do fenótipo por alteração genética induzida por mutações ou 

transgenia, por exemplo; já na abordagem ―dianteira‖ consiste na busca das variantes 

genéticas associadas a diversidade fenotípica das populações, às quais se tem associado 

diversas ferramentas moleculares como: identificação de QTLs (Quantitative Trait Loci) 

para caracteres quantitativos com uso de marcadores moleculares, seleção assistida por 

marcadores (SAM), mapeamento genético, predição genômica assim como técnicas 

derivadas de metodologias de sequenciamento como sequenciamento de regiões alvo 

expressas, os EST (Expressed Sequence Tag), por exemplo (Grattapaglia & Kirst, 2008). 

O desenvolvimento e difusão de sequências de EST em bancos de dados 

públicos, relacionadas ao gênero Eucalyptus também é tida como recente e lenta em 

relação a outras espécies cultiváveis, pois o primeiro trabalho que sequências gênicas 

foram depositas no Genbank foi de Feuillet et al. (1993). Desde então diversos trabalhos e 

projetos contribuíram para a difusão pública de sequências gênicas, como o projeto 

Genolyptus, no Brasil, que possibilitou avanços na compreensão genômica do gênero e 

recursos para o melhoramento molecular (Grattapaglia et al., 2004).  
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2.1.4 Condição de hibridização  

 

Entre as espécies do gênero Eucalytpus, existe a possibilidade da indução à 

poliplodia, todavia em condições naturais a condição poliploide no gênero não é 

encontrada, diferentemente da condição comum de hibridização, existente entre algumas 

espécies (Eldridge et al., 2001). O processo de hibridização entre as espécies do gênero 

representa uma importante ferramenta nos processos de melhoramento genético, o qual se 

busca associar características de interesse específico entre espécies próximas, com a 

finalidade de se estender o pool genético disponível. Um exemplo disso, no Brasil, um dos 

híbridos do gênero mais difundido comercialmente é o hibrido E. urophylla x E. grandis 

(Poots & Dungey, 2004). 

O gênero usualmente se comporta com considerável grau de alogamia, 

possuindo certos mecanismos que garantem a autoincompatibilidade, reduzindo a taxa de 

endogamia (Horsley & Johnson, 2007; Grattapaglia & Kirst, 2008). Na criação de híbridos 

é comum encontrar barreiras reprodutivas tanto no aspecto estrutural quanto fisiológico, 

que representa um desafio no cruzamento de espécies distintas (Poots & Dungey, 2004). 

 

2.1.5 Desafios na eucaliptucultura e a questão do déficit hídrico  

 

Na cultura do gênero é comum que o produtor encontre problemas na 

superação de certos tipos de estresse que podem prejudicar a cultura e a sua produtividade. 

Os estresses podem ser oriundos de causas bióticas (em muitos casos infecciosos) e 

abióticas (não infecciosos), comumente associados a doenças das espécies do gênero.  

Um exemplo clássico de estresse e uns dos problemas marcantes no cultivo de 

eucalipto encontrados no Brasil foi à suscetibilidade de E. grandis e E. saligna à doença 

denominada ―cancro do eucalipto‖, causada pelo fungo Cryphonectria cubensis, 

ocasionando grandes prejuízos (Eldridge et al., 2001). Com a finalidade de superar esse 

problema em regiões com alta incidência da doença, marcadas por clima tropical úmido 

sem estações de seca definidas, passou a ser cultivada a espécie E. urophylla, que é mais 

resistente ao cancro e a uma série de outros estresses bióticos e abióticos (Eldridge et al., 

2001; Mora & Garcia, 2000 ).  

Quando referido o termo doença, significa colocar em desequilíbrio fisiológico 

consequentemente também um desequilíbrio energético do organismo, comprometendo o 
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desenvolvimento das funções fisiológicas dentro da capacidade máxima do potencial 

genético (Alfenas et al., 2004). Essa definição também pode ser aplicada aos efeitos de 

estresse que no caso de natureza biótica em plantas é comum associar a interação com 

alguns organismos patogênicos como: fungos, bactérias, vírus, nematoides, micoplasmas, 

espiroplasmas, protozoários e plantas parasitas superiores (Alfenas et al., 2004). 

Já no caso de estresses decorrentes de causas abióticas é comum associar a 

intempéries, condições inadequadas de manejo, fatores físicos adversos ou químicos 

momentâneos ou recorrentes, dessa forma, pode se considerar como estresses abióticos: 

temperaturas extremas (alta temperatura/geada); chuva de granizo; toxicidade causada por 

pesticidas e fertilizantes; deficiências e excessos nutricionais; vento; fogo, luminosidade 

inadequada; déficit hídrico assim como excesso umidade, dentre outros (Savvides et al., 

2015).  

O déficit hídrico particularmente é característico por ser um evento de estresse 

multidimensional de modo que indivíduos nessa condição apresentem respostas variadas 

ao tipo de ambiente em que estão inseridos, para: o restabelecimento, evitar e combater o 

estresse (Gilbert & Medina, 2016). Dentre os sintomas evidentes característicos ao déficit 

hídrico se encontra geralmente nas plantas: encarquilhamento foliar; seca de ponteiras e 

galhos como também a presença de lesões foliares em forma de ―V‖ invertido decorrente 

de lesões que progridem do ápice do limbo à nervura principal, devido à perda de água por 

transpiração (Alfenas et al., 2004). 

Como consequência, na situação de déficit hídrico é comum à resposta de 

acúmulo de certos solutos em determinados tecidos vegetais, que por sua vez não alterem 

demasiadamente metabolismo celular. Dessa forma a identificação de elevação desses 

solutos também pode servir como indicadores do déficit (Verslues et al., 2006). Solutos 

como, por exemplo, o aminoácido prolina (Verslues et al., 2006; Verbruggen & Hermans, 

2008, ) e glicina betaína (Verslues et al., 2006) tem sua concentração elevada com o intuito 

de ajuste osmótico, para que mantenha um potencial hídrico (  ) favorável, evitando a 

perda de água. O potencial hídrico pode ser entendido como uma resultante de forças que 

podem ser expressas como unidade de pressão, representado pela equação a seguir o 

contexto celular (Kramer & Boyer, 1995): 

 

         

em que : 
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   corresponde ao potencial hídrico; 

   indica o potencial de turgor (em casos de plasmólise incipiente o valor é 

nulo); 

   corresponde ao potencial osmótico, de sentido contrario ao potencial de 

turgor.  

 

Outros eventos de proteção à desidratação em plantas também são elucidados 

na literatura, como por exemplo, o endurecimento da parede celular (Zhang et al., 1999; 

Verslues et al., 2006). Apresentando características defensivas, existem também respostas 

de neutralização de elementos reativos a oxigênio, denominados pela sigla (ROS) do inglês 

Reactive Oxygen Species (Janiak et al., 2015). A inativação desses elementos é de grande 

importância no sentido de desintoxicação celular impedindo danificação nos tecidos 

(Verslues et al., 2006).  

É comum também encontrar casos de alteração hormonal em situações de 

déficit como alteração de produção de alguns hormônios como as auxinas relacionadas ao 

desenvolvimento de tecido radicular em busca de hidratação, e o hormônio ABA, por 

exemplo, associado à redução de condutância estomática e também na indução do 

crescimento radicular (Bari & Jones, 2009). 

Em condições de déficit hídrico é comum remanejamento a nível 

morfofisiológico e molecular, cujas plantas estressadas alteram seu metabolismo a fim de 

evitar maiores perdas, porém, certas alterações podem comprometer o metabolismo do 

indivíduo, o prejudicando (Pardo, 2010; Gilbert & Medina, 2016). Para superar o 

problema, usualmente são selecionados clones e espécies resistentes a esse tipo de estresse 

como, por exemplo, o clone GG100 (E. urophylla x E. grandis ou ―urograndis‖), E. 

globulus, E. dunnil, E. grandis são mais suscetíveis seca, e deixam de ser selecionados em 

regiões com baixa disponibilidade hídrica, já o clone I144 (―urograndis‖) e as espécies E. 

camaldulensis, E. cloeziana, Eucalyptus pyrocarpa L.A.S.Johnson & Blaxell apresentam 

maior tolerância ao déficit hídrico (Eldridge et al., 2001; Alfenas et al., 2004). 

 

 

2.2 TECNOLOGIAS DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO (NGS) 
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Em 1953 Watson e Crick apresentaram uma nova versão sobre a estrutura 

tridimensional da molécula de DNA (Watson & Crick, 1953). Essa versão apresentou 

divergências com resultados obtidos por Pauling & Corey (1953), que afirmava 

principalmente que a molécula de DNA estaria arranjada em três cadeias dispostas em uma 

tripla hélice. Os resultados de Watson & Crick (1953) apontaram para uma estrutura 

disposta em dupla hélice, sendo essa a estrutura mais aceita atualmente no meio 

acadêmico. Apesar de serem conhecidos os principais componentes do material genético, 

as combinações das bases nitrogenadas (Zamenhof et al., 1952; Watson & Crick, 1953) e 

algumas propriedades, o sequenciamento da cadeia de nucleotídeos era ainda desconhecido 

(Watson & Crick, 1953). 

 Os esforços iniciais para a leitura da molécula DNA começaram utilizando 

outro material genético, o RNA. O desenvolvimento de técnicas de trabalho com a 

molécula RNA ofereceu contribuições para que Frederick Sanger e colaboradores 

desenvolvessem uma tecnologia pioneira para o sequenciamento da molécula de DNA 

(Sanger et al., 1977), sendo essa chamada de sequenciamento de primeira geração (Heather 

& Chain, 2016), o que resultou no sequenciamento do genoma do Bacteriófago ϕX174. 

Após avanços e aperfeiçoamento da tecnologia do sequenciamento de primeira 

geração, uma nova onda de tecnologias com diferentes métodos de sequenciamento 

começaram a serem desenvolvida em paralelamente, buscando maior eficiência e baixo 

custo no processo de sequenciamento. Alguns processos que sucederam o método de 

sequenciamento de primeira geração são chamados de tecnologias de sequenciamento de 

nova geração ou NGS (do inglês Next Generation Sequencing) (Mardis, 2013). 

O advento da clonagem in vitro nas tecnologias NGS assim como também a 

popularização da metodologia de amplificação de sequencia conhecida como PCR 

(Polymerase Chain Reaction) (Mullis et al., 1987), garantiu uma inovação na eficiência e 

no custo quando comparado a técnicas de sequenciamento de primeira geração, produzindo 

uma quantidade maior de dados em menor tempo (Carvalho & Silva, 2010). Para iniciar o 

breve histórico, uma das primeiras tecnologias NGS notavelmente exploradas 

comercialmente, foi a então denominada de pirosequenciamento (Metzker, 2010) pela 

empresa 454 Life Sciences, depois adquirida pela empresa Roche. A técnica aprimorada a 

partir de uma metodologia proposta por Pal Nyrén (1987) tem a leitura de sequência 

realizada através de uma combinação de reações enzimáticas que resultam em uma reação 

de fluorescência quando os desoxinucleotídeos são incorporados aos fragmentos da cadeia 
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de DNA, cadeia esta que se encontra ligada a uma microesfera (Nyrén, 1987; Ronaghi et 

al., 1996; Metzker, 2010). O nome de pirosequenciamento é oriundo da molécula 

pirofosfato, cujo sua liberação inicia a reação de fluorescência fundamental na detecção da 

ordem das bases que estão inseridas na cadeia complementar molde. 

 Outra tecnologia importante entre as de NGS é a da plataforma Solexa, 

adquirida pela empresa Illumina. Durante o preparo das bibliotecas genômicas, a molécula 

de DNA é fragmentada e ligada a adaptadores completares aos primers para amplifica-la, 

com a DNA polimerase, na superfície de plataforma sólida (Mardis, 2013). A amplificação 

das sequências e construção das bibliotecas ocorre in vitro pela técnica de PCR ―em ponte‖ 

o que resulta na formação de agrupamentos (clusters) com as sequências ampliadas 

próximas, em seções da plataforma solida (denominada de flow cell). 

Ao contrario do uso de dideoxinucleotídeos terminadores de sequência, 

presente para determinar o tamanho dos fragmentos no sequenciamento de Sanger, o 

procedimento da plataforma Solexa, lê as sequências através da ordem de 

desoxinucleotideos marcados com fluorescência são incorporados pela enzima DNA 

polimerase nas cadeias DNA fixadas em uma plataforma sólida. Assim como a tecnologia 

de pirosequenciamento, na Solexa ocorre a captação de imagens de luz, indicando adesão 

de uma base e assim o seu posicionamento (Shendure & Ji, 2008; Mardis, 2013). 

Dentre as tecnologias NGS, outras tecnologias foram desenvolvidas 

independentemente, como os processos da plataforma SOLiD pela Applied Biosystems e 

IonTorrent pela Life Technologies. A plataforma SOLiD, ao contrário das demais técnicas 

de sequenciamento, utiliza DNA ligase no processo de sequenciamento, seguindo 

referência ao seu nome ―Sequenciamento por ligação de oligonucleótidos e Detecção‖ pela 

sigla SOLiD (Sequencing by Oligonuclotide Ligation and Detection). Outra tecnologia de 

NGS, a IonTorrent desenvolvida pela Life Technologies, trabalha de forma semelhante a 

tecnologia de pirosequenciamento porém o sequenciamento se dá pela detecção da 

variação de pH a cada nucleotídeo incorporado à cadeia molde. A tecnologia IonTorrent, 

representou um marco nas tecnologias de sequenciamento ao permitir o sequenciamento 

sem detecção de luminosidade (Heather & Chain, 2016).  

As técnicas já comentadas são usualmente denominadas como técnicas de 

sequenciamento de segunda geração, dentro das tecnologias NGS, contudo técnicas de 

sequenciamento de uma única molécula e em tempo real foram atribuídas à categoria de 

sequenciamento de terceira geração. Dentre essas técnicas de terceira geração podem-se 
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referir as tecnologias desenvolvidas pelas empresas: Helicoss BioSciences (Helicos), 

Pacific Biosciences (PacBio) e Oxford Nanopore Technologies (GridION e MinION). 

Dentre as tecnologias de terceira geração desenvolvidas, a Helicos e PacBio constituem 

técnicas de detecção semelhantes a plataforma Solexa e SOLiD , nas quais a leitura de 

nucleotídeos é feita por detecção luminosa, ao contrário da tecnologia utilizando nanoporos 

(GridION e MinION), em que a medida que a cadeia desnaturada de DNA passa pelo poro, 

o fluxo iônico de cada nucleotídeo é avaliado e detectado (Mardis, 2013; Heather & Chain, 

2016 ). 

Através dos melhoramentos da eficiência e custo no sequenciamento advindo 

pelas tecnologias NGS, a compreensão sobre diversos caracteres e doenças pode ser 

estudada de maneira mais ampla. O uso das técnicas de NGS fornece uma maior facilidade 

em obter importantes informações do material genético estudado, abrindo diversos campos 

de investigação como os estudos de associação genômica ampla (GWAS) (Genome-Wide 

Association Studies), re-sequenciamento e estudos de trasncriptomica, por exemplo, além 

de oferecer contribuições no desenvolvimento de marcadores moleculares e técnicas de 

genotipagem (Glenn, 2011; Koboldt et al., 2013). 

 

2.3 TÉCNICAS PARA ESTUDO DE TRANSCRITOMAS  

 

A compreensão da composição do transcritoma tem importância destacada na 

inferência de elementos funcionais dos organismos, assim como uma melhor compreensão 

da constituição molecular de células, tecidos e órgãos (Wang, 2009). Além da identificação 

dos genes e transcritos, uma questão fundamental da biologia molecular é a quantificação 

dos níveis de expressão. O estudo dos níveis de expressão indica onde (em qual tecido), 

quando (estágio ontogenético) e em quais condições (sob qual tipo de estresse, por 

exemplo) cada elemento funcional de um genoma está mais ou menos ativo. 

A técnica de Nothern blot foi uma das primeiras a permitir a quantificação de 

transcritos, em um método que se baseia na separação do RNA em gel de agarose. 

Posteriormente, as moléculas de RNA são transferidas para um suporte sólido para a sua 

detecção através da hibridização de sondas marcadas com radioatividade (Alwine, 1977). 

O Nothern blot, como metodologia inicial, possui algumas desvantagens como a baixa 

eficiência, já que a técnica permite a detecção da expressão de poucos genes de cada vez, 

além do uso de reagentes radioativos, bem como a necessidade de uma quantia 
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considerável de amostra de RNA (Morozova, 2009). Dentre esforços iniciais dentro campo 

de estudo de trasncritomas, pode-se considerar o método conhecido como EST, como um 

dos mais importantes no inicio dos estudos de identificação dos transcritos expressos a 

partir do processo de sequenciamento parcial do genoma (Martin & Wang, 2011). 

Especificamente em Eucalyptus foi muito lento o processo de depósito de sequências ESTs 

nos bancos de dados genômicos. Isso se deve ao fato de a pesquisa genômica no gênero ter 

sido orientada principalmente pelo setor privado (Grattapaglia & Kirst, 2008). 

Com o advento e popularização da reação da polimerase em cadeia (PCR), 

inicia o emprego da metodologia de amplificação por PCR para avaliar a expressão de 

genes. Essa técnica é denominada de RT q-PCR. Apesar de representar um avanço em 

relação ao Northern Blot, principalmente em termos de precisão na quantificação dos 

transcritos, a qPCR também não apresenta eficiência suficiente para avaliar a expressão de 

mais do que algumas dezenas de genes (VanGuilder, 2008). Metodologias de maior 

envolvimento em eficiência de sequenciamento surgiram posteriormente aos ESTs. Um 

exemplo foi a técnica SAGE (Serial Analysis of Gene Expression), que aperfeiçoa a 

eficiência da contagem de transcritos através da concatenação de pequena porção da região 

3’ dos genes em sequências sintéticas (Velculescu,et al., 1995). 

Objetivando análises de quantificação, os microarranjos foram a primeira 

técnica que permitiu a quantificação da expressão gênica, de forma eficiente, em escala 

genômica. A técnica de microarranjo baseia-se na hibridização de amostras de RNA 

marcadas com fluorescências em sondas gênicas imobilizadas em uma superfície sólida 

(lâmina). Desse modo, a técnica se baseia no princípio de que transcritos mais expressos 

terão maior sinal de fluorescência em suas sondas correspondentes pelo fato de um maior 

número de transcritos ter se hibridizado (Schena, 1995). 

A partir do desenvolvimento das plataformas NGS, ampliaram-se 

substancialmente o poder de detecção e quantificação de transcritos através da técnica 

denominada RNA-seq. Esta possui como vantagens a simplicidade metodológica e a 

eficiência na geração de resultados (Hrdlickova et al., 2016). Assim, o RNA-seq permite a 

detecção de transcritos, incluindo novos e ainda não anotados, bem como a quantificação 

precisa de sua abundância relativa. Além disso, por ser acessível e não necessitar de 

sequências prévias, a técnica democratiza o acesso à genômica, permitindo a quantificação 

da expressão gênica mesmo em espécies que não possuem um genoma ou transcriptoma de 

referência (Martin et al., 2011).  
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A metodologia de RNA-seq nada mais é do que o sequenciamento de 

transcritos e sua quantificação através de plataformas de sequenciamento de alto 

desempenho (Han et al., 2015, Hrdlickova et al., 2016 ). Inicialmente é realizado uma 

conversão de fragmentos de RNA em moléculas de cDNA, por meio de enzimas de 

transcriptase reversa (Han et al., 2015). As moléculas de cDNA posteriormente são 

fragmentadas, por processos físicos (sonificação) ou químicos (enzimáticos), para a 

preparação das bibliotecas. A construção das bibliotecas também envolve o processo de 

ligação com os adaptadores e amplificação dos fragmentos por métodos que variam 

dependendo da plataforma de sequenciamento (Kurkuba et al., 2015).  

A técnica de RNA-seq possibilita uma abordagem que vai além da 

quantificação de transcritos, assim como também contribui na anotação de genes 

codificantes de proteínas, detecção e descoberta de RNA não codantes, descoberta de 

rearranjo de transcritos, detecção de polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) e 

quantificação de alelos, montagem de novos transcritos e análises de splicing alternativo 

(Morozova, 2009; Sims, 2014). 

  

2.4 RNA-SEQ EM EUCALYPTUS  

 

Devido a sua importância econômica, o gênero Eucalyptus tem sido muito 

estudado, inclusive com relação aos seus aspectos genéticos, fisiológicos e moleculares. O 

estudo da expressão dos genes em larga escala já foi realizado com microarranjos (Kirst et 

al., 2004) e, mais recentemente com RNA-seq. Um dos estudos iniciais utilizando RNA-

seq em eucalipto foi desenvolvido por Novaes et al. (2008). O estudo empregou a 

plataforma 454 para a montagem do transcritoma, gerando 148 Mbp de ESTs, e para a 

detecção de SNPs (23.742 SNPs). 

Posteriormente, Villar et. al. (2011) também utilizando a plataforma 454, 

investigaram a influência do déficit hídrico na expressão gênica em tecidos de galhos e 

folhas. Os autores observaram 1.280 genes diferencialmente expressos entre os dois 

híbridos (E. urophylla x E. grandis e Eucalyptus sp. PF1 - hibrido de Eucalyptus alba 

Reinw. ex Blume) utilizados e 155 genes diferencialmente expressos entre plantas irrigadas 

e não irrigadas. Outro estudo relacionado à deficiência hídrica foi realizado por Thumma et 

al. (2012) identificando genes diferencialmente expressos e SNPs em folhas de plântulas 

de E. camaldulensis expostas a estresse hídrico, por meio de controle de disponibilidade de 
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água pelo método de irrigação. Como resultado, observaram 5.270 genes diferencialmente 

expressos sendo cerca de 3.300 genes relacionados a eventos de déficit hídrico.  

Utilizando a plataforma Illumina Mizrachi et al. (2010) esboçaram um perfil 

transcritômico do desenvolvimento de caules e folhas sob condições normais de 

crescimento, obtendo 18.894 sequências montadas (contigs) derivados de RNA, dos quais 

18.606 exibiram similaridade significativa com montagens iniciais do genoma de E. 

grandis. Kullan et al. (2012), também com uso da plataforma Illumina, utilizaram a 

metodologia RNA-seq para identificar QTL potencialmente envolvidos no crescimento e 

formação da madeira com amostras de tecidos de xilema em uma família E. grandis x E. 

urophylla. Salazar et al. (2013) investigaram genes expressos no xilema de três espécies de 

eucalipto E. grandis, E. urophylla e E. globulus. Os transcritos das três espécies 

compartilham 27.793 genes expressos. Ou seja, a grande maioria dos genes anotados no 

genoma de Eucalyptus é expresso no xilema das três espécies. Sendo assim, as diferenças 

fenotípicas na madeira das espécies podem ser explicadas principalmente pelos níveis de 

expressão dos genes. 

Com o avanço na caracterização do genoma de E. grandis, impulsionado pelo 

seu sequenciamento, aumentou-se consideravelmente o número de trabalhos empregando 

espécies de eucalipto. Quase simultaneamente à publicação do genoma de E. grandis, 

Thavamanikumar et al. (2014) estudaram os tecidos do cambio identificando genes 

diferencialmente expressos entre espécimes de E. nitens com alta e baixa produção de 

celulose para papel. Eles identificaram 3.953 genes diferencialmente expressos entre 

árvores com alto e baixo rendimento de celulose em ensaios conduzidos em duas regiões 

da Tasmânia. Além disso, observaram expressão alélica diferencial em 2.103 SNPs 

presentes em 1.068 genes, sendo que desses 313 são genes com expressão diferencial entre 

as árvores de alto e baixo rendimento de celulose (Thavamanikumar et al, 2014). 

Recentemente dois trabalhos (Dasgupta & Dharanishanthi, 2017; Spokevicius et al., 2017) 

apresentaram diversas respostas em condições de déficit hídrico em E. grandis através de 

folhas coletadas com mudas em condição de hidroponia utilizando PEG6000 (reduzindo o 

potencial osmótico para -0.225 Mpa) (Dasgupta & Dharanishanthi, 2017) e E. globulus e 

Eucalyptus cladocalyx F. Muell por meio de tecidos do caule utilizando o método de 

irrigação por gotejamento para a capacidade de campo (Spokevicius et al., 2017). Esses 

trabalhos revelaram perfis transcricionais semelhantes entre as espécies do gênero 

avaliadas.  
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Apesar dos avanços já obtidos, ainda há muito a ser explorado acerca do 

entendimento dos caracteres de interesse, como o rápido crescimento e ampla 

adaptabilidade do gênero Eucalyptus. A recente publicação do seu genoma tende a facilitar 

os estudos RNA-Seq. Até o momento, não foram encontrados estudos publicados que 

tiveram ênfase em avaliar o efeito do déficit hídrico em raízes com a metodologia RNA-

seq em espécies do gênero Eucalyptus. 



 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 MATERIAL UTILIZADO E ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

No presente trabalho foram utilizados três clones comerciais (Tabela 01), 

sendo dois híbridos de E. grandis x E. urophylla (1528 e I144) e um híbrido de E. 

urophylla x E. camaldulensis (VM1). Todos os três clones são amplamente plantados no 

país e a tolerância deles ao déficit hídrico foi verificada em estudos prévios (Tabela 1). 

Para o experimento foram adquiridas seis mudas saudáveis de cada clone. As mudas 

possuíam aproximadamente dois meses de idade. 

 

Tabela 1. Clones comerciais de Eucalyptus que apresentam tolerância ao déficit hídrico, 

utilizado no experimento, associados aos seus respectivos desenvolvedores. 

Clone Desenvolvedor Déficit hídrico
2
 

VM1 Vallourec & Mannesman do Brasil (V&M)
 
 Silva et al. 2016 

1528 ArcelorMittal BioEnergia
1
 Hodecker., 2015 

I144  ArcelorMittal BioEnergia Pita-Barbosa et al., 2016 
1
Clone desenvolvido pela empresa Acesita hoje é de domínio da Arcelormittal Aioenergia Ltda. 

2
Estudos 

demonstrando a tolerância dos clones ao déficit hídrico. 

 

A etapa metodológica relativa à indução do déficit hídrico em clones do gênero 

Eucalyptus, podem ser subdivididas em cinco etapas principais, sendo elas: cultivo das 

mudas em condição de hidroponia, indução do déficit hídrico por meio da aplicação do 

composto polietileno glicol 8000 (PEG8000); extração do RNA total de amostras do tecido 

radicular; sequenciamento por meio da plataforma HiSeq200 (Illumina) das amostras de 

mRNA e por fim avaliação e processamento das sequências obtidas por meio de 

ferramentas de bioinformática. A seguir serão descritas essas etapas. 

 

3.2 DELINEAMENTO E CONDIÇÕES DO EXPERIMENTO EM HIDROPONIA 

 

O experimento seguiu o delineamento de blocos inteiramente casualizados em 

esquema fatorial 2 x 3, com três repetições. Os fatores foram os tratamentos de déficit
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hídrico (controle e indução de estresse com PEG 8000) e os três períodos de coleta das 

raízes (com três, seis e doze horas após indução do estresse). As repetições (blocos) foram 

constituídas pelos três clones comerciais (1528, I144 e VM1). As etapas iniciais do 

trabalho, relativas ao cultivo das mudas em hidroponia e indução do estresse osmótico, 

para simular a deficiência hídrica, foram realizadas em casa de vegetação na Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia (Goiás). 

O experimento foi conduzido inicialmente utilizando cinco bandejas com 

placas de isopor (poliestireno) transversas por cilindros de espuma de polietileno 

expandido. Em cada cilindro de polietileno foi realizada a incisão de uma fenda 

longitudinal até o meio do cilindro. Nesta fenda foi encaixada uma muda, dos clones VM1, 

1528 e I144, de modo que as raízes das mudas estivessem em contato com a solução 

hidropônica, presente no fundo das bandejas, e a parte aérea na outra extremidade ficasse 

em contato com o ar (Figura 1). As placas de isopor foram revestidas com folha fina de 

alumínio para evitar a incidência de luz nas raízes. 

 

 
Figura 1. Representação esquemática de uma bandeja com 8L de solução hidropônica (Hoagland 

& Arnon, 1950). Em cada uma das bandejas, quatro mudas foram cultivadas para 

crescimento das raízes por 50 dias.  

 

Os clones permaneceram nas bandejas, contendo 8L de solução de Hoagland a 

75% (Hoagland & Arnon, 1950), em casa de vegetação, por 50 dias para o 

desenvolvimento das raízes. A solução hidropônica foi aerada com compressores de ar de 

aquário por quinze minutos a cada hora durante o dia e a cada três horas durante a noite. O 

pH da solução de cada bandeja foi aferido diariamente através de um pHmetro eletrônico, a 

fim de garantir que o valor de pH ficasse entre 5,5 e 6,5. Quando alterações desses valores 
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ultrapassavam os limites propostos, as soluções eram substituídas. Essas substituições das 

soluções ocorreram, em média, semanalmente o quu garantiu também, a reposição de 

nutrientes na solução. Cada bandeja recebeu quatro mudas, inseridas nos cilindros. A 

distribuição das mudas foi feita de forma que pelo menos uma planta de cada clone 

estivesse contida em cada bandeja.  

A segunda fase do experimento foi a de indução do estresse por deficiência 

hídrica. Os tratamentos (controle e déficit) foram estabelecidos após as mudas 

completarem 50 dias de crescimento em hidroponia, quando os sistemas radiculares 

estavam mais desenvolvidos. No experimento, cada muda equivale a uma parcela em que 

foi aplicado o tratamento de estresse osmótico ou controle. 

Para o experimento de déficit, todos os clones foram transferidos para baldes 

de 1L contendo 750 mL da solução de Hoagland 75%, totalizando 18 baldes distribuídos 

equitativamente e aleatoriamente entre os três clones comerciais. As nove mudas que 

foram submetidas ao estresse receberam 271,04g do composto polietileno glicol 8000 

(PEG8000), acrescidos na solução Hoagland 75%. A concentração de PEG8000 em 

solução de Hoagland foi estimada de modo a reduzir o potencial osmótico da solução para 

-0,9 Mpa, induzindo o estresse hídrico. Essa concentração de PEG foi estimada seguindo a 

calibração proposta por Michel (1983): 

 

                        

em que : 

   representa pressão osmótica; 

  equivale a concentração de PEG8000 e  

  representa a temperatura  

 

As nove bandejas que receberam o tratamento controle permaneceram com 

solução nutritiva de Hoagland, sem adição de PEG 8000. Os esquemas e fotos da condução 

do experimento podem ser verificados nas Figuras 1, 2, 3 e 4. 
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Figura 2. A) Apresentação do sistema hidropônico utilizado no experimento para 

desenvolvimento radicular dos clones de Eucalyptus, evidenciando a disposição 

das mudas e a presença de bombas de aquário responsáveis pela aeração da 

solução. B) Aferição do nível de pH em solução hidropônica do sistema via 

pHmetro eletrônico. C) Raízes desenvolvidas, após 50 dias, fixadas em 

cilindros transversos a placa de isopor (poliestireno), recobrindo a bandeja com 

solução. D) Desenvolvimento das raízes dos clones após 50 dias de imersão em 

solução nutritiva. 

 

 
Figura 3. Esquema do processo de indução de estresse por deficiência hídrico com o uso de 

PEG8000 em recipientes menores com 750 mL de solução de Hoagland. 
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Figura 4. Clones nos baldes contendo 750 mL de solução na fase experimental de indução 

do déficit hídrico. 

 

Amostras de raízes dos três clones, em cada tratamento (controle e sob 

estresse), foram coletadas nos períodos de: três seis e doze horas, após o início da indução 

ao déficit com PEG8000. O experimento em casa de vegetação foi conduzido entre os dias 

doze de maio a primeiro de julho de 2015. Na Figura 5 observa-se a variação de 

temperatura (Máxima e Mínima) e umidade relativa do ar durante o período de execução 

do experimento. Durante o experimento em casa de vegetação, a temperatura média variou 

de 20ºC a 24ºC, sendo que no dia de indução do déficit hídrico a temperatura média era de 

20ºC e umidade relativa do ar 63%, nesse dia também consta o total de nove horas de 

insolação. 

Apesar de o sistema radicular não ter sido pesado durante esse período de 

crescimento, uma análise visual (Figuras 2 e 4) permitiu inferir que o desenvolvimento das 

raízes das mudas foi satisfatório. Após 50 dias de crescimento na solução de Hoagland, se 

iniciou o experimento de indução do déficit hídrico com o polímero PEG8000.  

Após início do experimento de déficit hídrico, avaliou-se o potencial hídrico de 

algumas folhas coletadas aleatoriamente em pelo menos três mudas de cada tratamento 

(déficit e controle) nos períodos de três e seis horas após indução do déficit. A avaliação 

foi realizada por meio de uma câmara de pressão de Scholander (Scholander et al., 1965). 

Este equipamento possibilita a avaliação do potencial hídrico de vasos xilemáticos por 

meio da relação pressão-volume das folhas, galhos ou raízes. 
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Figura 5. Variação de umidade relativa e temperatura no decorrer do experimento. O 

experimento com sistema hidroponico foi instalado no dia doze de maio de 2015 

e a indução do déficit hidrico foi realizado 50 dias após, no dia primeiro julho de 

2015. Fonte: Estação Evapopluviométrica da Escola de Agronomia (UFG). 

 

3.3 EXTRAÇÃO DE RNA E SEQUENCIAMENTO 

 

No tempo de coleta, pré-determinado para cada planta, as raízes foram 

rapidamente lavadas com água para remoção da solução hidropônica (e do PEG nos 

tratamentos de estresse), embaladas em envelopes pré-identificados e congeladas em 

nitrogênio líquido. As plantas foram então armazenadas em freezer -80
o
 C até a extração. 

A extração do RNA total das raízes foi realizada utilizando o kit RNeasy Plant Mini Kit® 

(Qiagen), seguindo as recomendações do fabricante. A qualidade das amostras de RNA foi 

aferida em gel de agarose a 1% e quantificada em fluorímetro Qubit (Thermo Fisher 

Scientific). A quantidade e qualidade do RNA das amostras também foram avaliadas 

através de um BioAnalyser® (Agilent Technologies). Amostras com valor de RNA 

Integrity Number (RIN) (Schroeder et al., 2006) acima de seis foram enviadas para 

sequenciamento. O limiar de RIN seis escolhido, é considerado um valor aceitável de 

presença de transcritos degradados (Romero et al., 2014). A degradação tem o potencial de 
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enviesar a análise de expressão diferencial. Assim, a taxa de degradação (correlacionada 

aos valores de RIN) influencia na complexidade e número de GDE (Romero et al., 2014). 

Em conjunto com os valores de RIN também foram avaliados valores relativos 

a uma quantificação espectrofotométrica das regiões A260/280 e A260/230, avaliando a 

pureza e grau de contaminação das amostras de transcritos, sendo como critério de seleção 

valores menores que 1,8 para A260/280 e menores que 2 para A260/230 (Desjardins 

& Conklin, 2010, Le Bleu et al., 2017). Após a avaliação de qualidade, as amostras foram 

encaminhadas para o sequenciamento na empresa Core Facility GenomeQuébec. 

Para cada amostra (clone x tratamento x tempo de coleta) foi preparada uma 

biblioteca utilizando o protocolo TruSeq Stranded mRNA Library Preparation Kit 

(Illumina). Através desse kit as moléculas de mRNA passaram por um processo de 

fragmentação, seleção de tamanho de fragmentos e conversão em cDNA de acordo com o 

protocolo padrão, adaptado para o sequenciamento na plataforma HiSeq 2000 (Illumina). 

O sequenciamento foi realizado em uma única extremidade dos fragmentos (single-end), 

para geração das reads de tamanho de 50 pb (pares de base). As 18 bibliotecas foram 

sequenciadas em triplicata em três canaletas (lanes) da plataforma HiSeq 2000. 

 

3.4 ANÁLISE BIOINFORMÁTICA 

 

3.4.1 Pré-Processamento dos dados recém-sequenciados 

 

As sequências de cada amostra/biblioteca foram disponibilizadas em formato 

Fastq no site da GenomeQuébec. Os arquivos provenientes do sequenciamento, contendo 

milhões de reads, foram baixados e em seguida passaram por testes de qualidade a fim de 

conferir a distribuição dos valores de qualidade Phred (Ewing et al., 1998; Ewing & 

Green, 1998) nas bases sequenciadas. Os testes iniciais de qualidade foram realizados com 

o aplicativo, escrito em Java, FastQC versão 0.11.2 (Andrews, 2010). Em seguida, 

procedeu-se à remoção dos nucleotídeos com baixa qualidade (Phred) e dos adaptadores 

Illumina utilizados no processo de sequenciamento. Essa limpeza das sequências foi 

realizada com o software Trimmomatic (Bolger et al., 2014), através de um roteiro (script) 

de linguagem Shell do Unix, utilizando o Bash como interpretador de comandos.  

No Trimmomatic utilizou-se a codificação de qualidade dos arquivos Fastq no 

formato ASCII com base Phred 33, comum em dados oriundos de sequenciamento 
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Illumina atualmente. As sequências dos adaptadores e iniciadores de PCR foram removidas 

com o método denominado Simple mode, indicado para dados de sequenciamento single 

end. As sequências dos adaptadores e primers Illumina foram providas pelo arquivo 

correspondente ao protocolo TruSeq3, disponível nas pastas do próprio aplicativo. A 

filtragem por qualidade (Phred) das bases foi realizada com o modo Sliding Window, 

também no Trimmomatic, aplicando o método de alinhamento local (Smith & Waterman, 

1981) para a identificação das sequências técnicas dos adaptadores. As janelas utilizadas 

para avaliação de qualidade foram de quatro bases e o limiar da média da nota Phred foi 

15. Após a etapa de controle de qualidade, o conjunto de dados foi testado novamente pelo 

aplicativo FastQC a fim de atestar as melhorias na qualidade. 

 

3.4.2 Alinhamento das reads 

 

As sequências que passaram pelo controle de qualidade foram alinhadas (ou 

mapeadas) contra o genoma de referência da espécie Eucalyptus grandis (Myburg et al., 

2014; Bartholomé et al., 2015). Esse mapeamento foi realizado por meio do programa 

Spliced Transcripts Alignment to a Reference (STAR) (Dobin et al., 2013), utilizando-se o 

arquivo FASTA com as sequências genômicas e o arquivo de Anotação no formato GFF 

(General Feature Format) disponíveis no banco de dados do Phytozome (Goodstein et al., 

2012) com cerca de 36.300 genes anotados. Neste alinhamento utilizaram-se as junções 

canônicas anotadas no arquivo de anotação GFF. Sendo assim, não se utilizou a opção para 

descoberta de novas junções de splicing.  

Após o alinhamento das reads de cada biblioteca, separadamente, utilizou-se o 

programa Samstat (Lassman et al., 2010) para analise dos arquivos binários no formato 

BAM. Esses arquivos contêm as principais informações referentes ao processo de 

alinhamento, incluindo as notas de qualidade de mapeamento de cada read seguindo o 

padrão MAPQ (MAPping Quality) (Li et al., 2008).  

 

3.4.3 Contagem das reads alinhadas e análise de similaridade entre bibliotecas 

 

Após a etapa de mapeamento, em seguida, procedeu-se a contagem das reads 

de cada biblioteca alinhadas em cada gene no genoma de referência, identificado no 

arquivo GFF. Essa quantificação foi realizada por meio do script htseq-count, escrito em 
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linguagem Python, do programa HTSeq (Anders et al., 2014). Esta contagem foi realizada 

no modo union, que é o padrão do aplicativo, e se baseia na sobreposição do alinhamento 

das reads nos genes. No arquivo de saída do HTSeq se obtém, para cada amostra, uma 

matriz de contagem com a identificação dos genes na primeira coluna e sua respectiva 

―contagem‖ na segunda coluna. A contagem foi feita para genes e não para suas isoformas 

individualmente. 

Previamente a análise de expressão diferencial, no ambiente R, os dados de 

contagem foram unidos em uma única matriz contendo 36.349 genes nas linhas e as 18 

amostras nas colunas. Com essa matriz, foi feita uma análise de correlação de Spearman 

entre os dados das 18 amostras para analisar as suas similaridades em de níveis de 

expressão gênica. Essa análise foi feita também para controle de qualidade dos dados, 

observando agrupamento entre os clones e os tratamentos. O complemento da correlação 

de Spearman foi utilizado como medida de dissimilaridade e as distâncias entre as 

bibliotecas foram visualizadas com uso de um dendrograma utilizando o método de 

agrupamento hierarquizado UPGMA (do inglês, Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic Mean). Essas análises de similaridade foram realizadas no programa R (R Core 

Team, 2016). 

 

3.4.4 Filtragem e normalização dos dados 

 

A avaliação da expressão diferencial dos genes foi realizada por meio do 

aplicativo edgeR (Empirical Analysis of Digital Gene Expression Data in R) (Robinson et 

al., 2010), um pacote do R/Bioconductor (Gentleman et al., 2004). O edgeR possui uma 

série de ferramentas estatísticas baseadas na distribuição binomial negativa para modelar 

as variações de expressão gênica a partir da contagem das sequências alinhadas (Robinson 

et al., 2010). 

Inicialmente, os dados de contagem de cada biblioteca passaram por um 

processo denominado de filtragem de genes com um baixo nível de expressão. A detecção 

da expressão diferencial desses genes é difícil, requerendo grande volume de 

sequenciamento para garantir poder estatístico. Para filtragem, obteve-se a medida de 

Counts per Million (CPM) conforme a equação a seguir:  

    
   

(∑    
 
   )     
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em que: 

-     é o valor referente ao total das reads mapeados em um gene   na biblioteca  ; 

-   número total de genes em uma biblioteca  ; 

- (∑    
 
   ) é o somatório de todas as reads presentes na biblioteca  . 

No processo de filtragem permaneceram, apenas, genes que apresentaram a 

soma de valores CPM superior a um para no mínimo duas bibliotecas. Posteriormente, foi 

realizada a estimativa dos fatores de normalização de cada biblioteca, com o intuito de 

equalizar volume de sequências geradas entre as amostras, minimizando os vieses relativos 

a genes altamente expressos e a diferenças no tamanho das bibliotecas. No processo de 

normalização foi utilizado o método conhecido como Trimmed Mean of M (TMM) 

(Robinson & Oshlack, 2010), padrão do aplicativo edgeR. 

Ainda nas etapas preliminares à análise de expressão diferencial, por meio do 

edgeR, foi construída uma matriz com o delineamento do experimento, considerando os 

fatores: tratamento, com dois níveis (déficit e controle), o de período de exposição ao 

estresse com três níveis (três, seis e doze horas) e os clones comerciais (1528, I144 e 

VM1), consistindo em um experimento de natureza bi fatorial (tratamento x tempo) com 

três blocos (clones). Na configuração dessa matriz de delineamento foi incluída ainda uma 

coluna adicional combinando os níveis dos fatores experimentais (tratamento e período de 

exposição). Essa variável foi chamada de grupo e continha, portanto, os níveis 

Controle_3h, Déficit_3h, Controle_6h, Déficit_6h , Controle_12h e Déficit_12h. 

 

3.4.5 Análise de expressão diferencial 

 

Para as análises de expressão diferencial, o aplicativo edgeR assume que os 

dados relativos a contagem do número de sequências de cada amostra (biblioteca), 

alinhadas em cada gene, possuem distribuição binomial negativa (BN). O modelo proposto 

por Robinson et al (2010) segue descrito como:  

                  

em que, 

-     são dados relativos à contagem das reads mapeadas em um gene   na biblioteca  ; 

-    é o tamanho da biblioteca, equivalente ao número total das reads alinhadas; 
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-     é a abundancia relativa do gene  , do grupo experimental  , pertencente à biblioteca 

 ; 

-    é o coeficiente de variação biológica do gene  . 

Para as análises de expressão diferencial o aplicativo segue três etapas 

(Robinson et al, 2010). Primeiramente estima as dispersões gene a gene (tagwise), pelo 

método de Dispersão por Máxima Verossimilhança Condicional (Smyth & Verbyla, 1996). 

Em seguida, aplica-se uma estratégia empírica de Bayes para ―espremer‖ (realizar 

shrinkage) as dispersões tagwise para a dispersão comum (Robinson & Smyth, 2007). 

Finalmente, a análise de expressão diferencial foi realizada gene a gene utilizando um teste 

análogo ao Teste Exato de Fisher, todavia adaptado para dados sobredispersos (Robinson 

& Smyth, 2008). 

A avaliação de expressão diferencial, realizada no aplicativo edgeR, seguiu um 

modelo linear generalizado, utilizando o Teste de Razão de Verossimilhança (Likelihood 

Ratio Test). Durante o teste de expressão diferencial foram obtidos três contrastes do 

tratamento controle contra o de déficit nos tempos de três, seis e doze horas. A 

significância da análise de expressão diferencial foi dada pelo p-valor corrigido pelo 

método da Taxa de Falsa Descoberta (False Discovery Rate - FDR) (Benjamini & 

Hochberg, 1995) inferior a 5%, bem como pela magnitude de expressão diferencial aferida 

pela razão Log2 FoldChange (LogFC) (Quackenbushl, 2002). Genes superexpressos sob 

estresse osmótico foram definidos como aqueles com valores de LogFC ≥ 2 e genes 

reprimidos tiveram valores LogFC ≤ -2, em cada tempo de exposição ao estresse. 

 

3.4.6 Teste de Enriquecimento funcional e avaliação das vias afetadas 

  

A partir da lista de genes diferencialmente expressos, foram realizados testes 

de enriquecimento funcional utilizando o programa Blast2GO (Conesa et al., 2005). Esse 

programa utiliza o teste exato de Fisher para identificar categorias GO enriquecidas ou 

sub-representadas no conjunto de genes diferencialmente expressos. A análise de 

enriquecimento funcional foi realizada separadamente para os genes superexpressos e 

reprimidos nos três períodos avaliados (três, seis e doze horas após início do tratamento 

com PEG 8000) 

A significância dos resultados obtidos pelo teste exato de Fisher também 

seguiram o critério de FDR menor do que 5%. Para auxiliar a interpretação dos resultados, 



36 

 

 

foi utilizado os aplicativos AmiGO, disponibilizado pelo Consórcio Gene Ontology 

(Ashburner et al, 2000; Gene Ontology Consortium, 2015), disponível no endereço 

http://amigo.geneontology.org/amigo, e o aplicativo QuickGO (Binns et al., 2009). 



 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO EM CASA DE VEGETAÇÃO 

 

Os resultados obtidos pela câmera de Scholander, por meio das folhas dos 

clones avaliados estão apresentados na Figura 6. Os valores de tensão hídrica das folhas 

podem ser convertidos a valores negativos no caso de pressão de potencial hídrico.  

 
Figura 6. Tensão hídrica em folhas coletadas de mudas em condição de Déficit e Controle 

nos tempos de 3 e 6h após início do tratamento. O potencial foi avaliado através 

de uma câmara de Scholander, em folhas de quatro mudas por tratamento no 

tempo de 3h e de três mudas no tempo de 6h. 

 

Evidentemente alguns fatores influenciam nos valores de potencial hídrico 

adquiridos pela avaliação na câmera de pressão, como por exemplo: altura das plantas 

avaliadas, condições edafoclimaticas em que essas plantas se encontram, assim como taxa 

de evapotranspiração (Scholander et al., 1965). Segundo resultados de Ritchie & Hinckley 

(1975) existe uma proximidade dos resultados de pressão de potencial hídrico entre o
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tipos de transportes de fluidos: apoplástico e simplástico, o que amplia o uso dos resultados 

obtidos pela câmera de pressão no estudo. Os valores apresentados como potencial hídrico 

além de sofrerem variações ambientais (Scholander et al., 1965) é resultado também da 

interação de forças, que em muitos casos são expressas como unidades de pressão MPa. 

Especificamente em nível celular o potencial hídrico sofre principal influência do potencial 

osmótico (  ) e do potencial de turgor (  ) (Kramer & Boyer, 1995). 

No trabalho foi adicionado o composto PEG8000 com o intuito de reduzir o 

potencial osmótico para -0,9 MPa. O uso do composto polietilenoglicol, também é 

evidenciado em outros trabalhos, como o caso do uso PEG6000, reduzindo o potencial 

osmótico para - 0.225 MPa em E. grandis (Dasgupta & Dharanishanti, 2017) e - 1.6 MPa 

em E. globulus (Valdés et al., 2013), ambos trabalhos em que tiveram como objetivo 

avaliar respostas ao déficit hídrico. 

Os valores de potencial hídrico das folhas apresentado na Figura 6 corresponde 

em três horas à média de -1,16 MPa no caso de déficit e -0,64 MPa no controle, já em seis 

horas se tem -1,38 MPa na condição de déficit e -1,16 MPa na condição controle. Merchant 

et al (2006) avaliando o potencial hídrico de 13 espécies do gênero Eucalyptus, induzidas 

ao déficit hídrico por controle de irrigação durante dez semanas identificou que na 

condição controle existia uma variação de potencial hídrico entre as espécies de Eucalyptus 

de - 0,2 MPa para a - 0,8 MPa e na condição de déficit de - 1,5MPa a - 4,66 Mpa 

(Merchant et al., 2006). Esses resultados apontam a variação dos valores de potencial 

hídrico entre as espécies em condições de estresse, apresentando as características de 

déficit após 10 semanas com o potencial hídrico de menor valor do que o encontrado no 

presente trabalho. 

Os resultados obtidos no trabalho indicam que mesmo que exista uma variação 

entre potencial hídrico nas espécies do gênero em condições de estresse é possível 

evidenciar que o tratamento com PEG 8000 reduziu o potencial hídrico nas folhas. Com 

isso, é possível inferir que as folhas encontravam-se menos hidratadas sob estresse, uma 

vez que foi necessário maior pressão para extrair água pelos vasos xilemáticos nessa 

condição. 
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4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS SEQUENCIADOS  

 

4.2.1 Avaliação de qualidade das sequências e alinhamento 

 

Por meio da plataforma de sequenciamento Illumina HiSeq 2000 foram obtidas 

aproximadamente 626 milhões de sequências (reads). Essas sequências foram obtidas de 

14 de bibliotecas, quatro a menos do que o previsto pelo delineamento experimental com 2 

tratamentos x 3 tempos x 3 clones (18 bibliotecas). As parcelas do grupo controle, nos 

tempos de seis e doze horas, dos clones 1528 e I144 (1528_C06, 1528_C12, I144_C06 e 

I144_C12) não foram coletadas amostras de RNA com qualidade aceitável para serem 

sequenciadas. Essas quatro amostras não atenderam dois critérios principais de qualidade: 

alta integridade e pureza das amostras de RNA (Le Bleu et al., 2017).  

Durante a etapa de avaliação de integridade dos transcritos, os valores de RIN, 

seguiram o critério de seleção acima de seis. As 14 amostras que apresentaram valores 

satisfatórios de qualidade, tiveram suas bibliotecas construídas e foram sequenciadas. A 

relação de bibliotecas, com seus respectivos tratamentos e número de reads, pode ser 

observada na Tabela 3. A amostra que obteve o menor número de reads foi a VM1_D12, 

com quase 33 milhões de reads. Já a amostra que obteve a maior quantidade de reads foi a 

1528_C03, com cerca de 61 milhões de reads. 

Tabela 3. Relação da quantidade de sequências (reads) obtidas para cada biblioteca. As 

sequências foram geradas na plataforma HiSeq 2000 da Illumina. 

Biblioteca Clone Tempo (h) Tratamento Número reads 

1528_C03 1528 03 Controle 61.176.054 

1528_D03 1528 03 Déficit 39.918.118 

1528_D06 1528 06 Déficit 34.930.765 

1528_D12 1528 12 Déficit 53.284.357 

I144_C03 I144 03 Controle 48.189.556 

I144_D03 I144 03 Déficit 42.233.042 

I144_D06 I144 06 Déficit 38.962.590 

I144_D12 I144 12 Déficit 63.230.500 

VM1_C03 VM1 03 Controle 41.258.684 

VM1_C06 VM1 06 Controle 36.835.838 

VM1_C12 VM1 12 Controle 44.656.587 

VM1_D03 VM1 03 Déficit 45.249.906 

VM1_D06 VM1 06 Déficit 43.230.821 

VM1_D12 VM1 12 Déficit 33.358.080 
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As sequências brutas (que não passaram for aferição de qualidade Phred e 

remoção dos adaptadores) de cada biblioteca já apresentavam uma boa qualidade, com 

média de pontuação Phred acima de 22, em todos os pares de base (pb). As menores 

pontuações se encontraram nos extremos das reads, nas cinco primeiras bases e nas dez 

últimas bases (Figura 7). 

Em média a maior parte das bases sequenciadas de cada read obteve pontuação 

Phred acima de 35. Após a remoção dos adaptadores, utilizados no processo de 

sequenciamento, e das bases de baixa qualidade Phred, por meio do software 

Trimmomatic, houve uma melhoria na qualidade das bases do final das sequencias (Figura 

7). Devido a boa qualidade inicial, a maior parte das reads não foi descartada na etapa de 

limpeza (Tabela 4).  

 

 
Figura 7. Gráficos de caixa apresentando a distribuição de valores de qualidade Phred 

atribuídos a cada posição das reads antes (à esquerda) e depois (à direita) do 

controle de qualidade. Os gráficos foram gerados pelo software FastQC para a 

biblioteca VM1_D12, como exemplo.  

 

Tabela 4. Número das reads, por biblioteca, após controle de qualidade e remoção de 

adaptadores por meio do software Trimmomatic.(continua) 

Biblioteca 
Número de reads antes 

da aferição de qualidade 

Número de reads após 

controle de qualidade 

Reads 

remanescentes (%)  

1528_C03 61.176054 60.925.063 99,59 

1528_D03 39.918.118 39.732.752 99,54 

1528_D06 34.930.765 34.801.093 99,63 

1528_D12 53.284.357 53.057.346 99,57 

I144_C03 48.189.556 47.979.537 99,56 

I144_D03 42.233.042 42.045.993 99,56 

I144_D06 38.962.590 38.808.191 99,60 
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Tabela 4. Número das reads, por biblioteca, após controle de qualidade e remoção de 

adaptadores por meio do software Trimmomatic. (conclusão) 

Biblioteca 
Número de reads antes 

da aferição de qualidade 

Número de reads após 

controle de qualidade 

Reads 

remanescentes (%)  

I144_D12 63.230.500 62.983.668 99,61 

VM1_C03 41.258.684 41.087.010 99,58 

VM1_C06 36.835.838 36.667.075 99,54 

VM1_C12 44.656.587 44.455.797 99,55 

VM1_D03 45.249.906 45.072.988 99,61 

VM1_D06 43.230.821 43.053.482 99,59 

VM1_D12 33.358.080 33.188.638 99,49 

 

A etapa de alinhamento das sequências contra o genoma de referência de 

Eucalyptus grandis, realizada por meio do aplicativo STAR, mapeou em média 85% das 

reads com nota de qualidade MAPQ maior ou igual a 30 (Tabela 5). A proporção de 

mapeamento apoia os valores RIN de integridade dos transcritos extraídos, tendo nesse 

caso uma relação proporcional de qualidade, principalmente, com valores da taxa de 

mapeamento único e o estágio de degradação dos transcritos (Romero et al., 2014). Na 

tabela 5 observa-se que a amostra 1528_C03 apresentou a menor taxa de mapeamento 

único, e também entre as amostras foi a que apresentou menor valor de integridade de 

RNA (valores RIN), o que reforça o conceito de que quanto menor os valores de 

integridade RIN, também é menor a qualidade do mapeamento único.  

 

Tabela 5. Taxa de alinhamento/mapeamento das bibliotecas contra o genoma de referência 

de E. grandis e sua respectiva porcentagem de reads que foram mapeados com 

nota de qualidade MAPQ ≥ 30. 

Biblioteca Mapeamento único
1
 

(%) 

Mapeamento múltiplo
2
 

(%) 

Não mapeados 

(%) 

MAPQ ≥ 30 

(%) 

1528_C03 69,34 9,43 21,24 88,1 

1528_D03 74,76 18,04 7,20 80,7 

1528_D06 82,47 13,75 3,78 85,8 

1528_D12 82,88 13,33 3,79 86,3 

I144_C03 81,77 12,76 5,46 86,6 

I144_D03 79,41 15,64 4,95 83,7 

I144_D06 79,44 15,71 4,85 83,6 

I144_D12 75,28 19,80 4,92 79,3 

VM1_C03 79,73 11,48 8,79 87,5 

VM1_C06 76,78 12,36 10,87 86,2 

VM1_C12 80,17 13,42 6,41 85,8 

VM1_D03 81,90 14,96 3,14 84,7 

VM1_D06 81,94 13,60 4,46 85,9 

VM1_D12 80,66 12,25 7,09 86,9 
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Além da questão da integridade no material coletado, as etapas posteriores de 

remoção de adaptadores e excisão de bases de qualidade Phred inferior contribuem 

efetivamente para elevar as taxas de mapeamento (Del Fabro et al., 2013; Williams et al., 

2016). Após limpeza, tamanho médio das reads permaneceu 50 pb, permitindo o tamanho 

mínimo de 31 pb pelo software Trimmomatic. O tamanho das reads é de fundamental 

importância para a especificidade do mapeamento (taxa de mapeamento único) (Williams 

et al., 2016). 

 

4.2.2 Construção e exploração de arquivos de contagem  

 

Com os arquivos resultantes do processo de alinhamento, no formato BAM, a 

contagem, de cada biblioteca, foi construída por meio do script HTSeq.count, 

considerando a contagem das reads alinhadas em cada locus gênico correspondente. Essa 

etapa denominada de Contagem filtrou algumas reads que não passaram pelo critério de 

qualidade requerido, como pontuação de mapeamento e taxa de alinhamento múltiplo, por 

exemplo. Dessa forma, foi considerada a contagem das reads em regiões gênicas (por 

locus). Com os 14 arquivos de contagem seguiram-se para a etapa de filtragem de genes 

pouco expressos, utilizando a metodologia Counts per Million (CPM) (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Número de reads que permaneceram nas bibliotecas após a etapa de contagem 

por meio do script HTSeq.count e pelo processo filtragem, loco a loco, por meio 

da metodologia CPM. 

Bibliotecas Número de reads contadas 

em cada locus gênico 

Número de reads 

pós filtragem  

reads remanescentes 

(%) 

1528_C03 37.303.783 37.241.683 99,83 

1528_D03 26.247.404 26.219.870 99,90 

1528_D06 25.623.476 25.597.456 99,90 

1528_D12 38.997.365 38.960.646 99,91 

I144_C03 35.191.043 35.138.504 99,85 

I144_D03 29.699.606 29.674.081 99,91 

I144_D06 27.304.630 27.284.834 99,93 

I144_D12 41.777.848 41.732.583 99,89 

VM1_C03 29.448.961 29.413.098 99,88 

VM1_C06 25.291.852 25.258.389 99,87 

VM1_C12 31.823.098 31.783.564 99,88 

VM1_ D03 32.921.524 32.889.759 99,90 

VM1_ D06 31.328.325 31.295.645 99,90 

VM1_ D12 23.551.930 23.526.588 99,89 
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A exploração inicial dos dados seguiu com uma análise de correlação de 

Spearman e uma análise de componentes principais. Essa análise foi feita como uma etapa 

de controle de qualidade baseada na similaridade entre os clones e as condições 

experimentais, em nível transcricional. A análise identificou uma similaridade maior das 

contagens da biblioteca VM1_D03 com o padrão das amostras do clone I144 do que com o 

do VM1 (Figuras 8 e 9). Esse resultado sugere um erro de rotulagem das amostras no 

processo de sequenciamento na Core Facility. Sendo assim, a amostra foi descartada das 

análises posteriores (Figuras 8 e 10). As demais amostras apresentaram agrupamentos 

esperados. 

 

 
Figura 8. Dendrogramas (UPGMA) apresentando dissimilaridade e as distâncias, por meio 

do complemento da correlação de Spearman (1 – ρ), no nível de expressão gênica 

de cada biblioteca. Em (A) é possível localizar a biblioteca VM1_D03 próxima e 

mais similar aos clones I144 do que os clones VM1. A biblioteca VM1_D03 

encontra-se removida em (B). 
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Figura 9. Distribuição das bibliotecas resultante análise de componentes principais 

(Principal Component Analysis – PCA) indicando similaridade entre as 

bibliotecas e grupos de fatores, compreendendo clones e tratamento. 

 

 
Figura 10. Nova distribuição das bibliotecas resultante análise de componentes principais 

(Principal Component Analysis – PCA) indicando similaridade entre as 

bibliotecas e grupos de fatores, após a remoção da biblioteca VM1_D03. 
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4.3 ANÁLISE DE EXPRESSÃO DIFERENCIAL  

 

A normalização dos arquivos de contagem correspondentes a cada biblioteca 

assim como a geração de fatores de normalização seguiu a metodologia TMM, gerando 

fatores de normalização não proporcionais ao tamanho dos arquivos de contagem de cada 

biblioteca (Figura 10). O processo de normalização das bibliotecas e matrizes de contagem 

em uma análise de processamento de dados oriundos da técnica RNA-seq é de suma 

importância no sentido de reduzir vieses de expressão gênica que não condizem com a 

variação biológica do estudo. Exemplos desses vieses incluem as variações no tamanho das 

bibliotecas relativas a cada amostra, especificidade de expressão de genes relacionados ao 

seu tamanho ou taxa de conteúdo GC (Dilles et al., 2013; Finotello & Di Camillo, 2014). 

No presente trabalho foi considerado a utilização do método de normalização TMM que 

tem se mostrado bastante eficaz em conjunto com o método DEseq, na busca de variações 

biológicas mais confiáveis (Dilles et al., 2013). 

 

 

 
Figura 11. Tamanho das bibliotecas (em número de reads contadas por meio do script 

HTSeq.count) associadas aos seus respectivos fatores de normalização, obtidos 

pelo método TMM via o aplicativo edgeR. 

 

A etapa de expressão diferencial seguiu com as bibliotecas (arquivos de 

contagem referentes a cada biblioteca) normalizadas com seus respectivos fatores de 

normalização, contemplando, em cada biblioteca a contagem de 23114 genes no total. 
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Durante a expressão diferencial seguiu-se a etapa de obtenção de coeficientes de variação 

biológica, etapa que antecede a análise de expressão diferencial, por meio do aplicativo 

edgeR. Nessa etapa, obteve-se uma estimativa de dispersão comum de 0,1477.  

Ao realizar a expressão diferencial, em cada período de avaliação, constatou 

que a maioria dos genes diferencialmente expressos foram encontrados no tempo de três 

horas, seguindo de forma decrescente nos períodos de seis e doze horas, conforme pode-se 

constatar nas Figuras 12 e 13. Muitos dos genes diferencialmente expressos (GDE) se 

encontram compartilhados entre os tempos, apresentando uma relação de intersecção nos 

três períodos avaliados, como apresentado na Figura 14. 

 

 
Figura 12. Variação dos Genes Diferencialmente Expressos (GDE), nos tempo de três (A), 

seis (B) e 12 horas (D), onde cada ponto equivale a um gene, os pontos 

vermelhos apresentam os GDE com limiar de FDR < 5% e Log2 FoldChange > 

|2|. (C) Porcentagem de GDE com limiar de FDR menor do que 5% e uma 

diferença de expressão acima de quatro vezes (Log2 FoldChange > |2|) nos três 

períodos avaliados. 
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Figura 13. Número de Genes Diferencialmente Expressos (GDE) superexpressos e 

reprimidos pelo tratamento de estresse, nos três períodos avaliados (três, seis 

e doze horas após início do tratamento). Os GDE seguem o limiar um FDR 

menor do que 5% e uma diferença de expressão acima de quatro vezes (Log2 

FoldChange > |2|).  

 

 
Figura 14. Diagramas de Venn mostrando a intersecção de genes significativamente 

superexpressos (A) e reprimidos (B) pelo tratamento com PEG8000 entre os 

três períodos avaliados. Os números de genes diferencialmente expressos, 

foram obtidos com um limiar de FDR menor do que 5% e uma diferença de 

expressão acima de quatro vezes (Log2 FoldChange > |2|). 
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4.4 IDENTIFICAÇÃO DE RESPOSTAS BIOLÓGICAS 

 

4.4.1 Teste de enriquecimento funcional 

 

A anotação Gene Ontology (GO) dos genes diferencialmente expressos foi 

analisada através de um Teste Exato de Fisher, com o objetivo de identificar categorias 

funcionais enriquecidas entre os GDE. A anotação GO foi obtida juntos aos arquivos de 

anotação do genoma de referencia, no banco de dados do Phytozome. Os genes do E. 

grandis foram anotados com 45200 termos GO atribuídos a 18833 genes. 

O enriquecimento funcional auxiliou no processo de interpretação das vias 

metabólicas e processos biológicos envolvidos na resposta ao estresse induzido pelo PEG 

8000. A partir da lista de 3150 GDE, obtidos no tempo de três horas, foram identificados 

140 termos GO enriquecidos (FDR < 5%). Desses, 79 estiveram enriquecidos entre os 

genes superexpressos e 61 nos genes reprimidos. No tempo de seis horas os 2494 GDE se 

relacionaram a 110 termos GO, sendo 78 enriquecidos nos genes superexpressos e 33 nos 

genes reprimidos. Por fim, no tempo de doze horas os 525 GDE tiveram apenas 13 termos 

GO enriquecidos, sendo um termo entre os genes superexpressos e doze nos reprimidos. 

A investigação dos termos GO enriquecidos prosseguiu com critério de 

parcimônia, evitando-se redundância de funcionalidade entre os termos amostrados e 

buscando inter-relações entre termos com respostas biológicas mais abrangentes e aqueles 

mais específicos. Assim, foi feito uma interpretação mais sucinta de processos biológicos 

envolvidos utilizando as ferramentas online QuickGO e AmiGO. Os resultados 

apresentaram uma redução dos termos GO que podem ser verificados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Número de termos Gene Ontology (GO) enriquecidos entre os genes 

significativamente superexpressos e reprimidos pelo tratamento de déficit 

hídrico nos três períodos avaliados. 

Período (horas) Magnitude de expressão
1
 Termos GO

2
 

Três 
Superexpresso 25 

Reprimido 22 

Seis 
Superexpresso 22 

Reprimido 14 

Doze 
Superexpresso 01 

Reprimido 06 
1 

Magnitude de expressão dos GDE expressa em valores Log2 FoldChange , no limiar> |2| e valores de FDR 

inferiores a 0,05. 
2
 Número de termos Gene Ontology não redundantes encontradas por meio do Teste Exato 

de Fisher com aplicativo Blast2GO. 
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Apesar de muitas semelhanças entre os termos GO enriquecidos nos diferentes 

períodos avaliados, alguns termos foram exclusivos em certos tempos. Nos períodos 

correspondentes a três (Tabela 8 e Tabela 9), seis (Tabela 10 e Tabela 11) e doze horas 

(Tabela 12), foram obtidas cinco listas de termos GO, relacionando os genes 

superexpressos e reprimidos. 

 

Tabela 8. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE superexpressos no período de três horas. O nome dos 

termos foi mantido no idioma original.(continua) 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 

Termos em segundo 

nível 
Termos enriquecidos 

GO:0003872 F Catalytic activity 6-phosphofructokinase activity  

GO:0009916 P Metabolic process Alternative oxidase activity 

GO:0046835 P Metabolic process Carbohydrate phosphorylation 

GO:0001678 P Biological regulation Cellular glicose homeostasis 

GO:0006952 P Response to stimulus Defense response  

GO:0031012 C Extracellular region Extracellular matrix  

GO:0071949 F Binding FAD binding  

GO:0010181 F Binding FMN binding 

GO:0005536 F Binding Glicose binding 

GO:0006096 P Metabolic process Glycolytic process 

GO:0020037 F Binding Heme binding  

GO:0004396 F Catalytic activity Hexokinase activity 

GO:0005506 F Binding Iron ion binding  

GO:0003950 F Catalytic activity NAD+ ADP-ribosyltransferase activity 

GO:0055114 P Metabolic process Oxidation-reduction process 
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Tabela 8. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE superexpressos no período de três horas. O nome dos 

termos foi mantido no idioma original. (conclusão) 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 
Termos em segundo nível Termos enriquecidos 

GO:0016705 F Catalytic activity 

Oxidoreductase activity, acting on 

paired donors, with incorporation 

or reduction of molecular oxygen 

GO:0016702 F Catalytic activity 

Oxidoreductase activity, acting on 

single donors with incorporation of 

molecular oxygen, incorporation of 

two atoms of oxygen 

GO:0004601 F Antioxidant activity Peroxidase activity 

GO:0016567 P Metabolic process Protein ubiquitination  

GO:0046128 P Metabolic process 
Purine ribonucleoside metabolic 

process 

GO:0043565 F Binding Sequence specific DNA binding 

GO:0030976 F Binding Thiamine pyrophosphate binding 

GO:0003700 F 
Nucleic acid binding 

transcription factor activity 

Transcription factor activity, 

sequence-specific DNA binding 

GO:0016758 F Catalytic activity 
Transferase activity, transferring 

hexosyl groups 

GO:0008270 F Binding Zinc ion binding 

1
 Nas categorias GO estão subdivididas em: Componente celular (C); Função metabólica (F) e Processo 

biológico (P). 
2
 Hierarquicamente após as categorias GO os termos enriquecidos agrupam em termos de 

maior especificidade, denominado aqui como termos de segundo nível. 

 

Tabela 9. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE reprimidos no período de três horas. O nome dos termos 

foi mantido no idioma original. (continua) 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 

Termos em segundo 

nível 
Termos enriquecidos 

GO:0048046 C Extracellular region Apoplast 

GO:0005618 C Cell Cell wall  

GO:0005507 F Binding Copper ion binding 
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Tabela 9. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE reprimidos no período de três horas. O nome dos termos 

foi mantido no idioma original. (conclusão) 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 

Termos em segundo 

nível 
Termos enriquecidos 

GO:0032502 P Development Process Development Process 

GO:0020037 F Binding Heme binding 

GO:0004553 F Catalytic activity 
Hydrolase activity, hydrolyzing O-

glycosyl compounds 

GO:0016872 F Catalytic activity Intramolecular lyase activity 

GO:0034551 P 

Cellular component 

organization or 

biogenesis 

Mitochondrial respiratory chain 

complex III assembly 

GO:0030410 F Catalytic activity Nicotianamine synthase activity 

GO:0030418 P Metabolic process 
Nicotinanamide biosynthetic 

process 

GO:0055114 P Metabolic process Oxidation-reduction process 

GO:0016705 F Catalytic activity 

Oxidoreductase activity, acting on 

paired donors, with incorporation or 

reduction of molecular oxygen 

GO:0004601 F Antioxidant activity Peroxidase activity 

GO:0005976 P Metabolic process Polyssacharide metabolic process 

GO:2001141 P Metabolic process 
Regulation of RNA biosynthetic 

process 

GO:0006979 P Response to stimulus Response oxidative stress 

GO:0004185 F Catalytic activity 
Serine-type carboxypeptidase 

activity 

GO:0008146 F Catalytic activity Sulfotransferase activity 

GO:0003700 F 

Nucleic acid binding 

transcription factor 

activity 

Transcription factor activity, 

sequence-specific DNA binding 

GO:0055085 P Localization Transmembrane transport  

GO:0005215 P Localization Transport activity  

GO:0016762 F Catalytic activity 
Xyloglucan:xyloglucosyl 

transferase activity 
1
 Nas categorias GO estão subdivididas em: Componente celular (C); Função metabólica (F) e Processo 

biológico (P). 
2
 Hierarquicamente após as categorias GO os termos enriquecidos agrupam em termos de 

maior especificidade, denominado aqui como termos de segundo nível. 
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Tabela 10. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE superexpressos no período de seis horas. O nome dos 

termos foi mantido no idioma original. (continua) 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 

Termos em 

segundo nível 
Termos enriquecidos 

GO:0003872 F Catalytic activity 6-phosphofructokinase activity  

GO:0030246 F Binding Carbohydrate binding 

GO:0016998 P Metabolic process Cell wall macromolecule catabolic process 

GO:0008061 F Binding Chitin binding  

GO:0006032 P Metabolic process Chitin catabolic process 

GO:0004568 F Catalytic activity Chitinase activity 

GO:0006952 P 
Response to 

stimulus  
Defense response 

GO:0031012 C 
Extracellular 

region part 
Extracellular matrix 

GO:0071949 F Binding FAD binding 

GO:0010181 F Binding FMN binding  

GO:0006096 P Metabolic process Glycolytic process 

GO:0020037 F Binding Heme binding 

GO:0005506 F Binding Iron ion binding 

GO:0004499 F Catalytic activity 
N,N-dimethylaniline monooxygenase 

activity 

GO:0016174 F Catalytic activity NAD(P)H oxidase activity 

GO:0050661 F Binding NADP binding 

GO:0016702 F Catalytic activity 

Oxidoreductase activity, acting on single 

donors with incorporation of molecular 

oxygen, incorporation of two atoms of 

oxygen 

GO:0004672 F Catalytic activity Protein kinase activity  

GO:0006468 P Metabolic process Protein phosphorylation 
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Tabela 10. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE superexpressos no período de seis horas. O nome dos 

termos foi mantido no idioma original. (conclusão) 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 

Termos em 

segundo nível 
Termos enriquecidos 

GO:0009607 P 
Response to 

stimulus  
Response to biotic stimulus 

GO:0030976 F Binding Thiamine pyrophosphate binding 

GO:0016758 F Catalytic activity 
Transferase activity, transferring hexosyl 

groups 
1
 Nas categorias GO estão subdivididas em: Componente celular (C); Função metabólica (F) e Processo 

biológico (P). 
2 

Hierarquicamente após as categorias GO os termos enriquecidos agrupam em termos de 

maior especificidade, denominado aqui como termos de segundo nível. 

 

Tabela 11. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE reprimidos no período de seis horas. O nome dos 

termos foi mantido no idioma original. (continua) 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 
Termos em segundo nível Termos enriquecidos 

GO:0006270 P Metabolic process DNA replication initiation  

GO:0006269 P Metabolic process 
DNA replication, synthesis of 

RNA primer 

GO:0003887 P Metabolic process 
DNA-directed DNA polymerase 

activity 

GO:0020037 F Binding Heme binding  

GO:0016872 F Catalytic activity Intramolecular lyase activity 

GO:0005506 F Binding Iron ion binding  

GO:0042555 C Macromolecular complex  
Mini-Chromosome Maintenance 

complex (MCM) 

GO:0030410 F Catalytic activity Nicotianamine synthase activity 

GO:0030418 P Metabolic process 
Nicotinanamide biosynthetic 

process 

GO:0016705 F Catalytic activity 

Oxidoreductase activity, acting 

on paired donors, with 

incorporation or reduction of 

molecular oxygen 

GO:0004601 F Antioxidant activity Peroxidase activity 

GO:0000160 P Biololgical regulation 
Phosphorelay signal transduction 

system 
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Tabela 11. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE reprimidos no período de seis horas. O nome dos 

termos foi mantido no idioma original. (conclusão). 

Número de 

acesso GO 

Categoria 

GO 
Termos em segundo nível Termos enriquecidos 

GO:0006979 P Response to stimulus Response oxidative stress 

GO:0005215 P Localization Transport activity  

1
 Nas categorias GO estão subdivididas em: Componente celular (C); Função metabólica (F) e Processo 

biológico (P). 
2 

Hierarquicamente após as categorias GO os termos enriquecidos agrupam em termos de 

maior especificidade, denominado aqui como termos de segundo nível. 

 

Tabela 12. Termos Gene Ontology (GO) identificados como enriquecidos pelo teste exato 

de Fisher entre os GDE no período de doze horas. O nome dos termos foi 

mantido no idioma original. 

Número de 

acesso GO 

Nível de 

expressão 

Categoria 

GO 

Termos em 

segundo 

nível 

Termos enriquecidos 

GO:0005975 Superexpresso P 
Metabolic 

process 

Carbohydrate metabolic 

process 

GO:0004601 Reprimido F 
Antioxidan

t activity 
Peroxidase activity 

GO:0005507 Reprimido F Binding Copper ion binding 

GO:0016762 Reprimido F 
Catalytic 

activity 

Xyloglucan:xyloglucosyl 

transferase activity 

GO:0005618 Reprimido C Cell Cell wall  

GO:0048046 Reprimido C 
Extracellul

ar region 
Apoplast 

GO:0006979 Reprimido P 
Response 

to stimulus 
Response oxidative stress 

1
 Nas categorias GO estão subdivididas em: Componente celular (C); Função metabólica (F) e Processo 

biológico (P). 2 Hierarquicamente após as categorias GO os termos enriquecidos agrupam em termos de 

maior especificidade, denominado aqui como termos de segundo nível. 

 

Por meio dos termos GO identificados, não se percebe um único padrão 

seguido, mas um conjunto de respostas para estresses de natureza abiótica e também 

biótica. Em casos de respostas para déficit hídrico em espécies de Eucalyptus, alguns 

termos condizem com o que foi identificado em outros trabalhos (Villar et sl.,2011; 

Thumma et al., 2012; Dasgupta & Dharanishanthi, 2017; Spokevicius et al., 2017) como os 

termos relacionados a fatores de transcrição, respostas de estimulo biótico, metabolismo de 

quitina relativo a resposta de defesa e catabolismo de carboidratos. Nesse caso percebe-se 

que existe uma similaridade de respostas entre diferentes espécies do gênero, sendo uma 

questão abordada no caso de respostas ao déficit hídrico (Dasgupta & Dharanishanthi, 
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2017), porém, os termos GO identificados também indicam a ocorrência de outros tipos de 

estresses simultâneos e com suas respectivas respostas localizadas entre os GDE. Um 

destaque importante é o enriquecimento do termo GO:0009916 (Alternative oxidase 

activity) (AOX) e a repressão do termo GO:0034551 (Mitochondrial respiratory chain 

complex III assembly) que mostra uma alteração no comportamento do complexo III da 

cadeia respiratória e sua interação com o mecanismo AOX que por sua vez tem importante 

papel na manutenção metabólica, garantindo a homeostase em relação a produção de ROS 

e prevenindo a morte celular (Van Aken et al., 2009). 

 

4.4.2 Processos relacionados ao metabolismo energético 

 

Termos relacionados ao metabolismo de carboidratos foram identificados em 

todos os períodos avaliados (três, seis e doze horas). Nos tempos de três e seis horas foi 

identificado o enriquecimento do termo GO:0006096 (Glycolytic process) entre os GDE 

superexpressos, apresentando uma alteração no processo glicolítico nesses dois períodos. 

Também entre os genes superexpressos nos períodos de três e seis horas foi encontrada 

alteração expressão de enzimas quinases como o enriquecimento do termo GO:0003872 

(6-phosphofructokinase activity) no metabolismo de frutose e no metabolismo de glicose 

via hexoquinases : GO:0001678 (Cellular glicose homeostasis), GO:0005536 (Glicose 

binding) e GO:0004396 (Hexokinase activity), esses somente no período de três horas. 

As enzimas quinases identificadas também podem ser classificadas como 

enzimas fosfotransferases, que catalisam reações por meio da transferência de grupos 

fosfatos altamente energizados. A atividade de fosfotransferases também é identificada 

entre os termos GO enriquecidos nos GDE superexpressos em GO:0016758 (Transferase 

activity, transferring hexosyl groups) nos períodos de três e seis horas e o termo 

GO:0004672 (Protein kinase activity) no período de seis horas, relativo as enzimas 

quinases. 

A enzima hexoquinase tem como seu principal substrato moléculas de glicose. 

Essas são oriundas de reações de catabolismo de sacarose (sucrose) por meio da enzima 

invertase (ou β-frutofuranosidase) assim como também do catabolismo de amido por 

amilases. As moléculas de glicoses também podem ser obtidas por sacarose via a enzima 

sucrose sintase. Entre os GDE não foi encontrado uma expressão significativa, com limiar 

de Log2 FoldChange > |2|, para enzimas invertases, somente as enzimas sucrose sintase e 
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β-amilase foram identificadas entre os GDE superexpressos e de expressão reprimida 

(Tabela 13). 

Tabela 13. Relação de genes das enzimas Sucrose sintase e β-amilase diferencialmente 

expressos nos três períodos avaliados e seus respectivos homólogos em 

Arabidopsis thaliana.  

Gene Log2 FoldChange  Enzima  Homólogo em A. thaliana
 

 

3 h 6 h 12 h 

  Eucgr.H01094 3,17 3,39 * Sucrose sintase AT4G02280.1 

Eucgr.C03199 2,35 * * Sucrose sintase AT3G43190.1 

Eucgr.H02879 * * 3,93 β-amilase  AT3G23920.1 

Eucgr.H03767 2,37 * * β-amilase  AT5G18670.1 

Eucgr.E00138
1
 -2,28 * * β-amilase  AT4G00490.1 

*
 Não considerado GDE. 

1
 O valor negativo corresponde a magnitude dos genes reprimidos. 

 

Interpretando os termos GO identificados assim como alguns GDE, algumas 

das respostas apresentadas para o metabolismo de carboidratos, no sentido energético, 

apontaram a possiblidade de respostas cruzadas estarem envolvidas com outros tipos de 

estresse. Algumas respostas identificadas tanto nos termos GO enriquecidos nos genes 

superexpressos e entre os GDE foram condizentes ao estresse por hipóxia. A resposta ao 

estresse por hipóxia pode ser explicada pela alta viscosidade da solução com PEG8000, 

utilizada para induzir o déficit hídrico no experimento, essa tem o potencial de limitar a 

aeração da solução, limitando assim o acesso de oxigênio nas raízes (Verslues et al., 1998). 

 Em casos em que existe o déficit de oxigênio, estágio que antecede anoxia 

(ausência total de oxigênio), é comum entre algumas plantas a busca por meios para 

minimizar os danos celulares e por consequência buscar alternativas para o maior ganho 

energético possível de forma anaeróbia, que nesse caso foi evidenciado inicialmente no 

catabolismo de amido e sacarose. Esse catabolismo aparentemente se deu pela via 

glicolítica devido a condição de hipóxia. 

Em casos de hipóxia as reações de catabolismo de sacarose podem ter uma 

maior participação da enzima sucrose sintase ao contrário da enzima invertase, situação 

essa que é contestada por Santaniello et al. (2014). Esses autores apontam para uma 

participação mutua entre essas enzimas em casos de hipóxia e que não existe uma 

preferencia pela via metabólica onde a enzima sucrose sintase atua. Embora exista um 

consenso de que a via metabólica em que a sucrose sintase atua tenha maior desempenho 

energético do que outras vias como a de participação da enzima invertase, a via sucrose 
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sintase pode apresentar maiores benefícios a plantas mais velhas ao contrário de plantas 

jovens ou em fases de mudas, sob o estrese de hipóxia (Bailey-Serres & Colmer, 2014). 

Também entre os GDE foram identificados, por meio da homologia dos genes 

com ortológos em A. thaliana, relação com as enzimas quinases: hexoquinases (Tabela 14) 

e fosfofructoquinases (Tabela 15), ambas também são identificadas entre os termos GO 

presentes nos GDE superexpressos. Essas enzimas são componentes da via glicolítica, 

indicando uma maior atividade da glicólise como forma da planta conseguir energia em 

face ao estresse osmótico e de hipóxia. Nas duas enzimas percebe-se uma redução de 

expressão gradual no decorrer dos períodos avaliados, em relação à participação dos genes 

envolvidos, tendo a maior quantidade de genes relacionados às enzimas expressos no 

período de três horas. Com base nos resultados apresentados formula-se a hipótese de que 

as enzimas hexoquinases tenham em sua maioria como substrato moléculas de glicose 

advindas das reações de catabolismo de β-amilase. Isso porque a via metabólica em que 

atua a enzima invertase, que também gera glicose, não foi considerada superexpressa. 

 

Tabela 14. Relação de genes relacionados a hexoquinases diferencialmente expressos nos 

três períodos avaliados e seus respectivos homólogos em Arabidopsis thaliana.  

Gene de hexoquinases Log2 FoldChange  Homologo em A. thaliana 

 

3 h 6 h 12 h 

 Eucgr.C00559 3,32 * * AT2G19860.1 

Eucgr.C00569 3,73 3,14 * AT2G19860.1 

Eucgr.C00975 2,44 2,88 3,36 AT2G19860.1 

Eucgr.C00983 3,45 3,46 * AT2G19860.1 
*
 Não considerado GDE. 

 

Tabela 15. Relação de genes relacionados a fosfofructoquinase diferencialmente expressos 

nos três períodos avaliados e seus respectivos homólogos em Arabidopsis 

thaliana.  

Gene Log2 FoldChange  Homologo em A. thaliana 

 

3 h 6 h 12 h 

 Eucgr.D00956 4,02 2,99 * AT5G47810.1 

Eucgr.C00617 3,97 3,76 * AT4G26270.1 

Eucgr.C00952 2,79 * * AT4G26270.1 

Eucgr.C00956 3,24 * * AT4G26270.1 

Eucgr.C02986 3,12 * * AT5G56630.1 

Eucgr.F03611 5,87 5,61 * AT1G76550.1 

Eucgr.K00768 * 2,00 * AT1G12000.1 
1
Eucgr.F03086 -3,92 -5,24 * AT4G26270.1 

*
 Não considerado GDE. 

1
 O valor negativo ocorre em genes reprimidos. 
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De acordo com a interpretação dos termos GO identificados assim como os 

GDE superexpressos relacionados, percebe-se que processos da via glicolitica têm grande 

destaque no trabalho. A atividade da glicólise fica evidente pelo super-expressão dos genes 

relacionados a β-amilase e sucrose sintase envolvidos no catabolismo de amido e sacarose 

(sucrose), respectivamente, nos períodos de três e seis horas, seguido pela atuação das 

enzimas hexoquinases em glicose e frutose também, assim como a reação de fosforilação 

da frutose pela enzima fosfofructoquinase. As etapas mencionadas podem ser consideradas 

como iniciais da etapa de glicólise, que também fica destacado no estudo por meio do 

enriquecimento do termo GO:0030976 (Thiamine pyrophosphate binding) entre os GDE 

superexpressos nos períodos de três e seis horas. Esse termo se refere a ligação de 

pirofosfato de tiamina que é destacado também em alguns genes superexpressos nos 

períodos de três e seis horas (Tabela 16). 

O composto pirofosfato de tiamina é amplamente empregado como cofator 

enzimático que auxilia na catalisação de algumas reações das enzimas piruvato 

descarboxilase, acetolactase sintase, piruvato oxidase, piruvato desidrogenase e 2-

oxoglutarato desidrogenase, por exemplo (Hawkins et al., 1989). Dentre as enzimas em 

que o pirofosfato de tiamina funciona como cofator, as que envolvem moléculas de 

piruvato indicam sua participação no evento de glicólise. Entre os GDE superexpressos 

estão várias enzimas relacionadas ao metabolismo de piruvato (Tabela 17). 

 

Tabela 16. Relação de genes da família piruvato-descarboxilase dependentes de pirofosfato 

de tiamina diferencialmente expressos nos três períodos avaliados e seus 

respectivos homólogos em Arabidopsis thaliana.  

Gene Log2 FoldChange Homologo em A. thaliana 

 

3 h 6 h 12 h 

 Eucgr.A00547 7,91 7,16 * AT4G33070.1 

Eucgr.D01319 4,10 * * AT4G33070.1 

Eucgr.A00546 5,45 5,93 * AT4G33070.1 

Eucgr.A00548 5,71 4,90 * AT4G33070.1 

Eucgr.D00535 4,81 4,51 * AT5G01320.1 

Eucgr.L02239 4,68 3,90 * AT5G01320.1 
*
 Não considerado GDE.  
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Tabela 17. Relação genes do metabolismo de piruvato diferencialmente expressos nos três 

períodos avaliados e seus respectivos homólogos em Arabidopsis thaliana. 

Gene Log2 FoldChange
 1

  
Homologo em A. 

thaliana 

Definição via homologo 

em A. thaliana 

 

3 h 6 h 12 h 

  Eucgr.A01915 * -3,82 * AT3G14940.1 PPEC
2
 

Eucgr.B03067 * -3,76 * AT1G68750.1 PPEC 

Eucgr.I00628 * * 2,48 AT4G37870.1 PEPCK
3
 

Eucgr.A00549 4,81 5,03 * AT5G54960.1 PDC
4
 

Eucgr.H04122 2,33 3,20 * AT3G06483.1 PDK
5
 

Eucgr.G02720 5,11 4,18 * AT3G52990.1 PFPK
6
 

Eucgr.J00327 3,36 3,24 * AT5G08570.1 PFPK 

Eucgr.B03586 4,42 3,43 * AT5G56350.1 PFPK 
*
 Não considerado GDE. 

1
 O valor negativo corresponde a magnitude dos genes reprimidos. 

2 

Fosfoenolpiruvato carboxilase. 
3
 fosfoenolpiruvato carboxiquinase. 

4 Piruvato descarboxilase.
 5

 Piruvato 

desidrogenase quinase. 
6
 Proteína da família de piruvato quinase 

 

A partir das moléculas de piruvato algumas reações seguintes foram 

identificadas como respostas esperadas em situações de estresse por hipóxia. Tais eventos 

foram identificados entre os GDE superexpressos no metabolismo de piruvato. Essa 

superexpressão vem no sentido de obter maior desempenho energético em condições de 

déficit de oxigênio, também conhecido como ―efeito Pasteur‖. Esse efeito é caracterizado 

pelo aumento da taxa glicolítica, onde moléculas de sacarose ou glicose são redirecionadas 

para a etapa de glicólise (Buchanan et al., 2015). Outros efeitos decorrentes do ―efeito 

Pasteur‖, e também respostas características em caso de hipóxia, são eventos de 

fermentação que resultam na formação de etanol e lactato. As reações que envolvem tais 

produtos foram identificadas entre os GDE superexpressos por meio das principais 

enzimas que atuam nesses processos a partir da molécula de piruvato, sendo elas: lactato 

desidrogenase, álcool desidrogenase e piruvato descarboxilase. Tais enzimas foram 

identificadas através da descrição funcional de homólogos ortológos de A. thaliana 

relacionado aos GDE (Tabela 18)  
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Tabela 18. Relação genes do metabolismo de piruvato diferencialmente expressos em dois 

períodos avaliados e seus respectivos homólogos em Arabidopsis thaliana. 

Gene Log2 FoldChange 
Homologo em A. 

thaliana 

Definição via homologo 

em A. thaliana 

 

3 h 6 h 

  
Eucgr.D02046 4,85 6,77 AT4G17260.1 PFLDH

1
 

Eucgr.H04950 5,98 4,73 AT1G77120.1 ADH
2
 

Eucgr.H04951 5,70 4,84 AT1G77120.1 ADH 

Eucgr.H04952 6,02 4,66 AT1G77120.1 ADH 

Eucgr.I00224 5,92 5,01 AT1G77120.1 ADH 

Eucgr.K03599 3,98 4,18 AT1G77120.1 ADH 

Eucgr.F02744 * 3,13 AT1G77120.1 ADH 
*
 Não considerado GDE. 

1
Proteina da família de lactato / malato desidrogenase.

 2
Álcool desidrogenase 

 

Assim como as anotações funcionais dos GDE identificados no processo de 

fermentação, também alguns termos GO indicam a atividade enzimática relacionada, como 

o termo GO:0008270 (Zinc ion binding) relativo a ligação de íons de zinco, no período de 

três horas. Esse termo reforça a hipótese de atuação da enzima ADH, já que existe um sítio 

de ligação de zinco nesta enzima, o que auxilia na estabilidade protéica (Myint et al., 

2015). A identificação dos termos GO:0016702 (Oxidoreductase activity, acting on single 

donors with incorporation of molecular oxygen, incorporation of two atoms of oxygen), em 

três e seis horas, e GO:0016705 (Oxidoreductase activity, acting on paired donors, with 

incorporation or reduction of molecular oxygen) em três horas, indicam a atividade de 

oxidorredutases como por exemplo a enzima ADH, também. A resposta da enzima ADH 

durante eventos de fermentação, não é uma resposta exclusiva para eventos de hipóxia, 

pois também pode estar relacionada a respostas em casos de: lesões dos tecidos, infecção 

patogênica, respostas a baixas temperaturas e eventos decorrentes de déficit hídrico (Myint 

et al., 2015). Em casos de hipóxia eventos de fermentação alcoólica geram NAD para 

suprir eventos de glicólise, atuando como na reciclagem de poder redutor (Perata et al., 

1993). 

Também indentificou-se que somente alguns dos genes envolvidos no ciclo do 

acido cítrico foram superexpressos. Esse resultado também é característico do metabolismo 

energético sob hipóxia. Primeiramente dentre essas reações foi identificado um gene de 

alanina aminotransferase (Eucgr.I02163) como superexpresso (Log2 FoldChange de 2,12) 

no tempo de três horas. Esse gene está relacionado com a reação que gera como produto 
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alanina a partir de piruvato. Essa reação também esta relacionada a um conjunto de reações 

alternativas do ciclo do acido cítrico, em que algumas das enzimas envolvidas foram 

identificadas entre os GDE, como o metabolismo de aspartato (Tabela 19), glutamato 

(Tabela 20) e 2-oxoglutarato (Tabela 21). 

 

Tabela 19. Relação genes para enzimas relacionadas ao metabolismo de aspartato 

diferencialmente expressos em três períodos avaliados e seus respectivos 

homólogos em Arabidopsis thaliana. 

Gene Log2 FoldChange Homologo em A. thaliana 

Descrição do 

homologo em A. 

thaliana 

 

3 h 6 h 12 h 

  Eucgr.K01272 5,75 5,73 * AT2G30970.2  AST
1
 

Eucgr.C02894 * * 2,15 AT5G11520.1 AST 

Eucgr.I01605 3,36 2,75 * AT3G02020.1/AT3G02020.1 Aspartato quinase 
*
 Não considerado GDE. 

1
 Aspartato aminotransferase.  

 

Tabela 20. Relação genes para metabolismo de glutamato diferencialmente expressos em 

três períodos avaliados e seus respectivos homólogos em Arabidopsis thaliana. 

Gene Log2 FoldChange 
Homologo em 

A. thaliana 

Descrição do homologo em A. 

thaliana 

 

3 h 6 h 

  Eucgr.B02632 3,85 3,12 AT2G02010.1 Glutamato descarboxilase 

Eucgr.C01867 * 3,51 AT5G27100.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.E02657 2,40 7,68 AT5G27100.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.J03152 2,36 2,29 AT2G29120.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.L02750 2,29 2,81 AT2G29120.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.L03145 * 6,50 AT2G29110.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.C02431 2,90 * AT2G29110.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.L00903 2,24 * AT2G29110.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.J03149 2,64 * AT2G29120.1 Receptor de glutamato 

Eucgr.C02006 * -2,32 AT2G29120.2 Receptor de glutamato 
*
 Não considerado GDE 
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Tabela 21. Relação genes relacionados a 2-oxoglutarato diferencialmente expressos em 

três períodos avaliados e seus respectivos homólogos em Arabidopsis 

thaliana. 

Gene Log2 FoldChange 
Homologo em 

A. thaliana 

Descrição do homologo 

em A. thaliana 

 

3 h 6 h 12h 

  
Eucgr.I01192 * * 6,12 AT3G19000.1 

2-oxoglutarato (2OG) e 

proteína de 

superfamília de 

oxigenase dependente 

de Fe (II) 

Eucgr.F03711 6,36 5,51 * AT1G20270.1 

Eucgr.I01197 2,89 6,03 * AT3G19000.1 

Eucgr.K02978 4,91 5,84 * AT3G11180.1 

Eucgr.I01203 3,44 5,53 * AT3G19000.1 
*
 Não considerado GDE 

 

 Entre os GDE também foram identificadas várias subunidades da enzima 

celulose sintase como reprimidas (Tabela 22), o que caracteriza uma resposta de redução 

de crescimento vegetal, característico em casos de déficit hídrico. Além da celulose 

sintase, também houve repressão de xiloglucano endotransglicolisilase (XET) em três 

horas (Tabela 9), indicando que não somente a síntese de novos compostos de parede 

celular foram prejudicados.  

 

Tabela 22. Relação genes relacionados à enzima celulose sintase diferencialmente 

expressos em três períodos avaliados e seus respectivos homólogos em 

Arabidopsis thaliana. 

Gene Log2 FoldChange 
Homologo em 

A. thaliana 

Descrição do homologo em 

A. thaliana 

 

3 h 6 h 12h 

  Eucgr.F04212 -2,06 * * AT5G64740.1 Celulose sintase 6 

Eucgr.E03846 -4,11 -3,20 * AT1G55850.1 Celulose sintase E1 

Eucgr.E03847 -2,04 * * AT1G55850.1 Celulose sintase E1 

Eucgr.L03024 -3,01 * * AT1G55850.1 Celulose sintase E1 

Eucgr.H00188 -2,63 * * AT4G24000.1 Celulose sintase G2 

Eucgr.J00420 -2,60 -2,89 * AT5G22740.1 Celulose sintase A2 

Eucgr.I01833 -3,37 * * AT3G28180.1 Celulose sintase C4 

Eucgr.F04010 -2,76 -2,40 * AT4G31590.1 Celulose sintase C5 

Eucgr.H00189 2,03 3,98 * AT4G24000.1 Celulose sintase G2 

Eucgr.K00778 * 2,36 * AT2G32540.1 Celulose sintase B4 
*Não considerado GDE 
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4.4.3 Indicadores de estresse biótico  

 

Especificamente no período de seis horas foram identificados termos GO 

relacionados à atividade do metabolismo de quitina: GO:0008061 (Chitin binding); 

GO:0006032 (Chitin catabolic process); GO:0004568 (Chitinase activity) e GO:0016998 

(Cell wall macromolecule catabolic process). O metabolismo de quitina, especificamente 

as enzimas quitinases trazem evidencias de respostas condizentes a estresse de natureza 

biótica, por meio de infecção ou infestação em Eucalyptus grandis (Tobias et al., 2017). 

É possível que o estresse biótico seja uma consequência de outros estresses 

suportados pelos clones, concomitantemente. A ação de quitinases também já foi 

evidenciada em outros trabalhos em que avaliaram respostas, em nível transcricional, de 

espécies do gênero Eucalyptus ao déficit hídrico, como em E. urophylla x E. grandis e 

Eucalyptus sp. PF1 (Villar et al.,2011); E. camaldulensis (Thumma et al., 2012); E. 

grandis (Dasgupta & Dharanishanthi, 2017). Além de atividade de quitinases, trabalhos 

como o de Villar et al. (2011) também já identificaram genes atrelados a proteínas 

relacionada à patogênese (Proteinas PR), o que reforça a ideia de um estresse biótico como 

consequência de um estresse abiótico, como o déficit hídrico, por exemplo. Casos de 

déficit hídrico e hipóxia têm em comum o alto consumo de carboidratos e uma 

significativa diminuição da atividade fotossintética. As quitinases assim como em 

respostas contra estresses de natureza biótica também são identificadas dentre respostas de 

estresse abiótico, constituindo certas vezes um elemento geral sinalizador importantes de 

estresse (Kasprzewska, 2003). 

As quitinases são enzimas que fazem parte das famílias de glicosídeos 

hidrolases 18 e 19, as quais são agrupadas em classes (Tobias et al., 2017). Outros eventos 

relacionados a resposta ao estresse biótico também são constatados pelo enriquecimento 

nos GDE superexpressos do termo GO:0006952 (Defense response), nos tempos de três e 

seis horas. Os GDE relacionados à quitinases podem ser verificados na Tabela 23 a seguir. 
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Tabela 23. Relação de genes do metabolismo de quitinases diferencialmente expressos em 

três períodos avaliados e seus respectivos homólogos em Arabidopsis thaliana. 

Gene Log2 FoldChange 
Homologo em 

A. thaliana 

Definição via homologo em A. 

thaliana 

 

3 h 6 h 12 h 

  

Eucgr.I01495 2,11 3,28 * AT3G12500.1 Quitinase básica (Classe IA) 

Eucgr.L00937 * 2,18 * AT3G12500.1 Quitinase básica (Classe II) 

Eucgr.L00941 * 2,44 * AT3G12500.1 Quitinase básica (Classe II) 

Eucgr.E00090 * 3,18 * AT5G24090.1 Quitinase A (Classe III) 

Eucgr.K00308 -4,04 -4,90 * AT5G24090.1 Quitinase A (Classe III) 

Eucgr.A00999 * -2,02 * AT4G01700.1 Família de quitinase (Classe II) 

Eucgr.C00395 2,09 2,91 * AT4G19810.1 

1
FGH 18 com sitio de inserção de 

quitinase V 

Eucgr.C04051 2,41 2,62 * AT4G19810.1 

FGH 18 com sitio de inserção de 

quitinase V 

Eucgr.C04060 2,28 2,83 * AT4G19810.1 

FGH 18 com sitio de inserção de 

quitinase V 

Eucgr.L00615 2,47 2,57 * AT4G19810.1 

FGH 18 com sitio de inserção de 

quitinase V 

Eucgr.L01120 2,42 3,20 * AT4G19810.1 

FGH 18 com sitio de inserção de 

quitinase V 

Eucgr.L02946 2,29 2,52 * AT4G19810.1 

FGH 18 com sitio de inserção de 

quitinase V 

Eucgr.A00021 2,43 2,78 * AT3G54420.1 
2 

EP3-3 quitinase classe IV 

Eucgr.H00321 * 2,91 * AT3G54420.1 EP3-3 quitinase classe IV 

Eucgr.H00323 2,32 * * AT3G54420.1 EP3-3 quitinase classe IV 

Eucgr.H00324 * 3,54 * AT3G54420.1 EP3-3 quitinase classe IV 

Eucgr.H00325 * 3,53 * AT3G54420.1 EP3-3 quitinase classe IV 

Eucgr.H00326 * 3,10 * AT3G54420.1 EP3-3 quitinase classe IV 

Eucgr.H00329 -6,95 * * AT3G54420.1 EP3-3 quitinase classe IV 

Eucgr.K02166 * 2,50 2,24 AT3G54420.1 EP3-3 quitinase classe IV 
*Não considerado GDE; 

1
 Família Glicósideo hidrolase; 

2
 Homologo em cenoura (Daucus carota L.) 
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4.4.4 Respostas ao estresse por hipóxia 

 

Tanto no período de três horas como no período de seis horas foram 

identificados entre os termos GO enriquecidos, tanto para os genes superexpressos como 

para os reprimidos, atividade de hemoglobinas identificadas pelos termos: GO:0020037 

(Heme binding) e GO:0005506 (Iron ion binding). Possivelmente, as hemoglobinas da 

classe I estão entre os genes superexpressos e as demais classes (II e III) entre os genes 

reprimidos (Gupta et al., 2011). 

Em casos de hipóxia, as hemoglobinas, principalmente da classe I, tem uma 

participação fundamental na modulação dos níveis de nitrato (HNO3) por meio da redução 

de HNO3 para formação de óxido nítrico (NO) (Dordas et al., 2003; Gupta et al., 2011). 

Com o auxilio da enzima nitrato redutase, a redução de HNO3 é uma resposta identificada 

em casos de hipóxia (Kreuzwieser & Rennenberg, 2014), possibilitando a reciclagem de 

moléculas NADH, e manutenção do fluxo energético (Igamberdiev & Hill, 2004). Dessa 

forma, a redução de HNO3 é uma via alternativa de obtenção energética que, com a 

participação das hemoglobinas de classe I, propicia a oxidação de moléculas de NADH, 

reduzindo a necessidade de vias alternativas de fermentação (Igamberdiev & Hill, 2004).  

A participação de hemoglobinas em processos de manutenção de processos de 

oxido-redução também ganha evidencia na identificação do termo GO GO:0055114 

(Oxidation-reduction proces) no período de três horas e na identificação de um GDE 

relacionado a hemoglobina, Eucgr.I01236, com valor Log2 FoldChange 2,26. O acúmulo 

de NO resultante da atividade da enzima nitrato redutase possui também uma forte ligação 

a outros eventos relacionados à resposta ao estresse por hipóxia, como por exemplo, 

alterações morfológicas de formação de raízes adventícias e aerênquimas (Parent et al., 

2007).  

Observando alguns termos GO enriquecidos entre os GDE reprimidos em seis 

horas, nota-se que processos relacionados à replicação de DNA se encontram reduzidos, 

através dos termos: GO:0006270 (DNA replication initiation); GO:0006269 (DNA 

replication, synthesis of RNA primer) e GO:0003887 (DNA-directed DNA polymerase 

activity). Tais termos enriquecidos são evidências de uma redução do crescimento 

radicular, o que é reforçado também pelo termo GO:0032502 (Development Process) de 

desenvolvimento biológico, enriquecido entre os GDE reprimidos em três horas. A 

contenção do crescimento vegetal, também é reforçada pela repressão de GDE 
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relacionados à biossíntese de celulose (Tabela 22). Tais evidências contradizem a 

suposição de formação de raízes adventícias como uma resposta ao estresse por hipóxia 

apresentadas anteriormente (Parent et al., 2007). 

A formação de aerênquimas, também característica em casos de estresse por 

hipóxia, é consequência de diversos eventos de sinalização, sendo um deles realizado pelo 

hormônio etileno (Yamauchi et al., 2013). Durante a biossíntese do hormônio etileno 

algumas enzimas fundamentais como: aminociclopropano carboxilato oxidase (ACC 

oxidadse) e aminociclopropano carboxilato sintase (ACC sintase) (Buchanan et al., 2015), 

foram identificadas associadas a genes superexpressos, nos períodos de três e seis horas. A 

síntese do hormônio etileno torna-se menos intensa no período de doze horas, tendo a 

maior intensidade de expressão e sinalização no período de três horas. A biossíntese e 

eventos de sinalização desse hormônio são oriundos de evidências entre os GDE 

identificados no trabalho, presentes na Tabela 24. 

 O evento de formação de aerênquimas conta ainda com a participação de 

enzimas que atuam na parede celular para degradação (lisogenia) ou afastamento das 

células sem colapsá-las (esquizogenia). Esses processos podem ainda ocorrer 

simultaneamente (Buchanan et al., 2015). No presente trabalho foram identificadas três 

enzimas relacionadas a esse processo: celulase, pectina liase e xiloglucano 

endotransglicolisilase (XET) (Tabela 25). A maior parte dos GDE dessas famílias se 

encontram reprimidos, no caso das enzimas pectina liase e XET, o que é condizente com o 

enriquecimento do termo GO:0016762 (Xyloglucan:xyloglucosyl transferase activity) 

entre os genes reprimidos nos períodos de três e doze horas. Consideradas enzimas 

―chaves‖ no processo de formação de aerênquimas (Yamauchi et al., 2013), a enzima 

celulase foi representada em GDE superexpressos em um único período (três horas). 

Apesar do evento de sinalização, relacionado ao hormônio etileno, se encontrar 

superexpresso, a maior parte dos GDE relacionados à degradação da parede celular 

apresentaram-se reprimidos para a formação de aerênquimas. Termos GO indicando 

processos de apoptose também não foram encontrados. A resposta para o estresse por 

hipóxia identificada através de termos GO relacionados à atividade de hemoglobinas, 

também foram identificadas em genótipos resistentes de Prunus a condição de hipóxia 

(Arismendiet al., 2015).  
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Tabela 24. Relação genes do metabolismo de etileno diferencialmente expressos em três 

períodos avaliados e suas respectivas homologias aos genes homólogos de 

Arabidopsis thaliana. 

Gene 
Log2 

FoldChange 

Homologo em 

A. thaliana 

Definição via homlogo em A. 

thaliana 

 

3 h 6 h 12 h 

  

Eucgr.C03886 4,01 5,07 * AT2G19590.1 
1
ACC oxidase  

Eucgr.D01815 2,02 * * AT3G61510.1 ACC sintase 

Eucgr.D01817 3,24 2,23 * AT3G61510.1 ACC sintase 

Eucgr.L01617 2,09 * * AT3G61510.1 ACC sintase 

Eucgr.L02435 3,19 3,24 * AT3G61510.1 ACC sintase 

Eucgr.L02436 2,42 * * AT3G61510.1 ACC sintase 

Eucgr.K00740 2,79 * * AT1G05010.1 Enzima formadora de etileno 

Eucgr.K00746 2,07 * * AT1G05010.1 Enzima formadora de etileno 

Eucgr.K00749 2,06 * * AT1G05010.1 Enzima formadora de etileno 

Eucgr.K00750 * * 3,40 AT1G05010.1 Enzima formadora de etileno 

Eucgr.D01368 -4,11 -4,42 * AT1G05010.1 Enzima formadora de etileno 

Eucgr.A02924 * 2,80 * AT2G44840.1 

Fator de ligação do elemento 

responsivo ao etileno 

Eucgr.H04254 3,63 * * AT3G23240.1 Fator de resposta a etileno 

Eucgr.K03266 2,78 2,51 * AT3G23240.1 Fator de resposta a etileno 

Eucgr.K03513 * 2,53 * AT1G66340.1 Sensor de resposta ao etileno 

Eucgr.K03513 * 2,53 * AT2G40940.1 

Transdutor de sinal histidina quinase, 

tipo híbrido, sensor de etileno 

Eucgr.H03145 3,17 3,52 * AT3G23150.1 

Transdutor de sinal histidina quinase, 

tipo híbrido, sensor de etileno 
*
Não considerado GDE

; 1
Aminociclopropane Carboxilato  
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Tabela 25. Relação genes de enzimas relacionadas a formação de aerênquimas 

diferencialmente expressos em três períodos avaliados e seus respectivos 

homólogos em Arabidopsis thaliana.(continua). 

Gene Log2 FoldChange 
Homologo em 

A. thaliana 

Descrição do gene homólogo em A. 

thaliana 

 
3 h 6 h 12 h 

  
Eucgr.I00417 2,88 * * AT3G26130.1 

1
Celulase  

Eucgr.L01170 4,29 * * AT3G26130.1 Celulase  

Eucgr.A00432 -4,64 -5,85 -4,09 AT2G43880.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.A02740 * * 3,03 AT3G48950.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.B00168 -2,87 -3,69 * AT4G24780.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.C02449 6,36 * * AT3G24130.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.C03721 -4,33 -3,27 * AT5G19730.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.D01730 * -2,58 * AT4G23820.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.E00104 * -2,15 * AT3G61490.2 Super família Pectina liase 

Eucgr.F02531 -3,37 * * AT5G17200.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.G03373 6,06 * * AT3G07970.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.H00093 * -2,42 * AT4G13710.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.H00909 -4,50 -4,03 -3,47 AT5G19730.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.H01308 -6,98 -9,15 * AT1G02460.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.H02537 -4,76 -5,47 * AT3G26610.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.H02860 -2,05 -3,06 * AT4G13710.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.H04092 -2,81 * * AT1G48100.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.I01777 -2,66 * * AT1G60590.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.J01279 -2,21 * * AT3G07970.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.J02266 -2,32 -3,80 * AT3G27400.1 Super família Pectina liase 

Eucgr.K02430 -2,08 * * AT1G05310.1 Super família Pectina liase 
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Tabela 25. Relação genes de enzimas relacionadas à formação de aerênquimas 

diferencialmente expressos em três períodos avaliados e seus respectivos 

homólogos em Arabidopsis thaliana. (conclusão). 

Gene Log2 FoldChange 
Homologo em 

A. thaliana 

Descrição do gene homólogo em A. 

thaliana 

 
3 h 6 h 12 h 

  
Eucgr.C00175 5,30 3,83 * AT4G25810.1 

2
XET 

Eucgr.C00176 3,42 4,59 * AT4G25810.1 XET 

Eucgr.C00177 3,32 3,61 * AT4G25810.1 XET 

Eucgr.A01661 -2,36 * * AT2G36870.1 XET/hidrolase 

Eucgr.C03800 -2,80 -5,06 -3,51 AT4G28850.1 XET/hidrolase 

Eucgr.D01294 -2,10 -3,7 -3,25 AT1G11545.1 XET/hidrolase 

Eucgr.G01909 -3,00 * * AT5G13870.1 XET/hidrolase 

Eucgr.G02075 * -2,16 * AT1G14720.1 XET/hidrolase 

Eucgr.H00619 -3,28 -5,91 -3,83 AT4G03210.2 XET/hidrolase 

Eucgr.H00623 -2,90 -5,96 -4,27 AT4G03210.1 XET/hidrolase 

Eucgr.J00383 -3,53 -3,81 * AT2G36870.1 XET/hidrolase 

Eucgr.J01663 -3,03 -3,98 -3,95 AT5G13870.1 XET/hidrolase 

*
Não considerado GDE

; 1
Proteina da família 5 de glicosil hidrolase; 

2 
xiloglucano endotransglicolisilase 

 

4.4.5 Principais respostas 

 

Avaliando as principais respostas encontradas no estudo, verifica-se que a 

maior parte está relacionada a eventos de estresse por hipóxia. O estresse por hipóxia já foi 

reportado em estudos anteriores que utilizaram o PEG (Verslues et al., 1998; Myint et al., 

2015), indicando o potencial do composto em induzir esse estresse. Devido a sua alta 

viscosidade em solução, o composto pode diminuir a solubilização do O2 (Mexal et al. 

1975) causando estresse por hipóxia nos vegetais presentes em meio hidropônico. 

Quando aplicado o composto PEG, a aeração artificial permaneceu com a 

mesma frequência utilizada na fase de crescimento das raízes, ou seja, por quinze minutos 

a cada hora. Preferencialmente, após a aplicação do composto, uma das medidas para 
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evitar o estresse por hipóxia seria aumentar a aeração artificial, mantendo-a de forma 

intermitente, por exemplo. As respostas esperadas para o estresse por déficit hídrico não 

foram encontradas entre as categorias funcionais enriquecidas nos GDE. No entanto, cabe 

ressaltar que algumas categorias funcionais atuam de modo semelhante nas respostas de 

estresse hídrico e por hipóxia, como a do metabolismo energético que é alterado em ambos 

e também a questão do desenvolvimento e crescimento comprometido, que é típico em 

casos de déficit hídrico e se encontra evidente no presente trabalho pela baixa expressão de 

celulose sintase, XET e síntese de DNA. Termos GO notórios em casos de déficit hídrico 

também não foram encontrados pelo Teste Exato de Fisher, tais como o GO:0009415 

(Response to water); GO:0009414 (Response to water deprivation); GO:0009269 

(Response to desiccation); GO:0009628 (Response to abiotic stimulus); GO:0006970 

(Response to osmotic stress); GO:0006561 (Proline biosynthetic process); GO:0004753 

(Saccharopine dehydrogenase activity). 

Dessa forma, é possível concluir que o estresse por hipóxia se sobrepôs ao 

estresse por déficit hídrico. Sendo assim, com base nos resultados obtidos para Eucalyptus, 

não se recomenda o uso do PEG como indutor de estresse osmótico em soluções 

hidropônicas.  

 

 

 



 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A indução de estresse com PEG8000, em clones de Eucalyptus, resultou em 

forte estresse por hipóxia, tendo alterado o metabolismo energético, com ativação da 

glicólise, de etapas de fermentação e da via alternativa do ciclo do ácido cítrico. Além 

disso, as categorias funcionais presentes entre os 6.169 GDE também apontam para 

alterações morfológicas, como a formação de aerênquimas. Enzimas quitinases também 

foram diferencialmente expressas provavelmente porque o estresse induzido pelo 

PEG8000 pode ter causado alterações similares àquelas obtidas com o ataque de 

patógenos. Entre os GDE também estiveram proteínas hemoglobinas provavelmente 

envolvidas na via de redução de nitrato, contribuindo no desempenho energético em 

condição de estresse. 

Tais respostas indicam que os clones de Eucalyptus responderam 

prevalentemente ao estresse por hipóxia induzido pelo composto Polietileno glicol em 

condição de hidroponia. Dessa forma, não se recomenda o uso do PEG8000 em 

experimentos cujo objetivo seja estudar o estresse de déficit hídrico. 
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