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EXTRATO

BRITTO, Dahyana Santos, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
fevereiro de 2012. Estudos Transcriptômicos e Proteômicos em Xilemas de
Eucalipto para Avaliação da Qualidade da Madeira. Orientador: Abelmon da
Silva Gesteira e Júlio Cesar de Mattos Cascardo (in memorian). Co-Orientador:
Carlos Priminho Pirovani.

A madeira de eucalipto tem sido utilizada como principal fonte de matéria-prima
para a indústria de papel e celulose. Neste sentido, cresce cada vez mais a
necessidade de obter madeira que se adéque as exigências deste setor,
promovendo maior lucro e menores prejuízos principalmente para o ambiente,
que ocorre através da produção de resíduos químicos advindos do seu
processamento. Para alcançar essa meta, com o auxílio das pesquisas na área
da genômica e proteômica, o presente trabalho teve como objetivo identificar
genes que possam ser utilizados como sinalizadores de qualidade inadequada
desde os estágios iniciais de desenvolvimento da planta. Para isso, quatro
xilemas de irmãos germanos de eucalipto com diferenças para componentes
envolvidos na qualidade da madeira para indústria papeleira tiveram seus perfis
proteômico comparados e caracterizados utilizando o gel bidimensional (gel
2D) e a espectrometria de massas. Também foi feito análise de expressão de
transcritos por PCR em tempo real após a seleção de genes da biblioteca
subtrativa (SSH) construída entre xilemas considerados mais adequados e
inadequados para a indústria de papel de celulose. Os resultados mostraram
que genes envolvidos em resposta a estresse, como proteína de choque
térmico podem estar ligados a qualidade inadequada da madeira para a
indústria de papel e celulose.

Palavras-chave: gel 2D, espectrometria de massa, biblioteca subtrativa
vii

ABSTRACT

BRITTO, Dahyana Santos, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
fevereiro de 2012. Transcriptomic and Proteomic Studies in Eucalyptus Xylems
for Evaluation of Wood Quality. Advisor: Abelmon da Silva Gesteira and Júlio
Cesar de Mattos Cascardo (in memorian). Co-Advisor: Carlos Priminho
Pirovani.

The eucalyptus wood has been used as the main source of raw material for
pulp and paper industry. In this direction, increases the need to obtain timber
that fits the requirements of this sector, resulting in greater profits and smaller
losses primarily to the environment, which occurs through the production of
chemical waste arising from processing. To achieve this goal, with the help of
research in genomics and proteomics, this study aimed to identify genes that
may be used as indicators of inadequate quality from the early stages of plant
development. For this, four xylem sib eucalyptus involved components with
differences for the quality of wood, for paper industry, had its proteomic profile
compared and characterized using two-dimensional gel (2D gel) and mass
spectrometry. It was also made expression analysis of transcripts by real time
PCR after the selection of genes from the subtractive library (SSH) built
between xylems considered the most suitable and unsuitable for pulp paper
industry. The results showed that genes involved in stress response, as can
heat shocks are linked to poor quality of wood for pulp and paper industry.

Key-words: 2D gel, mass spectrometry, library subtractive
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INTRODUÇÃO
O Eucalyptus é um gênero que reúne algumas centenas de exemplares
no Brasil e no mundo, encontrado nos mais diferentes tipos de solos e climas,
isso devido a sua grande adaptabilidade. A versatilidade dessa planta arbórea
explica as grandes diferenças físico-químicas identificadas nas madeiras.
O eucalipto foi um gênero amplamente difundido no Brasil, inicialmente,
a partir da Companhia Paulista da Estrada de Ferro, e que atualmente, é o
principal gênero utilizado pelas empresas envolvidas na produção de papel e
celulose, devido ao seu grande potencial madeireiro para este setor. Entre as
características marcantes do eucalipto destacam-se seu rápido crescimento e
alta produtividade por área cultivada, além de suas plantações comercias
auxiliarem na conservação do ecossistema, uma vez que são obrigados,
segundo o Código Florestal Brasileiro, a manter parte da mata nativa
preservada, e no desenvolvimento da economia interna e mundial. Nesse
sentido, o plantio de eucalipto vem contribuindo na preservação de florestas
naturais, impedindo a expansão de áreas desmatadas, e na produção de
biomassa.
No Brasil, a exploração do eucalipto visa principalmente o uso da
madeira, com grande destaque para o setor papeleiro, mas também
direcionada para indústria de energia e siderúrgica, não esquecendo a
construção civil, farmacêutico etc. Dado a excelente arquitetura dos troncos e
da qualidade das fibras, somadas as proporções mais apropriadas dos
componentes químicos como conteúdo de celulose, hemicelulose, lignina e
extrativo, entre outros fatores já mencionados acima, o eucalipto é uma espécie
relevante para aplicação na indústria de papel e celulose. Para esse setor
industrial, a qualidade da madeira, compreendendo as proporções dos
componentes químicos, e o processo de fabricação propriamente dito, definirá
o tipo de produto final. Madeiras de eucalipto com maior densidade básica e
quantidade de celulose, e menor quantidade de hemicelulose, lignina e
extrativos, uma vez que permite um maior rendimento de polpação, são
consideradas

ideais

para

indústria

papeleira.

Madeiras

com

essas

características associam o potencial uso do digestor por unidade de tempo e
menor custo e uso de químicos no processo de obtenção da polpa, além de
diminuir a contaminação do meio ambiente pelos efluentes produzidos.
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Devido ao rápido crescimento e grande demanda do setor papeleiro no
Brasil e no mundo, surge à necessidade de genótipos de eucalipto cada vez
mais produtivos. Para atender as exigências do mercado atual, pesquisas
voltadas para melhorar a qualidade da madeira vêm sendo estimuladas pelas
empresas do setor industrial. A utilização de genótipos de eucalipto com
características contrastantes envolvidas na qualidade da madeira e associados
com

ferramentas

da

genômica,

proteômica

e

transcriptômica

no

desenvolvimento de pequenos e grandes projetos públicos e privados tem
contribuído cada vez mais para ampliar as informações sobre a caracterização
da madeira. A compreensão do desenvolvimento da madeira é ponto chave
para ajudar na definição de melhores estratégias para alcançar clones ideais
para indústria de papel e celulose.

OBJETIVO

Identificar e selecionar genes, em xilemas de clones irmãos germanos
de eucalipto da empresa Suzano Papel e Celulose S/A com características
contrastantes envolvidos na qualidade da madeira para indústria de papel e
celulose, para permitir a diferenciação entre clones ideais e inadequados.

Objetivos específicos

- Caracterizar por análise proteômica os xilemas de quatro clones irmãos
germanos de eucalipto da empresa Suzano com características
contrastantes envolvidos na qualidade da madeira para indústria de
papel e celulose;

- Identificar através da análise do perfil protéico marcas no xilema
considerado mais inadequado para indústria de papel e celulose para
que possa ser distinguido dos clones adequados e estes serem
utilizados no melhoramento;
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- Construir biblioteca subtrativa supressiva utilizando os clones mais e
menos

adequados

para

empresa

Suzano,

e

identificar

genes

diferencialmente expressos entre os clones;

- Correlacionar alguns genes a clones de eucalipto inadequados para
indústria papeleira para potencial aplicação em programas de seleção
assistida.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1. Histórico do Eucalipto

O gênero Ecalyptus, quase que no total, são endêmicos da Austrália,
mas existem alguns que não são originados deste continente, como o E.
urophylla, que ocorre no Timor e adjacentes ilhas do Lesser Sunda (Ladiges,
1997). O gênero inclui cerca de 900 espécies e subespécies (Brooker and
Kleinig,

2004);

pertencentes

á

família

das

Mirtaceas,

sub-família

Leptospermoideae (Williams and Brooker, 1997).
As evidências das primeiras árvores do gênero Eucalyptus no Brasil foi
em 1825 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Pereira et al., 2000), as
árvores eram plantadas com fins decorativos, como quebra-ventos e pelo óleo
essencial. Entretanto, em outros países, elas já se destacavam como
produtoras de madeira, devido a seu rápido crescimento e rusticidade. Isso
levou o silvicultor Edmundo Navarro de Andrade a considerá-las como
potencial recurso madeireiro para a Cia Paulista de Estradas de Ferro, que
necessitava de lenha, dormentes, postes e moirões (Pereira et al., 2000;
a

Foelkel, 2012).
Em 2010, segundo o anuário estatístico 2011 da ABRAF – Associação

Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, a área ocupada por plantios
florestais de Eucalyptus e Pinus no Brasil (Figura 1) totalizou 6.510.693 ha,
sendo 73,0% (4.754.334 ha) correspondente à área de plantios de Eucalyptus.

3

Fonte: ABRAF, 2011

Figura 1. Área e distribuição de plantios florestais com Eucalyptus no Brasil,
2010.

A produção brasileira de celulose de fibra curta de eucalipto aumentou 5
vezes sua escala de produção nos últimos 40 anos. Os resultados do setor de
celulose e papel em 2010 indicaram avanços significativos tanto na
consolidação do Brasil no mercado externo quanto no crescimento doméstico,
mostrando que o setor seguiu o caminho de superação da crise financeira
internacional de 2009, aumentando a produção e recuperando a receita de
4

exportação. O patamar atual de produção coloca o Brasil no 4º lugar do ranking
mundial dos produtores de celulose. No Brasil, 37,5% de toda a madeira
produzida é utilizada para a produção de celulose. A produção de serrados,
painéis e compensados consome 15,8%, 7,8% e 3,5%, respectivamente. O
restante (35,4%) é destinado à produção de lenha, carvão vegetal e outros
produtos florestais (ABRAF, 2011). Quanto à produção, a média de madeira de
eucalipto para celulose passou de 24 m 3/ha/ano em 1980 para os atuais 44
m3/ha/ano em 2011, considerado um crescimento de 83% em 20 anos
(aBRACELPA, 2012).
O êxito na formação de florestas de alta produção depende, em grande
parte, da qualidade das mudas plantadas, que além de terem que resistir às
condições adversas encontradas no campo após o plantio, deverão sobreviver
e, por fim, produzir árvores com crescimento volumétrico economicamente
desejável (Gomes et al., 1996). Para a alta produtividade do setor papeleiro,
entre outras razões, pode-se incluir a pesquisa e desenvolvimento, mão de
obra altamente qualificada e avanços tecnológicos na área da genética,
biotecnologia, manejo florestal, planejamento sócio-ambiental e rotação de
áreas plantas (aBRACELPA, 2012).
Diante disso, a evolução das pesquisas na área genômica e pósgenômica (transcriptômica, proteômica e metabolômica) vem contribuindo na
seleção de plantas de eucalipto apropriados para os diferentes tipos de
aplicações nos diversos setores industriais onde são empregados.

2. Propriedades da madeira para produção de papel e celulose

A partir da criação do novo código florestal de 1965 e da Lei 5.106/66,
que passa conceder a empreendimentos florestais incentivos fiscais (Brepohl,
1980), o uso do eucalipto para reflorestamento tomou impulso e garantiu a
expansão desta cultura (bBRACELPA, 2012).
As celuloses de folhosas fibras curtas (hardwood), como o eucalipto,
devido as suas vantagens que agregam performance operacional e qualidade
dos produtos são consideradas ideais para a fabricação de papéis de
impressão e de escrever e papéis sanitários ou tipo tissue (papel higiênico,
para toalha de papel, guardanapos) (bFoelkel, 2012; cBRACELPA, 2012).
5

Características como volume específico aparente, opacidade, formação,
maciez, porosidade, lisura, absorção, estabilidade dimensional conferidas pelas
polpas de eucaliptos as qualificam para a fabricação de um grande número de
papéis além dos já citados acima, como cartões multicamadas, filtros
industriais, papéis base para impregnação e revestimento, papéis para cigarros
e muitos outros tipos (cFoelkel, 2012).
A utilização da polpa na indústria papeleira será definida de acordo com
as propriedades anatômicas e químicas dessa mistura, mas também dos
diferentes processos de produção de papel e de celulose empregados.
Parâmetros como densidade, comprimento da fibra, teor e tipo de extrativo e
permeabilidade da madeira são considerados importantes para atingir
qualidade de madeira para produção de papel e celulose (cFoelkel, 2012,
Foekel, 1974).

2.1. Densidade básica da madeira

Segundo Pereira e colaboradores (2000) a densidade é uma das
principais características a serem consideradas para avaliar qualidade da
madeira, uma vez que está relacionada com alguns aspectos tecnológicos e
econômicos muito importantes, como exemplo, a contração e o inchamento, o
rendimento e a qualidade da polpa celulósica, e os custos operacionais ligados
ao transporte e armazenamento.
Para Queiroz e colaboradores (2004) uma avaliação adequada da
densidade básica fornece indicações bastante precisas acerca da impregnação
dos cavacos e rendimento do processo e geralmente está associada às
características de qualidade e de resistências físico mecânicas da polpa para
indústria de celulose e papel. E Foelkel e colaboradores (1990) cita a
densidade básica como um bom índice universal para avaliar a qualidade da
madeira.
Ainda no trabalho realizado por Queiroz e colaboradores (2004) sobre a
influência da densidade básica da madeira na qualidade da polpa Kraft
(processo para obtenção de polpa branqueada de eucalipto utilizando dois
reagentes químicos, o hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio; a palavra tem
origem sueca e alemã que significa força ou resistência) concluiu-se que a
6

madeira de alta densidade proporcionou polpa branqueada com melhores
características de opacidade e de coeficiente de dispersão de luz, quando
refinada. No entanto, a madeira de densidade mais baixa mostrou-se mais
favorável à produção de celulose, uma vez que a necessidade de álcali para o
cozimento foi menor, apresentou maior rendimento depurado, proporcionou
polpa com maior viscosidade, resultou em licor residual com menor teor de
sólidos e apresentou melhor branqueabilidade da polpa, requerendo menos
reagentes químicos para branqueamento. Entretanto, madeira de menor
densidade exibe sérias desvantagens, como maior consumo específico de
madeira e menor peso de madeira no digestor, o que poderá afetar
desfavoravelmente o custo e a produtividade industrial.

2.2. Celulose e hemicelulose
Entre os componentes estruturais que compõem a madeira –
correspondente a 2/3, a celulose, em primeiro lugar, e a hemicelulose, em
segundo, são os polissacarídeos mais abundantes (Ranik and Myburg, 2006;
Laine, 2005; Pereira et al., 2000; Sjöström and Alén, 1998). E em muitas
espécies madeireiras a celulose corresponde a quase 45% da massa seca
(Sjöström and Alén, 1998). Cardoso e colaboradores (2011) cita que
rendimento de celulose em torno de 53% é considerado alto na produção de
polpa de celulose kraft. Como citado por Delmer e Amor (1995) a celulose, ou
homopolímero -1,4-D-glicano, é sintetizada utilizando como substrato de
resíduos de glicose do tipo UDP-glicose através de ligações -1,4 de forma
linear (Figura 2). Biermann (1996) cita que a celulose pode existir em dois
estados físicos, cristalino e amorfo, e que as microfibrilas, que são agregados
de moléculas de celulose, contem regiões com ambos os estados. Em suas
pesquisas, Ranik and Myburg (2006) através de dados de expressão de seis
genes de eucalipto envolvidos na síntese da celulose, sugere que estes genes
são divididos em dois grupos distintos envolvidos na biossíntese da parede
celular primária e secundária na madeira.
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Fonte: Sjöström e Alén, 1998

Figura 2. Fragmento da estrutura de celulose.

Hemicelulose é um heteropolissacarídeo formado por resíduos de
açúcar responsável por aproximadamente 20-30% da massa seca da madeira
(Sjöström e Alén, 1998). Tem como principal função proporcionar sustentação
à parede celulósica, mas é mais solúvel e instável que a celulose, e por isso
mais susceptível a degradação (Biermann, 1996). Em madeiras como de
eucalipto (hardwood) tem o xilano como principal unidade de açúcar, no
entanto, existem outros carboidratos que integram estes polímeros como
unidades de D-glicose, D-galactose, D-manose (hexose) e D-xilose e Larabinose (pentose) como exemplificado a estrutura na figura 3. Além desses,
estão

presentes

ácidos

D-glucurônico,

D-galacturônico

e

D-4-O-

metilglucurônico. (Peng, 2009; Saha, 2003; Sjöström and Alén, 1998;
Biermann, 1996).
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Fonte: Morais et al., 2005

Figura 3. Açúcares que compõem a hemicelulose.

2.3. Lignina

A lignina é uma estrutura tridimensional amorfa, formada por unidades
de fenilpropano, responsável por manter a fibras unidas na madeira (Bierman,
1996). São três os monômeros básicos de lignina, álcool coniferil, álcool sinapil
e álcool colmaril (figura 4), sendo os dois primeiros precursores em hardwoods,
como o eucalipto (Laine, 2005; Bierman, 1996). Em geral, o teor de lignina na
madeira varia de 20 a 33%, de massa da madeira seca (Sjostrom e Alén,
1998). Para alguns autores, como Cardoso e colaboradores (2011) o teor de
20,53% de lignina é considerado baixo e teores em torno de 23% é
considerado alto na produção de celulose.
Durante as operações de cozimento e branqueamento, utilizando
processos químicos, para a produção de celulose a remoção da lignina, que é
um constituinte prejudicial, é feito de forma que não cause danos consideráveis
às fibras (Pereira et al., 2000).

9

O processamento mais empregado para separar a lignina da celulose é
o processo Kraft que remove aproximadamente 90% dessa macromolécula até
a formação da polpa escura. Os fragmentos da lignina nesta fase são
eliminados através do licor negro, geralmente aproveitado como combustível.
Os 10% restantes têm que ser eliminados nos processos de branqueamento,
que normalmente são realizados com cloro, hidróxido de sódio e peróxido de
hidrogênio, conforme os estágios de branqueamento empregados (Bertazzoli
and Pelegrini, 2002).

Fonte: Silvério, 2008

Figura 4. Estruturas monoméricas de lignina

2.4. Extrativos

De acordo com a definição de Bierman (1996) os extrativos são
compostos de diversas naturezas com baixo a moderadamente alto peso
molecular, que por definição são solúveis (extraídos) em solventes orgânicos
ou água. Entre as diferentes classes de compostos individuais que forma o
denominado extrativo da madeira estão: terpenóides e esteróides, gorduras,
ceras e compostos fenólicos, como lignanos, taninos e flavonóides (Sjostrom
and Alén, 1998). Muitos extrativos foram identificados na madeira de
Eucalyptus globulos no trabalho desenvolvido por Gutierréz e colaboradores
(1999), principalmente esteróides, ésteres esteróides, ácidos graxos, cetonas
esteróides, hidrocarbonos e triglicerídeos. Gutierréz e colaboradores (1999)
também sugerem que são os extrativos lipofílicos que provavelmente estão
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envolvidos na formação do pitch durante a produção de celulose. O pitch são
depósitos obtidos do processamento da madeira para extração dos extrativos
que se acumulam no maquinário e acarretam grandes prejuízos às indústrias
de polpa de celulose e de papel (Barbosa et al., 2005).
Os extrativos representam entre 4% e 10% da massa total da madeira
seca, e seu conteúdo varia muito entre as espécies de madeiras. Os extrativos
de coníferas contêm, geralmente, todas as classes de terpenos, exceto os
sesterpenos, que são raros (Onayade et al., 1998). Também se encontram
vários compostos fenólicos, dos quais alguns são subprodutos da biossíntese
da lignina, como exemplificado na figura 5 (Philipp and D’Almeida, 1988).

Fonte: Silvério, 2008

Figura 5. Estruturas de alguns compostos aromáticos comuns em extrativos de
madeira.

3. Melhoramento da madeira para indústria papeleira
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Devido às variedades de espécies de eucalipto, muitas indústrias do
setor florestal, voltadas para a produção de celulose, têm investido em
pesquisas visando à seleção de clones que apresentem as melhores
características de densidade, teor de extrativos e outros parâmetros essenciais
para maior rendimento e qualidade da celulose (Foelkel, 1997). Nesse
contexto, como citado por Trugilho e colaboradores (2005) a qualidade da
madeira vai está relacionada a sua utilização industrial e a combinação de
características físicas, químicas, anatômicas e estruturais da árvore ou de suas
partes é que levam a um máximo de aproveitamento e uma melhor utilização
para determinado fim.
Como exemplo, a lignina, uma característica anatômica essencial para
planta, é visada para manipulação genética para melhorar a qualidade da
madeira para a indústria papeleira. A caracterização do processo de biosíntese
da lignina, isolando enzimas com papel-chave na síntese dos monolignóis,
como

O-methyltransferase,

4-coumarate-CoA

ligase

e

cinnamylalcohol

dehydrogenase, são alvos de diversas pesquisas (Golle et al., 2009).
O melhoramento de plantas é baseado na modificação da constituição
genética, com a finalidade de obter variedades, ou híbridos, capazes de
apresentar o maior rendimento possível, com produtos de alta qualidade e
facilmente adaptáveis a determinados ambientes. O método clássico de
melhoramento

emprega

o

cruzamento

entre

duas

variedades,

com

características superiores, a fim de promover uma recombinação de caracteres
(hibridação), com a finalidade de aumentar a variabilidade genética.
A hibridação utilizada como técnica de desenvolvimento de novos
materiais genéticos tem a vantagem de gerar eucaliptos parcial ou inteiramente
diferentes. Isto possibilita que programas de clonagem proponham plantios a
partir de espécies testadas tecnologicamente em empresas e que possuam
características que se adaptem às condições ecológicas do local de plantio e
ao processo industrial a que serão submetidas (Foelkel, 1997; Carvalho, 2000).
Atualmente, a transgenia vem sendo utilizada no eucalipto como método
de melhoramento para inserção de características desejáveis, a fim de se obter
de maneira mais rápida plantas com características agronômicas superiores.
Aliada a essa tecnologia, a genômica funcional e a proteômica, estão sendo
utilizadas como ferramentas na escolha de genes importantes para a seleção e
12

o melhoramento da espécie. Por exemplo, dados de estudos genômicos
identificaou o Eucalyptus globulus entre as espécies de eucalipto que melhor
reúne as características, como densidade da madeira e rendimento de
celulose, para aplicação na indústria de papel e celulose (Grattapaglia, 2004).
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Abstract

Eucalyptus spp. is a genus widely cultivated in many tropical and subtropical
regions of the world as one of the main sources of raw materials for the
production of pulp and paper. Therefore, the identification of clones and
selection of genotypes with desirable agronomic characteristics is required for
the pulp and paper industry. This work aims to assess eucalyptus full-sibs which
contrast to wood quality, using the combination of two-dimensional gel
electrophoresis and mass spectrometry to identify candidates proteins
differentially expressed for quality markers. A total of 31 proteins differently
accumulated were identified; with 3 proteins from clone X1, 4 from clone X2, 12
from clone X3 and 12 from clone X4. Identified proteins are involved in many
biological processes, including polyphosphates biosynthetic process, catalytic
activity, nucleotide excision repair, cellular metabolic process, cell redox
homeostasis, response to salt stress, response to temperature, process of
oxidation and reduction, cellular water homeostasis and phosphorylation of
proteins. The comparison of protein profiles of the cambial region of each clone
showed that the proteins ketol-acid reductoisomerase, uncharacterized protein
MG428, receptor-like serine/threonine-protein kinase and heat shock presented
the largest accumulation in clone X4 in comparison to clone X1. These proteins
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are known to be related to the protection against oxidative stress and
biosynthesis of lignin. In this context, it is considered that the high buildup of
proteins involved in stress in the cambial region of eucalyptus can be a strong
indicator of clones with undesirable characteristics for use in pulp and paper
industry.

Key-word: differential proteins, 2D-PAGE, Nano LC-ESI-Q-TOF, heat shock
proteins

1. Introduction

Wood is used globally in multiple forest-based industries, which generate
millions of work fronts and billions of dollars in income involving pulp and paper,
solid wood products, among others. Wood represents the main source of
biomass on Earth, it is estimated that it also carries out an important function
as an alternative raw material for renewable and environmental production of
biofilms, solid wood and fiber, and works as the largest deposit of excess
atmospheric CO2 (Plomion et al., 2001). Currently, vegetable fibers represent
the main source of raw material for the production of cellulosic mass; most of
which - approximately 95% of world production - is obtained from the trunks of
trees. The genus Eucalyptus is the main source of wood worldwide and more
widely used in industrial plantations in Brazil. The area of eucalyptus’ forests is
booming in most Brazilian States with tradition for forestry in this group of
species, or in States considered as new borders of forestry, with cumulative
growth of 23.0% between 2005 and 2010, in the country (ABRAF 2011). The
choice for this genus is determined by the type of soil and by tropical climate
that favors its rapid growth (D'Almeida, 1988). In 2009, Brazil became the fourth
largest world manufacturer of cellulose, surpassing traditional producer
countries, such as Finland and Sweden (ABRAF 2011).
The selection of elite clones of eucalyptus trees has driven the research
on the characterization of the xylogenesis process, at which point genes and
proteins expressed will determine the chemical and physical properties of the
wood. Chemically, the structural macromolecular constituents (cellulose,
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hemicellulose and lignin) and the extractives making up the wood (Morais et al.,
2005), and their proportions in the tissue directly influence the industrial process
where they are employed. In the production of pulp and paper, higher levels of
cellulose and hemicellulose are considered primordial, while the same cannot
be applied for the extractives and lignins, which are ideal in the furniture and
calorific industries. Substances of typically lipophilic nature, called extractives,
are undesirable for the production of cellulose because they reduce the yield
and quality of the pulp in addition to causing great damage to the industries
during the different processing stages leading to the formation of pitch, which
are wastes that deposit and accumulate in the machinery and also contaminate
the products (Barbosa et al., 2005). The same happens with the lignin content
that directly affects the conversion of wood into cellulose kraft, because it
impacts on alkali consumption, pulp yield and generation of dry solids to the
system of liquor recovery. All this will lead to high costs and in the production of
chemical waste that will be released into the environment, increasing pollution.
Despite extensive research with genes expressed in wood, identifying
key genes in the process of xylogenesis such as the myb transcription factor,
phenylalanine

ammonia-lyase,

glycine

hydroxymethyltransferase

and

contributing in building accessible database of genes involved in the genetic
control of the properties of wood, including metabolic routes (Whetten et al.,
2001), the process of formation of wood is not yet well characterized. Proteomic
analysis has become a timely tool in functional characterization of trees and
along with analysis of transcripts has been increasingly used in the study of
plants (Rengel et al., 2009). The analysis of protein profiling in 2-D gel is
important for two reasons: (i) the determination of proteins directly related to the
functional mechanisms, while the determination of transcripts are by definition
indirectly linked to the cellular functions; and (ii) recent findings have pointed out
that the abundance of protein can be hardly predicted from the abundance of
corresponding mRNA transcripts (Plomion et al., 2000). In this context, it is
worth remembering that proteins are responsible for the final phenotype of the
cell, i.e., the final product of gene expression after suffering several post
translational

modifications,

such

as

the

removal

of

signal

peptide,

phosphorylation and glycosylation. In addition, the concept, "one gene one
protein", is already outdated; it is known that a gene may be responsible for the
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production of more than one protein by the process of alternative splicing (Brett
et al. 2002).
The objective of this study was to characterize the differential proteome
of

the cambial region of full-sib eucalyptus clones with contrasting

characteristics for wood quality applied in industrial production of pulp and
paper, with the purpose of identifying marker proteins for the quality of timber
for the paper industry. We analyze the protein profile of the cambial region of
clones X1, X2, X3 and X4 with 2D-PAGE and mass spectrometry by
electrospray in quadrupole and flight time (NanoLC-ESI-Q-TOF). Proteins
related to responses to stress showed greater accumulation in clone X4 which
shows high content of extractive and lignin; undesirable characteristics for the
pulp and paper industry.

2. Material and Methods

Plant Material

The plant material was obtained from trees of 8 years or older from a
population of full-sib hybrid Eucalyptus, from the Progeny of Matrix 1106 from a
commercial plantation in Teixeira de Freitas-BA, from Suzano Papel e Celulose
S.A. We performed the collection of xylem (region after removing the bark) in
one tree for each clone, comprising, therefore, not only the cambial region, but
also the cells of the phloem and primary and secondary xylem, more distant
from the heartwood, and consequently, still potentially in differentiation. The
tissue was collected using a nondestructive method which consisted in
removing a window of 20 x 15 cm from the bark of trees at DBH (diameter at
breast height) followed by immediate scraping of the tissue present on the
surface of the trunk and on the inner surface of the bark. The collected sample
was immediately frozen in liquid nitrogen to avoid oxidation and stored at -80° C
until extraction of total proteins.

Characterization of clones
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The clones selected for proteomic and molecular analyses were chosen
by the Companhia Suzano de Papel e Celulose S.A. after prior intra-laboratory
assessment of trees of the commercial planting by contrasting values of
different characteristics involved in the quality of wood, among which basic
density, total lignin, extractive and gross yield of pulp and paternity test. For this
the trees/clones were felled, peeled and sent to chipping in the factory
production line. The logs were processed into chips after industrial grinding. The
chips generated were prepared and selected for cooking, according to standard
SCAN–CM 40:94, and packed in polyethylene bags to conserve moisture.
Using the technique of quartering, chips of each clone repetition were sampled
for the chemical analyses and basic density determination.
The chemical analyses were carried out in wood sawdust, classified
between 40 and 60 mesh (size granular material between 0,42 and 0,25 mm) ,
obtained from the chips of the woods examined, using Wiley mill. The analyses
were performed according to internal department standardized procedure. The
cooking was performed in M/K digester. The operational conditions of cooking
were held constant, and the alkaline load was varied in order to obtain the
kappa number (corresponding to the level of delignification) ranging at 18.0 
0.5 in purified pulp. Simulations of cooking, washing and purification of the
pulps were held according to the standardized procedures of internal
department. Cooking was performed in duplicates for each wood sample to
ensure adequate levels of repeatability and accuracy of the results, besides
generating non-bleached pulps in sufficient quantity for subsequent analyses.
The basic density of the chips and chemical analyses were carried out
according to the TAPPI - Technical Association of the Pulp and Paper Industry
and ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel standards.
The determination of acid soluble Klason lignin (method for determining lignin
concentration) was carried out according to Goldschmid (1971); the
determination of acid insoluble Klason lignin was conducte according to Gomide
and Demuner (1986), being that the sum of the two results determines total
lignin. For the assessment of content and wooden extractives composition,
solvents and solvent mixes used were: dichloromethane according to TAPPI
standard T204 cm-97 and ethanol: toluene according to standard T264 om-82.

18

Protein extraction

The phenolic extraction method was used for purification of total protein
of studied clones. Approximately 5 g of the xylem were crushed to a fine powder
in liquid nitrogen with a mortar and a pestle. The powder was mixed with 10 mL
of extraction buffer (0.7 M sucrose, Tris base 0.5 M (pH 7.8), HCl 0.03 M, KCl
0.1 M, EDTA 0.005 M, DTT 0.002 M and PMSF 0.002 M), according to
Hurkman and Tanaka (1986), with adjustments. The mixture was homogenized
for 10 minutes at room temperature (R.T.) and sonicated under refrigeration for
15 minutes with 5 sec pulses each, 70 power, and intervals of 15 sec in
Ultrasonic processor (Gex 130, 130 W). Then a volume of phenol saturated in
Tris pH 8.0 was added, and the mixture was homogenized for 10 minutes at
R.T. The phases were then separated by centrifuging at 10,000 g for 30
minutes at 4ºC. The phenolic phase was recovered and re-extracted, two more
times, with an equal volume of extraction buffer. The protein fraction was
precipitated for 12 hours at -20°C by the addition of 5 volumes of 0.1 M
ammonium acetate diluted in methanol at -20°C. The precipitated material was
collected by centrifugation at 10,000 g for 30 minutes at 4°C and the
precipitated protein was washed three times with 0.1 M ammonium acetate in
cold methanol and once in 80% acetone at -20°C. The protein was dried at R.T.
for 12 hours and solubilized in 300 L of rehydration buffer (7 M Urea, 2 M
Thiourea, 2% CHAPS, 0.002 % bromophenol blue). The insoluble residue was
removed by centrifugation, and the total protein of samples quantified with 2D
Quant Kit (GE Healthcare), using BSA as default. The samples were then
stored at -20°C until use.

2-D gel electrophoresis

Isoelectric focusing (IEF) was performed using the Ettan DIGE system
(GE Healthcare) and Immobiline DryStrip gels of 13 cm length, of pH 3-10
(linear). The solution with 250 g of protein, after addition of 0.002% of DTT and
0.5% of pH 3-10 ampholytes in a final volume of 250 L, was loaded in the strip
holder containing the IEF tape and covered with mineral oil (Immobiline DryStrip
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Cover Fluid – GE Healthcare). The isoelectric focusing was conducted
according to the following conditions: instrument at 20ºC; maximum current limit
50 μA/strip; rehydration at 50 V (volt) for 12 h; step 1, 500 V for 2 min; step 2,
gradient at 8000 V for 1 min; step 3, gradient at 8000 V for 2:30 min and step 4,
at 5000 V for 10 sec. After the first dimension, the proteins at the IEF tape were
reduced and alkylated before electrophoresis by equilibrium at R.T. for 15 min
in equilibrium buffer (75 mM Tris-HCl, pH 8.8, 6 M Urea, 30% (v/v) Glycerol, 2%
(w/v) SDS and 0.002% Bromophenol blue) containing 1% (w/v) DTT, followed
by incubation for 15 min at equilibrium buffer containing 2.5% (wv)
Iodoacetamide. The gel tapes were sealed at the top of the SDS-PAGE 12%
with agarose and Bromophenol blue and run at 25 mA/strip at 12ºC using Trisglycine -SDS buffer (Laemmli, 1970). The gels were stained with Colloidal
Coomassie Blue G-250 (Neuhoff et al., 1988).

Image analysis and detection of spots

The gels of four clones prepared in triplicates were compared, two by
two, and statistical analyses of abundance between samples were made with
the program ImageMaster 2D Platinum 7.0 (GE Healthcare) according to
instructions. Protein Spots that were differentially expressed were marked and
excised from gels.

In-gel digestion

The gel pieces were bleached with 25 mM Ammonium bicarbonate in
50% of acetonitrile and dried with acetonitrile. The gel pieces were digested
with 150 ng trypsin (Promega) in 25 mM Ammonium bicarbonate pH 8.0, initially
for 10 min at 4ºC, and then overnight at 37°C. The samples were then
transferred to appropriate tubes. Mass spectrometry was performed using the
NanoLC-ESI-Q-TOF Micro TM (Micromass, Waters, Mildford, MA, USA).

Identification of protein using NanoLC-ESI-Q-TOF analysis
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The peptides were separated by nano-chromatography and reversephase (nanoAcquity UPLC – Waters, Mildford, MA, USA) coupled to a mass
spectrometer NanoLC-ESI-Q-TOF Micro TM (Micromass, Waters, Mildford, MA,
USA). For desalting of peptides a Symmetry pre-column (Waters, Mildford, MA,
USA) C18 (5 µm, 180 µm internal diameter x 20 mm length) and an analytical
column (1.7 µm BEH300 - C18 100 µm x 100 mm), were used. The run flow
used was 0.6 µL.min-1 with 50 min/run, where 4 mL of each sample were
injected. The peptides were separated according to a gradient of 1% acetonitrile
for 1 min, 1% at 50% in 40 min, 50% at 85% in 5 min, and the concentration
was kept for another 2 minutes, returning the concentration to 1% in one minute
and maintaining in this condition for 2 min, totaling 50 min of run. The separated
peptides were ionized in a capillary at 3000 V, fragmented in positive ion mode,
with selection of the relative intensity of at least 10 counts; the three most
intense ions (scans) were analyzed with collision energy ranging between 20
and 95 eV according to mass/load (mz) of peptides.

Analysis of MS spectra

The analysis of the spectra was made with the Global Server program
ProteinLynx 4.2 (Waters, Mildford, MA, USA), configured to tryptic digestion
with a lost cleavage site, error tolerance of 30 ppm and tolerance for error of
mass equal to 0.3 Da. The sequences of peptides were built by MS/MS of
peptide selected by quadrupole, preferably double- or triple-protonated. The
program MASCOT MSMS Ion Search (www.matrixscience.com) was also used
for spectrum analysis. The sequences generated from the spectra were
compared against the database of Swiss-Prot and MSDB.

3. Results

Analysis of chemical composition of clones

The data for the characteristics assessed (wood density, total lignin
content, content of extractive and gross yield cellulose) are presented in table 1
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and summarized in figure 1. According to the company's internal parameters
Suzano, the data presented in the table 1, the amount of basic wood density,
lignin total, extractives, gross yield of the cellulose from clone X1 are
considered ideal for the production of pulp and paper compared to the
quantities from X4 clone.

Table 1. Characterization of eucalyptus clones for the different components
involved in wood quality

Figure 1. Schematic representation of the amounts of the components of the
wood clones X1, X2, X3 and X4.

Analysis of the pattern of protein in 2-D of the different clones

Total protein extracted from each sample of the xylem was separated
using 2-D gel (Figure 2). The protein profile showed spots distributed in the
range from 14.4 to 97.0 kDa and pH 3-10. A total of 347 spots were detected in
the gel for clone X1, 336 spots for X2, 341 spots for X3 and 489 spots for X4.
According to the analysis of the ImageMaster 7.0 it was possible to observe that
the spots presented approximate distribution for all clones. For clone X1, 75%
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of the spots were distributed on pH 3-7 and 25% on pH 7-8, and 41% of the
spots were concentrated on pH 6-7. For clone X2, 69 % of the spots were
distributed on pH 3-7 and 31% on pH 7-8, and 41% of the spots were
concentrated on pH 6-7. For clone X3, 66% of the spots were distributed on pH
3-7 and 34% on pH 7-8, and 44% of the spots were concentrated on pH 6-7.
For clone X4, 66% of the spots were distributed on pH 3-7 and 34% on pH 7-8,
and 34% of the spots were concentrated on pH 6-7.

Figure 2. Protein profile in 2-D gel of the xylem of eucalyptus clones with
contrasting characteristics for quality of wood for pulp and paper industry. The
clones are identified as X1, X2, X3 and X4. The gels were stained with Colloidal
Coomassie blue. Molecular masses of the pattern in kDa are indicated to the
left of the images for X1 and X3.

According to the two x two analysis, using clone X4 as reference, it was
possible to differentiate common proteins among clones, up- and down23

expressed proteins (Figure 3). When clones X4 and X1 were compared, 407
spots were found exclusive to clone X4, whereas 266 spots were exclusive to
clone X1. From the 87 uncommon spots identified, we observed 31 upexpressed and 56 down-expressed spots for clone X1. When clones X4 and X2
were compared, 245 spots were exclusive for clone X4 and 92 spots were
exclusive for clone X2, and of the 248 uncommon spots, only 10 were upexpressed for clone X2 and 238 were down-expressed. As to the comparison
between clones X4 and X3, of the 708 spots compared, 51% were exclusive for
clone X4 and 30% were exclusive for X3. For the 133 uncommon spots, 50%
were up- and 50% were down-expressed for clone X3.

Figure 3. Venn diagram showing a comparison of the protein profile of the
clones.

For the analysis with the mass spectrometer, only a total of 31 proteins
differentially accumulated were identified, being 3 proteins from clone X1, 4
from clone X2, 12 from clone X3 and 12 from clone X4. The expression profile
of the cambial region of the clones presented an interesting behavior. Some
differences in the accumulation of some proteins were highlighted in figure 4,
including proteins detected only in one of the clones such as spots 1 and 2 of
xylem X1 (Figures 4A and 4B), spot 17 of xylem X3 (Figure 4C) and spot 27 of
xylem X4 (Figure 4D). There were also common proteins between clones and
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with similar expression, such as spot 4 on xylem X2 and on xylem X3 (Figures
4E and 4F). It is interesting to highlight spots 13 and 16 of clone X3 (smallest
expression), also detected on clones X2 and X4, showing the highest
expression in the latter (Figures 4G and 4H).

Figure 4. Spots identified in comparative analyses of protein profile of xylem of
eucalyptus clones in study (X1, X2, X3 and X4). The lowercase letters “a”, “b”
and “c”, of all histograms represent the gels of clone X4; letters “d”, “e” and “f”
represent clone X1 in A, B and D, clone X3 in C, F, G and H, and clone X2 in E.
Circles represent the spots that were not visualized in the region corresponding
of the gel in another clone. Clones are identified as X1, X2, X3 and X4. Vertical
gray line separates the different clones. Blue horizontal line matches the central
tendency of the clones. Bounded by the outer red lines is dispersion interval.
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The identification of the protein for each of the spots, theoretical
molecular weight, theoretical pI, score of combined spectra researched at the
Swiss-Prot and MSDB database, the annotation by biological process and
quantification by the program are summarized in Table 2.

26

Table 2. Xylem proteins identified by NanoLC-ESI-Q-TOF. The numbering of the spots coincides with the numbering shown on
figure of the protein perfi
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a

PLGS Score is calculated by the Protein Lynx Global Server (PLGS 2.2.5) software using a Monte Carlo algorithm to analyse all available mass spec. data

and is a statistical measure of accuracy of assignation. A higher score (> 100) implies greater confidence of protein identity (Wright et al., 2008).
b

Relationship in the accumulation of proteins quantified by NanoLC-ESI-Q-TOF performed with the program ImageMaster 7.0 / GE, using as reference the

clone X4.
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Characterization of proteins differentially accumulated

The classification by Gene Ontology (GO) was performed for a general
view of the distribution of proteins differentially expressed identified in this study
within the different categories of biological process (Figure 5). Most of the
proteins differentially expressed, 45.2%, was grouped in the stress response
process and oxi-reduction process.

Figure 5. Classification of proteins identified by Gene Ontology (GO) using
biological process

5. Discussion

In search for varieties with specific features for each production sector,
pulp and paper, energy and furniture, the study of properties of wood has
become mandatory in improvement programs. These characteristics classified
by categories, including physical characteristics such as wood density, and

29

chemical composition-related features, such as cellulose and lignin content
(Gion et al., 2011) are already targets of several studies for the identification of
genetic marker for later use in marker assisted selection (Grattapaglia, 2007).
Therefore, in search of information about the properties of wood, phenotypic
and genetic correlations, and heritability, as well as genetic linkage maps and
QTLs (Quantitative Traits Locus) are being fairly exploited by several authors.
Studies on genetic variation and heritability in Eucalyptus globulos, for example,
demonstrated a strong correlation between extractive and lignin content. In
another work the high yield of pulp and cellulose content was associated with
the low content of extractive and total lignin (Poke et al., 2006). For E. nitens a
high negative genetic correlation was observed by Kube et al. (2001) between
the contents of extractive and cellulose, the same correlation found by Thumma
et al. (2010) in the study of wood quality with QTLs, for the same species.
Together, these studies suggest that the selection to increase the yield of the
pulp or cellulose content would probably result in the reduction of lignin and
extractive contents, which is a favorable answer for the production of wood for
the pulp industry (Poke et al. 2006). Thus, this work is a pioneer in identifying
unique and differentiated proteins, by proteomic analysis, of Eucalyptus clones
contrasting for wood quality for the pulp and paper industry.
The desirable features of wood for application in pulp and paper industry
associated higher wood density and yield, with lower lignin content and
extractive; clone X1 is the one that best meets these characteristics. Of the four
clones analyzed in this work, clone X4 presents more characteristics contrasting
to clone X1, being considered undesirable for the pulp and paper industry.
Clone X3, despite having critical features for density and lignin, has low
extractive content, which makes the gross yield good for pulp, considering that
clone X2 which is the opposite of the previous clone, although presenting good
wood density and low lignin has high extractive content, which compromises the
gross yield of cellulose. In this work we performed the proteomic analysis of
these four clones, highlighting the contrasting clones X1 and X4, aiming at the
identification of proteins that may be related to the desirable or undesirable
characteristics of wood in order to assist in the selection of elite clones for the
pulp and paper industry. In this context, it is important to note that after the
analyses of the protein profile in 2-D gel of the four xylems, several proteins
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involved in response to stress were identified, and that these were more
abundant in clone X4, with less accumulation in clones X3 and X2. The majority
of proteins identified in X4 were absent in clone X1.
After the 2-D gel analysis of the xylem of clone X1 it was possible to
verify that the most expressed proteins were represented by 14-3-3-like protein
(spot 1) and by S-adenosylmethionine synthase protein – SAMS (spots 2 and 3)
(Figure 4), which were detected only in this sample. The 14-3-3-like protein,
already identified in the eucalyptus genome is known for modulating a variety of
cellular processes, among them interactions between components involved in
signal transduction, cell cycle control and control of growth during the lifecycle
of the plant, apoptosis and response to different stresses, what earned it much
attention in recent years. The exact function of 14-3-3-like protein is unknown,
but this protein can also act as molecular adapter stimulating protein-protein
interactions, regulate sub-cellular localization of proteins and activate or inhibit
enzymes, in addition to regulate the function of proteins targeted for various
mechanisms (Darling et al., 2005). Due to its ability to regulate the activities of
several proteins involved in signal transduction, there are several levels at
which this protein may play a role in response to environmental, nutritional and
metabolic stress, as well as in response to defense of wounds and pathogen
attack (Roberts et al., 2002).
It is possible that the spots of protein SAMS for clone X1 (Figure 4)
belong to a multigenic family, such as the rice SAMS characterized by
Breusegem et al. 1994, because the presence of seven genes was verified at
the data bank of E. grandis deposited at Phytozome. Identified in xylem of Pinus
pinaster (Plomion et al., 2000) and already characterized in rice (Breusegem et
al. 1994 ), Populus (Vander Mijnsbrugge et al., 2003) and other organisms,
protein SAMS is a universal donor of the methyl group en several
transmethylation reactions that involve many types of

acceptor molecules

(Plomion et al., 2000). SAMS starts the function in the methylation of precursor
of monolignols during the biosynthesis of lignin (Ye et al., 1994), also being
identified in the response to salt stress in tomato plants. Several sequences
corresponding to this protein were also found in libraries of expressed of xylem
in the development of poplars and pine. The presence of various Sadenosylmethionine synthase highlights the importance of the methyl transfer
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reactions and the complexity of regulating genes for donation of methyl groups
during xylogenesis (Plomion et al., 2001).
Also involved in the process of stress response are the proteins identified
in xylems of clones X2, X3 and X4. The proteins isoflavone reductase (spot 5,
X2) and receptor-like serine/threonine-protein kinase (spot 28, X4) play an
important role in the response to pathogens attack (Afzal et al., 2009), whereas
protein excinuclease ABC (spot 6, X2), play central function in the repair by
DNA nucleotide excision with damage (Hsu et al., 1995), and catalase (spot 20,
X4) is the main enzyme involved in the elimination of oxygen peroxide in all
aerobic organisms (Yang and Poovaiah, 2002), as well as superoxide
dismutase (spot 25, X4), involved in the elimination of toxic oxygen species.
The receptor-like serine/threonine-protein kinase, seen more frequently on
clone X4, but present on X3 and absent from clones X1 and X2, was also
characterized in Populus and Arabdopsis with key role in the process of
differentiation of vascular cambium by mediating a series of signaling pathways
during the secondary vascular differentiation. The catalase is an enzyme that
converts 2H2O2 into O2+2H2O, preventing primarily the potential damage
caused by changes in the homeostasis of H2O2 (Breusegem et al, 2001). The
superoxide dismutase is the first line of defense of the plant against O 2 reactive
species, removing O2- from cellular compartments where this radical is formed
(Alscher et al., 2002). A protein that also contributed in the processes of
detoxification of the plant is the ABC transporter (spot 21, X4), but there is
already evidence of its participation in the flow of ions, and may also be
involved in the process of growth and development of the plant (Martinoia et al.,
2002). In regards to the protein disulfide-isomerase (spot 8, X3), important in
redox signaling, it can act as a chaperone, with a role in folding secretory
proteins (D'Aloisio et al., 2010). The molecular chaperones, known as small
heat shock protein – sHsp (spot 15, X3 and spots 22, 23, 24, X4), belonging to
a multigenic family of plants (Klemenz et al., 1991), are stress-induced proteins.
In stress conditions the heat shock protein - Hsp facilitates the folding of
proteins and helps stabilizing polypeptides and membranes. These proteins
involved in the process of oxide-reduction in the plant, as well as the
extractives, among them polyphenols, tannins and resins, characterized as
harmful components in the pulp and paper industry, are induced as a defense
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response to attack by pathogens, but also to abiotic stress (Breusegem et al.,
2001). The Hsps are abundant in xylems of Pinus pinaster (Le Provost et al.,
2003) and Eucalyptus (Gonçalves et al., 2011), and are considered by its
authors with a specific function in the formation of the wood, also important for
the development of the secondary wood.
Other highlights of the cambial region of clone X4, that present
relevance, are the uncharacterized protein MG428 (spot 26), ketol-acid
reductoisomerase (spot 19) and annexin (spot 27). After searching for similarity
of amino acid sequence of uncharacterized protein MG428, the conserved
domain of the sigma factor was observed, that is a transcription initiation factor
that increases the binding specificity of RNA polymerase to the promoter of the
gene (Lonetto et al., 1992). The ketol-acid reductoisomerase is a bi-functional
enzyme that performs two distinct reactions - isomerase and reductase – one of
which results in the biosynthesis of the amino acids valine, leucine and
isoleucine (Durner et al., 1993). The absence of these amino acids in the plant
inhibits the development and DNA synthesis, causing death, according to tests
carried out using corn herbicide.
After immunolocalization tests, annexin was already identified as highly
concentrated on the xylem of seedlings of maize and peas (Blackbourn and
Battey, 1993). This enzyme in plant is normally latent and becomes active when
the concentration of intracellular Ca++ rises (Delmer and Amor, 1995). Thus,
stress response in plant triggered by damage mechanisms, environmental
stress or pathogen attack, conditions under which Ca++ levels are high,
promotes calose deposition. This protein may also play a role as peroxidase in
oxidative stress in plant.
Plants respond to attack by pathogens by activating a wide variety of
defense reactions including transcriptional activation of defense-related genes
(receptor-like serine/threonine-protein kinase), accumulation of antimicrobial
phytoalexins (synthesized by isoflavone reductase), oxidative burst leading to
generation of reactive oxygen species (superoxide dismutase and catalase
controlled) and the deposition of lignin and other phenolic compounds in the cell
wall (Hwang et al., 2003) which, together with other chemical compounds of
wood, influence the properties and performance of pulp, paper and coal (Gion
et al., 2011). In studies with eucalyptus strong positive correlation between the
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yield of pulp and cellulose content, and negative with the content of lignin, were
observed. Pereira (1988) observed variability in the chemical composition,
mainly for the pulp content, between trees of Eucalyptus globulos from the
same location and different geographic locations; a fact that corroborates the
differences in the profile of proteins found among clones of this study.
Based on these studies, it is possible to say that the presence of proteins
involved in oxidative stress in the cambial region of the eucalyptus can be a
strong indicator of clones unfit for the pulp and paper industry. Accordingly, the
use of certain proteins identified in xylem of clone X4 as the heat shock protein
can assist in the selection of elite clones for pulp and paper industry.
The selection of candidate genes and validation study by gene
expression in genetic materials with the quality of wood also already known is
the next step in the selection of new genetic tags for the identification of elite
clones of eucalyptus for paper and pulp production.
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Resumo

O eucalipto está entre as espécies florestais mais importantes plantadas em
todo mundo, principalmente, para as indústrias de papel e celulose. Neste
trabalho foram caracterizados vários ESTs de uma biblioteca subtrativa de
xilemas de eucalipto a fim de obter informações sobre genes envolvidos na
qualidade agronômica superior de eucalipto para aplicação na indústria
papeleira. Após sequenciamento de clones selecionados e anotação pelo GO
as sequências foram descritas com funções prováveis. Os transcritos mais
abundantes codificam proteínas envolvidas a condições de estresse, como as
diferentes classes de proteínas de choque térmico (proteína de choque térmico
citosólica e pequena proteína de choque térmico) e proteína da família dos
transportadores ABC. Nas análises de expressão por PCR em Tempo Real foi
possível observar que os genes que codificam para as proteínas de choque
térmico foram suprimidos no clone com qualidade da madeira considerada
superior quando comparado com o clone considerado inadequado. Após
análise destes resultados, sugeri-se o uso desses genes como ferramenta
molecular na pré-seleção de clones adequados na indústria de papel e
celulose.

Palavras-chave: qualidade da madeira, Eucalyptus, proteína de choque
térmico, estresse
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Abstract

The Eucalyptus is one of the key forest species planted worldwide, mainly for
pulp and paper industries. In this study we characterized a number of ESTs
from a subtractive library xylems eucalyptus to obtain information about genes
involved in agronomic quality than eucalyptus for use in paper industry. After
sequencing clones selected for GO annotation and the sequences were
described with probable functions. The most abundant transcripts encode
proteins involved in the various stress conditions, such as different families of
heat shock proteins (heat shock protein cytosolic and small heat shock protein)
and protein from the family of ABC transporters. In the analyzes of expression
by Real Time PCR can be seen that four genes encoding heat shock proteins
have been suppressed in clone quality wood considered superior when
compared to clone considered inadequate. After analyzing these results, we
suggest using these genes as a molecular tool in the pre-selection of suitable
clones in the pulp and paper industry.

Introdução

A madeira é a mais importante fonte renovável natural e infinita de
energia, mas essa não é a sua única função, ela também possui grande
importância nas edificações e outros produtos (Plomion, 2001). O eucalipto,
que faz parte do gênero que inclui mais de 900 espécies (Brooker and Kleinig
2004), está entre as espécies florestais chave plantada em todo o mundo para
madeira sólida, como, principalmente, para as indústrias de papel e celulose.
Visando o uso sustentável da madeira, suprindo a demanda e atendendo as
exigências das indústrias papeleiras, os programas de melhoramento genético
procuram, dentre outras características agronômicas de interesse, melhorar a
qualidade da madeira, ou seja, diminuir lignina e extrativo; e aumentar a
densidade da madeira e rendimento de celulose. Portanto, é interessante
identificar

marcas

genéticas

que

caracterizam

maiores

eventos

de
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diferenciação do xilema, assim como, resposta por estresse, porque nelas pode
estar fatores chaves para determinação de algumas propriedades da madeira,
influenciando seu desempenho e valor industrial. Neste sentido, este trabalho
objetivou identificar alguns genes, associados a qualidade da madeira para
aplicação em programas de seleção assistida de clones ideais para indústria
papeleira. Para esse fim, foi construída uma biblioteca por hibridização
subtrativa supressiva (Suppression Subtractive Hybridization) utilizando duas
amostras de xilemas (Britto et al. 2012), a mesma técnica foi utilizada por
Foucart et al (2006) em tecidos de eucalipto para obter informações de genes
evolvidos na xilogênese. Estas amostras foram extraídas de árvores de uma
população de irmãos germanos de eucalipto proveniente de um plantio
comercial da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. com características
contrastantes para qualidade da madeira, entre elas, teor de lignina total e
quantidade de extrativo, maior para o clone X4, e densidade básica e
rendimento bruto de celulose, maior para o clone X1, este último considerado
como superior na produção de papel e celulose. Após a identificação e seleção
dos genes de interesse, foi feita a análise da expressão por PCR em Tempo
Real com os mesmos clones de eucalipto utilizados na confecção da biblioteca,
e uma progênie de cada clone, sendo possível confirmar a expressão
diminuída dos quatro genes avaliados neste estudo no clone X1 quando
comparado com o clone X4.

2. Material e Métodos

Material vegetal

Foram utilizadas árvores com idade maior ou igual a 8 anos de uma
população de irmãos germanos de Eucalyptus híbrido, população oriunda da
Progênie da Matriz 1106 provenientes de uma plantação comercial em Teixeira
de Freitas- BA, da companhia Suzano Papel e Celulose S.A. Foi feito a coleta
do xilema (região após retirada da casca) em uma árvore para cada clone,
compreendendo, portanto, não só a região cambial, mas também as células do
floema e xilema primário e secundário, mais distante da medula, e
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consequentemente, potencialmente ainda em diferenciação. O tecido foi
coletado utilizando um método não destrutivo que consistiu na remoção de uma
janela de 20 x 15 cm da casca das árvores no DAP (diâmetro à altura do peito)
seguida pela imediata raspagem do tecido úmido presente na superfície do
tronco e na face interna da casca. A amostra coletada foi imediatamente
congelada em nitrogênio líquido para evitar oxidação e armazenado a -80 ºC
até a extração da proteína total.
Os clones selecionados para este trabalho, denominados X1 e X4,
possuem características contrastantes para componentes envolvidos na
qualidade da madeira. O clone X1 quando comparado ao clone X4 possui alta
densidade básica da madeira, baixo teor de lignina, baixo teor de extrativo e
alto rendimento bruto de celulose, sendo considerado ideal para os parâmetros
internos da empresa Suzano Papel e Celulose.

Extração de RNA e construção da biblioteca SSH

RNA total foi isolado a partir do tecido congelado usando o Reagent
Plant – Concert (Invitrogen) de acordo com o protocolo do fabricante. O clone
X4 foi utilizado como tester na construção das bibliotecas SSH3EUC, onde o
driver foi o clone X1. Os cDNAs de cada clone foram preparados a partir de
RNA total usando o kit de síntese Super SMART PCR cDNA (Clontech
Laboratories, Inc., Mountain View, CA, USA). A hibridização por supressão
subtrativa foi realizada usando o kit de subtração PCR-Select cDNA (Clontech
Laboratories, Inc.). Os cDNAs subtraídos foram submetidos a duas etapas de
PCR para normalização e enriquecimento da população de cDNA. O produto
do PCR secundário a partir da subtração foi diretamente inserido no vetor
pGEM-T Easy (Promega). O vetor foi usado para transformar a célula
competente E. coli DH10B (Invitrogen). Os clones transformados foram
crescidos em placa LB contendo X-gal e ampicilina para a seleção blue/white.
Clones positivos foram verificados para a presença do inserto após isolar o
plasmídio e o inserto de cDNA foi amplificado por PCR usando o nested PCR
primer 1 e 2R do kit, os quais são complementares as sequências vizinhas aos
dois lados do inserto de cDNA. As condições do PCR realizada por uma
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desnaturação inicial a 94 ºC for 3 min, foi seguida por 28 ciclos de 95 ºC por 10
s, 68 ºC por 3 min, e 72 ºC por 7 min para extensão final.

Seleção de genes candidatos e desenho de primers

Para análise de expressão de genes relacionados ao estresse foram
escolhidos quatro pares de primers para proteínas de choque térmico:
SSH3EUC01

(F

CACGAGCCTAGTCCTGCCTG

CGGCTTCTCTGTTCTGGGAA),

e

SSH3EUC02

R
(F

GGGCAGGTACAAGTGCAGTGA e R AGGCCTGAAGACAAAATAGCCTT),
SSH3EUC04

(F

TATCAACGGACTTCACCTCCG

GCAAAGATGGGCCAGATCAA)

e

SSH3EUC08

e

R
(F

GGGCAGGTACAAGTGCAGTGA e R AGGCCTGAAGACAAAATAGCCTT). O
conjunto de primers SSH3EUC01 representando a proteína de choque-térmico
21 kDa (X07187), SSH3EUC02 representando a proteína de choque-térmico 26
kDa (BAA29064), SSH3EUC04 representando a proteína de choque-térmico
18,5 kDa (P05478) e SSH3EUC08 representando a pequena proteína de
choque-térmico precursora no cloroplasto (P30222) foram utilizados.
Os genes candidatos foram selecionados a partir da biblioteca após
análise de bioinformática. Os pares de primers foram desenhados contendo um
mínimo de 50% de conteúdo de GC e os fragmentos amplificados com 75-150
pb Primer Express Software for Real-Time PCR v. 3.0 (Applied Biosystems;
Foster City, California).

Análise por PCR em Tempo Real

Para análise de expressão o RNA total foi isolado a partir dos xilemas X1
e X4, e dos xilemas de suas respectivas progênies xx1 e xx9, como descrito
acima. A primeira fita de cDNA foi sintetizada usando o kit de síntese RevertAid
H-Minus first strand cDNA (Fermentas, www.fermentas.com). Oligo dT(20mer)
foi usado para esse trabalho. A reação foi por aquecimento a 70ºC por 10
minutos seguido pela incubação a 37ºC após adição de 10 U RNase-H
(Fermentas, www.fermentas.com). O qRT-PCR foi realizado usando Applied
Biosystems StepOne Plus thermocycler 7500 (Applied Biosystems; Foster City,
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California). O sistema de detecção SYBR Green foi usado no mix de reação
incluindo a referência passiva ROX. O mix de reação 1× hot-start PCR buffer,
3.6 mM MgCl2, 0.5 mM ROX, 0.1× SYBR Green-I, 200 mM cada dNTP (dATP,
dTTP dCTP dGTP), 252 nM cada forward e reverse primer, 0.1 U hot-start Taq
DNA polymerase Platinum (Invitrogen), 5 ng L-1 cDNA e água ultra-pura livre
de DNase/RNase no volume final de 25 L. Os estágios dos ciclos PCR em
Tempo Real consiste de desnaturação inicial a 95 ºC (5min), seguida por 45
ciclos de 95 ºC (15 s), 60 ºC (30 s) e estágio da curva de melting de 95 ºC (15
s), 60 ºC (1 min) e 95 ºC (15 s). O sinal de fluorescência foi capturado durante
o passo de elongação da fita a 60 ºC e a curva de melting a 0.3 ºC. As
amostras para qRT-PCR foi corrido em três replicas. A expressão relativa do
gene foi calculado usando o método comparativo CT de acordo Livak e
Schmittgen (2001). Para normalização do gene expresso, dois genes
constitutivos, nomeados rRNA, EUC12, foram testados; rRNA foi mais estável.
O rRNA foi usado como padrão interno e o clone X4 foi usado como amostra
referência em SSH3EUC. A eficiência do rRNA e gene alvo foram comparados
e então a expressão relativa foi calculada.

Análises de sequências

A fim de identificar a provável função dos genes diferencialmente
expressos, as sequências de cDNAs foram comparadas com o banco de dados
do GenBank usando o programa BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
(Altschul et al., 1990). Neste estudo, o valor do e-value menor do que 1e-4 com
mais de 100 nucleotídeos das sequências foram considerados significantes.
Todas as sequências com resultados positivos foram coletadas para futuras
comparações e análises. Sequências de nucleotídeos obtidos da SSHEUC3
foram verificadas para remoção de vetor e adaptadores, usando a ferramenta
do EstPiper (https://estpiper.cgb.indiana.edu) (Tang et al., 2009), uma vez
limpa de vetor residual, todas as sequências foram usadas para montar contigs
usando o SaqMan software (Lasergene, DNASTAR Inc, Madison, WI, USA)

Anotação pelo Gene Ontology
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Anotação computacional das bibliotecas subtrativas foi realizada usando
o software Blast2GO v1.3.3 (http://www.blast2go.org) (Conesa et al., 2005;
Aparicio et al., 2006). Apenas sequências com tamanho igual ou maior que
100pb foram consideradas para toda a biblioteca e usado para dividir o
conjunto de dados de acordo com o tamanho. O Blast2GO v1.3.3 foi usado
para obter informações do GO para comparar as sequências ao banco de
dados. Anotação de todas as sequências foi realizada usando os parâmetros
do programa.

3. Resultados

Análise da eficiência da biblioteca

Em relação à composição da biblioteca subtrativa supressiva 3
(SSH3EUC), o número de clones sequenciados foi de um total 864 clones.
Após a limpeza das sequências com a remoção de sequências de vetores,
sequências de baixa qualidade e clones sem inserto obteve-se 289 sequências,
o que corresponde a uma taxa de aproveitamento de sequenciamento de
aproximadamente 34%. As sequências de boa qualidade variaram o tamanho
entre 108 e 674 pb e todas mostraram e-values menores que 1e-4,
consideradas significativas. Com o agrupamento das sequências da biblioteca
utilizando o programa SaqMan foi obtido 30 unigenes, o que resulta numa
redundância de 8,5%, apresentando 19 contigs, destes 2 mais abundantes com
43 e 30 sequências repetidas, e 11 singletos (Figura 1). A pequena proteína
citosólica de choque térmico classe I e a proteína mitocondrial de choque
térmico de 26.5 kDa, representaram as sequências mais abundantes, mas
outras classes foram identificadas na biblioteca, o que as tornam, fortes
candidatas para a análise de expressão.
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Figura 1. Histograma mostrando a abundância de sequências por contigs
durante o agrupamento de sequências pelo programa SaqMan.

A análise computacional das 289 sequências usando o software
Blast2GO permitiu a descrição de 267 sequências, distribuídas entre os 20
unigenes caracterizados na tabela 1. Anotação de acordo com o processo
biológico do Gene Ontology (Figura 2) permitiu identificar, aproximadamente,
26% sequências envolvidas em processos de estresse, como diferentes
proteínas de choque térmico, embora 22 sequências não foram anotadas,
consideradas no hits. Das 22 sequências não anotadas, 16 sequências tiveram
similaridade significativa ao comparar com sequências nucleotídicas do banco
de dados do Genolyptus (http://www.lge.ibi.unicamp.br/eucalyptus/).
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Tabela 1. Caracterização dos unigenes anotados pelo Blast2GO
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Figura 2. Mapa representando o Gene Ontology por processo biológico para os unigenes da biblioteca subtrativa de eucalipto.
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Avaliação da expressão dos genes de choque térmico

Para avaliação do estado de estresse dos clones de eucalipto, quatro
genes que codifica para diferentes proteínas de choque térmico identificados
na biblioteca subtrativa e idênticos aos encontrados nos géis 2D (Britto et al.,
2012) foram escolhidos para análise de expressão por PCR em Tempo Real
Após análise de expressão, ao comparar os clones X1 com o clone X4 (Figura
3A), foi possível confirmar a supressão da expressão para todas as quatro
proteínas de choque térmico no clone X1, com melhor qualidade da madeira
para indústria de papel e celulose. Quando comparado a expressão dos genes
SSH3EUC1, SSH3EUC2 e SSH3EUC4 do clone X4 com o clone xx1, progênie
do clone X1, o mesmo resultado foi alcançado (Figura 3B). Resultados
contrastantes aos anteriores foram obtidos ao comparar a expressão dos
genes SSH3EUC4 e SSH3EUC8 do clone X4 com o clone de sua progênie xx9
(Figura 3C). Para o clone xx9, o nível de expressão das proteínas de choque
térmico para uma foi igual e para outra foi 0,4x maior em relação ao X4.
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Figura 3. Análise de expressão por PCR em Tempo Real das diferentes
isoformas de choque térmico nos clones de eucalipto. A, comparação da
expressão dos transcritos dos clones X1 e X4; B, comparação entre os clones
X4 e xx1; e C, comparação entre os clones X4 e xx9. SSH3EUC1, a proteína
de choque-térmico 21 kDa; SSH3EUC2, proteína de choque-térmico 26 kDa;
SSH3EUC4, proteína de choque-térmico 18,5 kDa; SSH3EUC8, pequena
proteína

de

choque-térmico

precursora

no

cloroplasto.

Os

valores

correspondentes ao nível de expressão estão localizados acima dos
histogramas, e o desvio padrão, está representado pela barra (T) sob o
histograma, foi calculado a partir de três réplicas biológicas.
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4. Discussão

As empresas do setor de papel e celulose no Brasil pressionadas a
atender a demanda do mercado papeleiro interno e externo, enfrentando a
concorrência deste mercado, atender as exigências de conservação do meio
ambiente, na qual limita áreas de cultivo para preservação de florestas naturais
e o uso de químicos em seus processos para diminuir a contaminação pelo
descarte deste dejetos, buscam incansavelmente a seleção de clones ideais
que possam suprir todas as condições pré-estabelecidas, e ainda assim,
aumentar a produtividade visando o lucro. Neste contexto, a caracterização de
genes em clones de eucalipto considerados inadequados para este setor é
uma estratégia bastante eficiente, já que muitos estudos estão voltados a
caracterização de clones considerados adequados.
Embora apenas 27% dos clones das bibliotecas seqüenciados foram
aproveitados para análise, o acesso aos 30 unigenes resultantes do
agrupamento destas sequências mostrou que muitas destas sequências estão
envolvidas em processo de estresse (31,2 %), destaque para as diferentes
proteínas de choque térmico (Hsp) que estiveram entre as mais representativas
desta biblioteca. Existem cinco classes de proteínas de choque térmico em
planta, Hsp90 (90 kDa), Hsp100 (100 kDa), Hsp70 (70 kDa), Hsp60 (60 kDa), e
pequenas proteínas de choque térmico (sHsp 15-42 kDa) que diferem e são
denominadas pelo tamanho, sendo que pode haver pelo menos 40 tipos
diferentes de sHps em uma espécie de planta (Al-Whaibi, 2010).
Após análise de expressão para diferentes proteínas de choque térmico
(Hsp), envolvidos em processo de estresse, foi possível observar que todos os
genes foram suprimidos no clones X1. A supressão da expressão dos genes de
choque térmico no clone X1 foi um resultado esperado, considerando os dados
de caracterização química dos clones realizado pela empresa e os dados
obtidos da caracterização proteômica por Britto et al. (2012). O mesmo
resultado de supressão foi obtido para os dois genes testados no clone xx1
progênie do clone X1, e a super-expressão no clone xx9 progênie do clone X4.
Apesar de não ter a caracterização química da madeira destas progênies até o
momento das análises, mas considerando a possibilidade da segregação ter
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ocorrido nestes clones para os respectivos genes, os dados obtidos nesta
análise também foram esperados.
Sabe-se que plantas quando em estado de estresse provocado por
agentes abióticos e bióticos, ativa o mecanismo de defesa através da
expressão de genes envolvidos na resposta ao estresse, como observado por
Heckathorn e colaboradores (1999), assim como, acumulando extrativos como
polifenóis, taninos e resinas (Hemingway and Laks, 1992). De acordo com os
dados de caracterização da madeira dos clones em estudo a presença de
extrativos são mais expressivos no clone X4, assim como a expressão das Hsp
de acordo com as análises de expressão. De acordo com as análises de
Trugilho et al (2005) e Fonseca et al. (1996) o alto teor de extrativo, assim
como de lignina, tem correlação negativa com o rendimento de celulose. Além
de que o extrativo é responsável pela a formação de pitch que se acumulam no
maquinário durante a produção de papel e celulose e sua eliminação biológica
é uma solução promissora para solucionar este problema segundo Gutiérrez et
al. (1999).
As proteínas de choque térmico são expressas constitutivamente, e
atuam em diferentes vias para prevenir agregação de proteínas não dobradas,
uma função que as torna muito importante a altas temperaturas. As pequenas
proteínas de choque térmico (sHsp) pertencem a uma evolucionária família
conservada das sHsps e alfa-cristalina encontradas em diferentes organismos
principalmente abundantes em planta (Vierling, 1991; Caspers, 1995). Estas
proteínas possuem tipicamente entre 16 e cerca de 30 kDa, e compreendem
cinco

e

possivelmente

seis

famílias

gênicas

que

são

conservadas

evolucionariamente entre mono e dicotiledôneas (Waters, 1995; Waters, 1996).
As pequenas proteínas de choque térmico, também conhecidas como
chaperones moleculares, apesar de não serem expressas constitutivamente,
são abundantes em plantas, principalmente quando em condições de estresse,
como

observado

por

Harndahl

e

colaboradores

(1999),

em

plantas

transgênicas de Arabdopsis thaliana. Acredita-se que as sHsps iniciam função
importante na termotolerância.
Fato também importante é que o estresse abiótico geralmente dá origem
a conformações disfuncionais de proteínas (Scarpeci et al., 2008), o que torna
necessário a presença das proteínas de choque térmico, as quais facilitam a
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proteína redobrar e estabiliza os polipeptídios e membranas. Entretanto as
pequenas proteínas de choque térmico (sHsp) não são capazes de redobrar as
proteínas inativas sozinhas, elas precisam se complexar com outras proteínas
não dobradas e com outras Hsps.
No intuito de reafirmar a correlação entre a presença dessas proteínas
de choque térmico na madeira à condição de baixa qualidade para a produção
de papel e celulose, a análise de expressão nas progênies deste estudo em
diferentes idades e com avaliação previa dos componentes químicos
envolvidos na qualidade da madeira serão necessárias. Análise de QTL
(Quantitative Trait Locus) em espécie de eucalipto realizada por Thumma et al.
(2010) observou forte correlação positiva entre conteúdo de celulose e
rendimento de polpa e correlação negativa com alto conteúdo de lignina e
extrativo.

5. Conclusões

A partir dos dados obtidos neste estudo, sugere-se o uso de genes
envolvidos em estresse, como as proteínas de choque térmico, em programas
de seleção assistida para identificação de clones inadequados para indústria de
papel e celulose. Comparando-se as características contrastantes de cada
clone com o comportamento de expressão dos genes, e levando em
consideração os resultados expressivos das progênies, a expressão destes
genes reforça a idéia que proteínas envolvidas em resposta ao estresse podem
está relacionadas à qualidade da madeira.
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Apesar da disponibilidade de banco de dados contendo milhares de
sequências do genoma do eucalipto resultantes de sequenciamento, como o
projeto Genolyptus realizado por um consórcio brasileiro (Grattapaglia, 2004), a
utilização da técnica de EST (expressed sequence tag) e a proteômica
contribuem de forma significativa com o fornecimento de informações a partir
de situações e interesses específicos de um grupo de pesquisadores e
investidores. A técnica de EST com a metodologia da hibridização subtrativa
supressiva empregada em organismos com poucos dados de sequências
disponíveis, como no caso da mandioca (Lopez et al. 2004), neste trabalho, foi
realizada com clones de eucalipto com características contrastantes para
componentes envolvidos na qualidade da madeira para indústria de papel e
celulose, selecionados pela empresa Suzano do seu canteiro comercial. As
informações sobre genes envolvidos em processo de estresse permitiram criar
uma correlação negativa entre a superexpressão de genes na madeira e
aplicação na indústria papeleira. Tais dados puderam ser confirmados pelos
resultados obtidos da comparação do perfil protéico de quatro clones
contrastantes realizada por Britto et al. (2012), dois dos quais utilizados nas
análises de expressão. A proteômica, diferente da genômica

e da

transcriptômica, gera informações sobre os genes de forma mais conclusiva,
uma vez que, as proteínas correspondem ao fenótipo de um organismo, o
resultado final do estado funcional em um dado momento.

CONCLUSÕES GERAIS


O

desenvolvimento

deste

trabalho

permitiu

ampliar

conhecimentos na diferenciação de clones utilizados para a
indústria de papel e celulose;


A utilização de genes envolvidos em processo de estresse como
sinalizadores de clones inadequados para aplicação na indústria
papeleira poderá contribuir na pré-seleção ou eliminação de
clones empregados para esta finalidade;



Nos dois capítulos deste trabalho, a identificação de proteína de
choque térmico (heat shocks protein) foram evidências marcantes
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para a caracterização do clone considerado inadequado para a
indústria de papel e celulose, ou seja, para clones com qualidade
da madeira inferior;


Estes genes poderão ser usados em programas de seleção
assistida para a diferenciação entre clones superiores e
considerados inadequados para a produção de papel e celulose.
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