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EXTRATO

OLIVEIRA, Tahise Magalhães de, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, fevereiro de 2010. Caracterização molecular de membros das
famílias de fatores de transcrição NAC e WRKY envolvidos na resposta a
estresses em citros. Orientador: Marcio Gilberto Cardoso Costa. Coorientadora: Fabienne Michelli. Colaborador: Walter dos Santos Soares Filho.

A citricultura representa um importante segmento econômico mundial,
sendo o Brasil o maior produtor mundial de laranja e exportador de suco de
laranja concentrado congelado. Estresses abióticos, como a seca, influenciam
negativamente a produção citrícola. Muito pouco é conhecido sobre os
mecanismos moleculares envolvidos na resposta à seca em citros. Baseado
em informações disponíveis nas bases de dados do HarvEST:Citrus, o
presente estudo teve como objetivo central identificar e caracterizar membros
das famílias de fatores de transcrição NAC e WRKY, presentes no genoma de
citros, potencialmente envolvidos em resposta a estresses, como a seca.
Inicialmente, foram identificados 26 genes com ORFs completas codificando
para transfatores NAC no genoma de citros. A análise filogenética revelou que
um desses genes, CrNAC4, pertence a subfamília “stress NAC”, que inclui
membros envolvidos na resposta e tolerância à seca em Arabidopsis e soja.
Análises do perfil de expressão digital de CrNAC4 demonstraram que flavedo
(47%), folhas (23%), ovários (19%), frutos (5%), zona de abscisão foliar (4%) e
raízes (2%) foram os principais tecidos, e CMNP, ácido giberélico, frio, seca e
rehidratação os principais tratamentos, em que o gene foi expresso. Análises
de expressão gênica por PCR em tempo real revelaram que CrNAC4 foi
altamente induzido em folhas de plantas de limoeiro ‘Cravo’ e tangerineira
‘Cleópatra’ submetidas a deficiência hídrica, e em raízes de ‘Cleópatra’ tratadas
com ABA, frio e salinidade. Utilizando uma abordagem similar, diversos
membros da família WRKY foram identificados no genoma de citros. Quatro
desses membros, CrWRKY17, CrWRKY20, CrWRKY31 e CrWRKY53, foram

selecionados para caracterização no presente estudo. Análises filogenéticas e
da estrutura das proteínas indicaram que esses membros pertencem a
subfamílias WRKY distintas. Análises do perfil de expressão digital, bem como
do perfil de expressão gênica por PCR em tempo real em plantas de
tangerineira ‘Cleópatra’ submetidas a deficiência hídrica e tratamento com
ABA, frio e salinidade, revelaram distintas resposta de cada gene,
provavelmente por desempenharem diferentes funções. CrWRKY17 foi
altamente induzido em folhas e raízes sob diferentes condições de estresse,
enquanto os demais genes analisados foram reprimidos ou insensíveis aos
tratamentos. Coletivamente, esses resultados permitem concluir que CrNAC4 e
CrWRKY17 estão envolvidos na resposta de plantas de citros à seca, frio e
salinidade, em vias regulatórias de sinalização dependentes de ABA, podendo
ser considerados como genes candidatos para aquisição de tolerância a esses
estresses em variedades porta-enxerto de citros, por meio de engenharia
genética.

Palavras-chave: citros, deficiência hídrica, estresse, expressão gênica, NAC,
WRKY.

ABSTRACT

OLIVEIRA, Tahise Magalhães de, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, February 2009. Molecular characterization of plant-specific NAC and
WRKY transcription factor genes involved in stress-response in citrus.
Advisor: Marcio Gilberto Cardoso Costa. Committee Membres: Fabienne
Michelli and Walter dos Santos Soares Filho.

The citrus industry is an important economic sector worldwide, with Brazil being
the world's largest producer and exporter of orange juice frozen concentrated
orange. Abiotic stresses such as drought, adversely affect the citrus production.
Very little is known about the molecular mechanisms involved in the response to
drought in citrus. Based on available information in the databases of the
Harvest: Citrus, this study aimed at identifying and characterizing family
members of transcription factors WRKY and NAC are present in the citrus
genome, potentially involved in response to stresses such as drought . Initially,
we identified 26 genes with complete ORFs coding for transfatores NAC in the
genome of citrus. The phylogenetic analysis revealed that one of these genes,
CrNAC4, belongs to subfamily stress NAC, which includes members involved in
the response and drought tolerance in Arabidopsis and soybean. Analysis of
expression profile of digital CrNAC4 demonstrated that flavedo (47%), leaves
(23%), ovarian (19%), fruits (5%), leaf abscission zone (4%) and roots (2%)
were the major tissues, and CMNP, gibberellic acid, cold, drought and
rehydration the main treatments, in which the gene was expressed. Analysis of
gene expression by real-time PCR revealed that CrNAC4 was highly induced in
leaves of plants of Rangpur lime and 'Cleopatra' subject to water stress, and
roots of 'Cleopatra' treated with ABA, cold and salinity. Using a similar
approach, several members of the WRKY family were identified in the genome
of citrus. Four of these members, CrWRKY17, CrWRKY20, CrWRKY31 and
CrWRKY53 were selected for characterization in this study. Phylogenetic

analysis and structure of proteins indicated that these members belong to
different subfamilies WRKY. Analysis of the digital expression profile and the
profile of gene expression by real-time PCR in plants of 'Cleopatra' subject to
water stress and treatment with ABA, cold and salinity, showed distinct
response of each gene, probably because they play different functions.
CrWRKY17 was highly induced in leaves and roots under different stress
conditions, while the other analyzed genes were repressed or insensitive to
treatment. Collectively, these results indicate that CrNAC4 and CrWRKY17 are
involved in the response of citrus plants to drought, cold and salinity in
regulatory pathways in ABA-dependent signaling and may be considered as
candidate genes for the acquisition of tolerance limits varieties door citrus
rootstock, through genetic engineering.

Keywords: citrus, water stress, stress, gene expression, NAC, WRKY.

INTRODUÇÃO
A citricultura brasileira desponta como um dos setores mais
competitivos do agronegócio mundial, sendo o Brasil, em termos globais,
detentor de 40% da produção da fruta e de 60% do suco de laranja (NEVES &
JANK, 2006). Tal relevância econômica confere ao país o título de maior
produtor mundial de citros e de maior produtor e exportador de suco de
laranja concentrado congelado (CERQUEIRA et al., 2004). Dentre os estados
brasileiros, a Bahia destaca-se como segundo maior produtor de laranja, após
o estado de São Paulo, contribuindo com 52,5% da produção total de laranja
da região Nordeste (IBGE, 2007).
Estresses abióticos, tais como seca, salinidade e baixas temperaturas,
causam grandes perdas na agricultura, não sendo a citricultura uma exceção.
No Brasil, dentre esses fatores, a seca é aquele que frequentemente mais
influencia negativamente a produtividade de citros. O requerimento hídrico
anual para uma boa produção de frutos em citros é cerca de 900 a 1200 mm,
bem distribuídos ao longo do tempo, variando em função de: (i) demanda
relacionada à evapotranspiração, (ii) características do solo, (iii) variedadecopa utilizada e, principalmente, (iv) variedade-porta-enxerto empregada
(DONATO et al., 2007). A maioria das regiões citrícolas do país apresenta um
volume adequado de chuvas para a cultura (VIEIRA, 1991), mas a distribuição
pluviométrica é bastante irregular. Apesar da incidência de déficits temporários
nas regiões citrícolas (CERQUEIRA et al., 2004), o uso de irrigação é ainda
pequeno, principalmente devido aos custos da implantação de sistemas de
irrigação (ORTOLANI et al., 1991).
No Nordeste brasileiro há um agravante dessa situação pelo fato de sua
citricultura encontrar-se assentada na Grande Unidade de Paisagem de
Tabuleiros Costeiros, onde predominam horizontes coesos, extremamente
duros quando secos e geralmente localizados a pequena profundidade,
causando interferências na dinâmica da água no perfil do solo (PAIVA et al.,
1998; CINTRA et al., 2000; SOUZA et al., 2004a). As recentes mudanças
climáticas causadas pelo aquecimento global tendem a agravar essa situação
num futuro próximo (MACCRACKKEN, 2008; TUBA & LICHTENHALER, 2007).

Portanto, a tolerância à seca em plantas cultivadas, como os citros, deve ser
um objetivo urgente e estratégico dos programas de melhoramento.
Muito pouco é conhecido sobre os mecanismos moleculares envolvidos
na resposta adaptativa à seca em citros, embora diferenças substanciais de
tolerância a esse estresse têm sido observadas entre as diferentes espécies do
gênero e gêneros afins. Recentemente, dados do genoma funcional de citros,
obtidos por meio do seqüenciamento de aproximadamente 222.000 ESTs
(expressed sequence tags) de Citrus e Poncirus submetidos a diferentes
condições experimentais, incluindo seca, foram disponibilizados para acesso
pela comunidade científica (http://harvest.ucr.edu). Por meio de uma busca
preliminar neste banco de dados, identificou-se a existência de diversos genes
de resposta e tolerância à seca homólogos a Arabidopsis.
Baseado nas informações do seu genoma funcional, o presente estudo
teve como objetivo central identificar e caracterizar membros das famílias de
fatores de transcrição NAC e WRKY, presentes no genoma de citros,
potencialmente envolvidos em resposta a estresses abióticos, como a seca.
Para tanto, as ferramentas genômicas disponíveis para citros foram exploradas
a partir das bases de informação do HarvEST:Citrus. Nesse banco foram
identificados diversos membros das famílias NAC e WRKY em citros. Por meio
de análises filogenéticas e de seqüências de aminoácidos foi possível
classificar esses membros em diferentes subfamílias ou subgrupos, o que
serviu de suporte para a seleção e caracterização daqueles potencialmente
envolvidos em estresse. Um total de cinco membros, distribuídos entre as
famílias NAC (CrNAC4) e WRKY (CrWRKY17, CrWRKY20, CrWRKY31 e
CrWRKY53), foi selecionado, os quais tiveram inicialmente o seu perfil de
expressão digital analisado, a partir das diversas bibliotecas depositadas no
HarvEST:Citrus. Posteriormente, plantas de limoeiro ‘Cravo ’ (Citrus limonia
Osb.) e tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni Hort. ex Tan.), com oito meses de
idade, foram submetidas a condições de deficiência hídrica e a relação NTR x
FTSW (taxa de transpiração normalizada x fração de água transpirável do solo)
foi estimada, de modo a se determinar os diferentes estágios de desidratação e
permitir a seleção dos pontos a serem utilizados para as análises de expressão
gênica. A partir desses resultados, o perfil de expressão dos genes
selecionados foi analisado durante os diferentes estágios de desidratação, por

meio da técnica de PCR em tempo-real. Finalmente, o perfil de expressão dos
genes selecionados também foi analisado em plantas submetidas a
tratamentos por frio, salinidade e ABA. Para isso, plantas de oito semanas de
tangerineira ‘Cleópatra’ crescidas in vitro foram tratadas com temperatura de 4
o

C, 200 mM de NaCl e 100 µM de ABA, por 12 horas. Os resultados obtidos

permitiram identificar aqueles membros das famílias NAC e WRKY envolvidos
em resposta a estresses abióticos em citros.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1. OBJETIVO GERAL
Identificar e caracterizar membros das famílias de fatores de transcrição
NAC e WRKY presentes no genoma de citros, potencialmente envolvidos em
resposta à seca e outros estresses abióticos.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Avaliar os efeitos da deficiência hídrica sobre a transpiração em
variedades porta-enxerto de citros contrastantes para tolerância à seca;
2) Utilizar a base de dados de informação do HarvEST:Citrus para
identificar membros das superfamílias de fatores de transcrição NAC e WRKY
presentes no genoma de citros;
3) Classificar os genes NAC e WRKY em diferentes subfamílias ou
subgrupos por meio de análises filogenéticas e das seqüências preditas de
aminoácidos, de modo a selecionar aqueles potencialmente envolvidos em
estresse;
4) Analisar o perfil de expressão digital dos genes selecionados a partir
das diversas bibliotecas depositadas no HarvEST:Citrus;
5) Caracterizar o perfil de expressão gênica dos genes NAC e WRKY
selecionados em plantas de limoeiro ‘Cravo ’ (Citrus limonia Osb.) e/ou
tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni Hort. ex Tan.) submetidas a diferentes
condições de deficiência hídrica;
6) Caracterizar o perfil de expressão gênica dos genes NAC e WRKY
selecionados em plantas de tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni Hort. ex Tan.)
submetidas a tratamentos com frio, salinidade e ABA.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Origem e importância de citros

Os Citrus e gêneros correlacionados, Poncirus e Fortunella, pertencem à
família Rutaceae, subfamília Aurantiodeae (OLIVEIRA, 2006; NICOLOSI,
2007), tendo seu centro de origem no sudeste tropical e subtropical da Ásia
(MOORE, 2001; NICOLOSI, 2007). A filogenia e a taxonomia dos Citrus são
bastante complexas dada a alta variabilidade do gênero, decorrente de
hibridizações naturais interespecíficas, mutações espontâneas, alterações
cromossômicas estruturais, apomixia e cultivo em ampla área geográfica desde
a antiguidade (MOORE, 2001; OLIVEIRA & RADMANN, 2005). Por isso,
sempre existiu muita divergência quanto à origem e classificação dos Citrus,
principalmente no que diz respeito ao número de espécies conhecidas: 159
para Tanaka (1954, 1961), 16 para Swingle & Reece (1943, 1967) e três para
Barrett & Rhodes (1976) (OLIVEIRA, 2006).
Atualmente, somente C. máxima, C. medica e C. reticulata são
consideradas espécies verdadeiras de acordo com estudos isoenzimáticos,
taxonomia numérica e análise de DNA (NICOLOSI, 2007). As demais
“espécies” de Citrus não são realmente espécies biológicas (como C. sinensis,
C. paradisi e C. limonia), mas sim o resultado do intercruzamento entre as
espécies verdadeiras, que apresentam fertilidade interespecífica, após terem
sido submetidas a longos períodos de hibridação natural durante o curso da
evolução. A biologia reprodutiva do gênero, que se reproduz assexuadamente
por sementes, através de um processo chamado embrionia nucelar, gerando
clones geneticamente idênticos a planta-mãe, contribuiu para a perpetuação
dos híbridos e seu isolamento reprodutivo, um requerimento para a designação
de espécie de acordo com os critérios taxonômicos mais clássicos (MOORE,
2001).
Os Citrus têm sido cultivados desde idades muito remotas, com registros
estendendo-se a pelo menos 2.200 anos antes de Cristo, na Ásia, sendo que
as formas ancestrais das espécies mais importantes não são definitivamente
conhecidas (WEBER, 1967). Embora o cultivo dos Citrus remonte aos povos

primitivos, a sua difusão pelo mundo foi relativamente lenta, chegando a
Europa há aproximadamente 310 anos antes de Cristo, na América por volta de
1493, na África em 1654 e na Oceania em 1788 (WEBER, 1967). Cultivado em
mais de 100 países de clima tropical e subtropical na atualidade, os citros
(incluindo laranjas, pomelos, tangerinas, limões e limas) constituem uma das
mais importantes fruteiras cultivadas no mundo (www.fao.org). Cerca de 70%
da produção mundial de citros é representada pela laranja doce (Citrus
sinensis), sendo o Brasil e os EUA (Florida e Califórnia) os seus principais
produtores. Os EUA também são os principais produtores de pomelo. China,
Espanha e Japão produzem 65% das tangerinas cultivadas no mundo. Limões
são produzidos principalmente pela Argentina, Espanha e EUA, enquanto o
México é o principal produtor de lima. Lima também tem sido tradicionalmente
cultivada no sul da Ásia e no Oriente Médio. O Brasil é o maior exportador de
suco de laranja concentrado congelado cujo valor das exportações, juntamente
com a de outros derivados, geram para o país recursos da ordem de 1,5
bilhões de dólares por ano (AZÊVEDO, 2007). O Nordeste brasileiro, por sua
vez, detém, após o Estado de São Paulo, a citricultura de maior expressão,
graças à liderança nesse setor dos Estados da Bahia e Sergipe, que
praticamente se igualam na produção de citros.

2.2. Porta-enxertos na citricultura

Até meados do século XIX predominou a propagação de citros por
sementes, quando problemas com Phytophtora sp. determinaram o emprego
de porta-enxertos tolerantes (SCHAFER et al., 2001). Atualmente, o método
mais utilizado para propagação de citros é a enxertia. Dentre as vantagens
deste método estão à obtenção de plantas uniformes e praticamente idênticas
à planta-mãe (ANDRADE & MARTINS, 2003). O porta-enxerto também induz
alterações à variedade copa no seu crescimento, tamanho, precocidade de
produção, produtividade, época de maturação e peso dos frutos, coloração da
casca e dos frutos, teor de açúcares e de ácidos, permanência dos frutos na
planta, conservação após a colheita, transpiração das folhas, fertilidade do
pólen, composição química das folhas, capacidade de absorção, síntese e

utilização de nutrientes, tolerância a salinidade, resistência à seca e ao frio,
resistência e tolerância a moléstias e pragas e resposta a produtos de
abscisão (POMPEU JÚNIOR, 1991). A enxertia objetiva criar uma associação
simbiótica entre dois indivíduos, copa e porta-enxerto, geneticamente
diferentes, que devem viver em estreito relacionamento, mutuamente
benéficos para que a planta criada pela enxertia seja produtiva e longeva
(POMPEU JÚNIOR, 1991).
No Brasil, a laranjeira doce foi utilizada como principal porta-enxerto no
início do século XX, que por suscetibilidade à seca e gomose, foi substituída
pela laranjeira azeda (SCHAFER et al., 2001). A intolerância desse portaenxerto ao vírus da tristeza praticamente dizimou a citricultura brasileira nos
anos de 1940. Após 1960, o limoeiro ‘Cravo’ passou a liderar a preferência dos
citricultores, chegando a atingir 99% das mudas produzidas. Apesar deste ter
boas características e ter impulsionado a citricultura brasileira, a partir 1970,
com o surgimento do ‘declínio dos citros’, tem se optado pelo uso de outros
porta-enxertos, como as tangerineiras ‘Cleópatra’ e ‘Sunki’, o limoeiro
‘Volkameriano’, Trifoliata e seus híbridos.Os porta-enxertos mais utilizados na
citricultura brasileira na atualidade são: limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia
Osbeck), tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni Hort. ex Tanaka), limoeiro
‘Rugoso’, citrange ‘Troyer’ (Poncirus trifoliata L. Rafinesque x C. sinensis L.
Osbeck), limoeiro ‘Volkameriano’ (C. Volkameriana Tan. e Pasq.), tangerineira
‘Sunki’ (C. Sunki Hort.), citrumelo Swingle (C. paradisi Mac. x Poncirus trifoliata
L. Raf.), dentre outros (POMPEU JÚNIOR, 1991; 2001 ).
O limoeiro ‘Cravo’ tornou-se o principal porta-enxerto utilizado na
citricultura brasileira devido à sua adaptação a diversas condições edafoclimáticas, atestada por sua predominância em praticamente todas as regiões
produtoras. Possível híbrido natural entre limoeiro verdadeiro [C. limon (L.)
Burm. F.] e tangerineira (C. reticulata sensu Swingle), o limoeiro ‘Cravo’ tem
sua origem na Índia, onde é conhecido como limeira ‘Rangpur’ (SOARESFILHO et al., 2008). Possui diversas características agronômicas que o
qualificam como excelente porta-enxerto, dentre as quais se destacam:
tolerância ao vírus da tristeza, produção precoce e alta produtividade de frutos,
compatibilidade com todas as variedades-copa, indução às copas nele
enxertadas e tolerância à seca (POMPEU JUNIOR, 2005), apresentando,

entretanto, certas limitações, como a intolerância ao declínio, à morte súbita
dos citros, ao nematóide dos citros [Tylenchulus semipenetrans (Cobb)] e aos
viróides da exocorte e xiloporose, além de moderada suscetibilidade à gomose
de Phytophthora.
A tangerineira ‘Cleópatra’ vem se destacando como um dos portaenxertos

bastante

utilizado

na

citricultura

nacional,

por

apresentar

compatibilidade para um grande número de variedades comerciais de interesse
econômico, não apresentando sintomas de declínio ou morte súbita dos citros
(ALTOÉ et al., 2008). Apesar de apresentar vantagens em relação ao limoeiro
‘Cravo’, a tangerineira ‘Cleópatra’ tem o crescimento mais lento e é intolerante
à seca, que dentre os estresses abióticos, é o que mais limita a produção dos
citros.
A diversificação dos porta-enxertos é importante, pois o emprego de um
único

porta-enxerto

para

todas

as

variedades

copa

não

permite,

provavelmente, atender ao máximo potencial inerente a cada variedade,
impedindo que a planta manifeste toda sua capacidade produtiva, além de se
constituir em inconveniente problema no caso de moléstias endêmicas
(POMPEU JUNIOR, 1991; CERQUEIRA et al., 2004). O desenvolvimento de
novos porta-enxertos, capazes de substituir ou compor com o limoeiro ‘Cravo’ a
base dos pomares cítricos brasileiros, todavia, não é uma tarefa fácil, dadas as
grandes dificuldades que se apresentam na execução de programas de
melhoramento genético de citros. Dentre essas dificuldades, destacam-se,
principalmente,

a

alta

heterozigosidade,

que

gera

progênies

com

comportamento imprevisível, devido a segregação dos diferentes locos, o longo
período pré-reprodutivo e a ocorrência de poliembrionia, comuns aos Citrus e
outros gêneros afins, como Poncirus (Raf.) e Fortunella (Swingle) (SOARES
FILHO et al., 2003). Cabe destacar que o limoeiro ‘Cravo’ apresenta boa
tolerância à seca, dentre as diversas características de interesse agronômico já
citadas. Sendo a citricultura brasileira, com raras exceções, conduzida
praticamente sem irrigação, o desenvolvimento de novos porta-enxertos,
capazes de sustentá-la conjuntamente ou em substituição ao referido limoeiro,
deve focalizar a necessidade de convívio com deficiências hídricas.

2.3. Aspectos fisiológicos do déficit hídrico

A água é um recurso natural valioso e certamente o elemento mais
importante para a vida dos animais e vegetais, pois é necessária à maioria das
funções vitais, reações e rotas metabólicas (MARTINS et al., 2008). A água é o
principal constituinte do tecido vegetal, representando 50% da massa fresca
nas plantas lenhosas e cerca de 80 a 95% nas plantas herbáceas, sendo
necessária como reagente no metabolismo vegetal, transporte e translocação
de solutos, na turgescência celular, na abertura e fechamento dos estômatos e
na penetração do sistema radicular (TAIZ & ZEIGER, 2004). A água é ainda
responsável pela forma e estrutura dos órgãos e essencial para o crescimento
e desenvolvimento das culturas (LARCHER, 2000).
As plantas, crescendo em seu ambiental natural, frequentemente estão
sujeitas

a

condições

ambientais

desfavoráveis

que

interrompem

seu

crescimento e produtividade (UMEZAWA et al., 2006). Entre os estresses
abióticos, a seca é considerada o de maior efeito sobre a produtividade
agrícola, sendo o fator que rege a distribuição das espécies no mundo
(KRAMER & BOYER, 1995; XU et al., 2007). A seca é uma circunstância na
qual as plantas sofrem redução do seu desenvolvimento ou produtividade,
devido à insuficiência de suprimento de água ou a um grande déficit de
umidade do ar (PASSIOURA, 1997). Em relação à planta, a seca é
considerada um estresse multidimensional (YORDANOV et al., 2000), que
afeta vários níveis de sua organização, e a resposta à seca é complexa porque
reflete a integração dos efeitos do estresse e das respostas da planta, sob
todos os níveis da organização da planta (PIMENTEL, 2000). A seca é também
considerada como estresse ambiental que, segundo Larcher (2000), é um
estado em que a demanda de energia pela planta para sua manutenção é
maior que a produção, o que leva a uma desestabilização inicial das funções
da planta, seguida por uma normalização e indução dos processos fisiológicos
de adaptação.
Segundo Sinclair & Ludlow (1986), à medida que o suprimento de água
diminui, a planta passa por três estágios distintos de desidratação sob
condições naturais (Figura 1). No estágio I, a taxa de transpiração permanece
constante e igual aquela de plantas bem supridas em água, mesmo que o

conteúdo de água disponível no solo seja reduzido em mais de 50%. O estágio
II começa quando o conteúdo de água disponível no solo deixa de atender a
demanda transpiratória e os estômatos se fecham progressivamente, visando
manter o balanço hídrico da planta. A partir desse estágio, a taxa de
transpiração declina de modo aproximadamente linear a redução do conteúdo
de água disponível no solo. Estudos com diferentes espécies, condições
ambientais e texturas de solos demonstram que o estágio II inicia-se com
fração de água transpirável no solo (FTSW) variando entre 0,4-0,25 (WAHBI &
SINCLAIR, 2007). No estágio III, as raízes já exauriram toda a água disponível
para a transpiração, os estômatos estão completamente fechados e todos os
processos fisiológicos contribuindo para o crescimento, incluindo fotossíntese,
estão virtualmente inibidos. A sobrevivência das plantas, no final do estágio III,
vai depender, em parte, da sua tolerância à dessecação (PASSIOURA, 1997).
Esse conhecimento tem sido utilizado para simular condições de
deficiência hídrica sob condições experimentais, em que a resposta das plantas
à seca é analisada em função da fração de água transpirável no solo (FTSW),
e não como função do número de dias após o estresse ter sido imposto
(BHATNAGAR-MATHUR & SHARMA, 2008). No conceito da FTSW, assumese que o conteúdo de água no solo utilizado pela planta para a transpiração
varia entre o conteúdo de água no solo na capacidade de campo, quando é
máxima, e o conteúdo de água no solo, quando a transpiração da planta é igual
a 10 % da máxima (SINCLAIR & LUDLOW, 1986). Este parece ser o conceito
que mais se aproxima como indicador da quantidade real de água no solo que
pode ser extraída pelas plantas para a transpiração. O emprego desse conceito
em experimentos simulando as diferentes fases que as plantas experenciam
sob condições naturais permite uma comparação mais precisa entre os
diferentes experimentos e condições ambientais, enquanto que o número de
dias de imposição do estresse pode levar a dados erráticos e irreproduzíveis
devido as diferenças de tamanho de vaso, demanda evapotranspiratória, etc.
Os efeitos da deficiência hídrica são bastante variáveis e sua
irreversibilidade depende do genótipo, da duração, severidade, da velocidade
de imposição do estresse e do estádio de desenvolvimento da planta (SANTOS
& CARLESSO, 1998; NEPOMUCENO et al.,2001). A condição hídrica das
plantas está intimamente relacionada aos processos fisiológicos de importância

para o vegetal. Processos como transpiração, fotossíntese, respiração e
crescimento são muito influenciados pelas mudanças ocorridas no estado
hídrico das plantas (OLIVEIRA et al., 2005).

Figura 1: Os estágios de desidratação segundo Sinclair & Ludlow (1986).
Adaptado de Bhatnagar-Mathur et al. (2008).

A resposta da planta à seca é caracterizada por mudanças fundamentais
na relação da célula com a água, nos seus processos fisiológicos, na estrutura
de membranas e organelas celulares, além das mudanças morfológicas e
fenológicas da planta (LAWLOR, 2002). Ao nível da planta, uma resposta usual
ao estresse, antes mesmo de haver variação no conteúdo em água dos
tecidos, é uma diminuição do crescimento que é associado com alterações no
metabolismo de carbono e nitrogênio (YORDANOV et al., 2000;).
As folhas são as principais responsáveis pela demanda evaporativa da
atmosfera, que ao se elevar requer maior fluxo de água no sistema solo-plantaatmosfera. É nas folhas que ocorre a primeira mudança em resposta à seca,
que é a inibição da expansão foliar e, por conseguinte, menor transpiração,

principalmente no inicio do déficit hídrico (TAIZ & ZEIGER, 2004). Portanto, em
decorrência da diminuição da área foliar fotossintética ativa, o equilíbrio entre a
produção de assimilados e a demanda para o desenvolvimento dos órgãos
reprodutivos são severamente afetados (GERIK et al., 1996). Isso influencia
diretamente a produção agrícola, uma vez que a capacidade de transformação
de energia luminosa em energia química (carboidratos), no processo de
fotossíntese, é prejudicada.
O fechamento estomático é a estratégia mais comumente utilizada pelas
plantas para manter a turgescência durante períodos de dessecamento,
mesmo antes de ocorrer diminuição de água na folha. No entanto, esse
mecanismo prejudica a atividade fotossintética devido ao impedimento da
entrada de gás carbônico (CO2), com conseqüente redução do crescimento
foliar (CAVALCANTE et al., 2001). Tardieu & Simonneau (1998) consideram
que o controle estomático da transpiração determina a resposta a curto-prazo
de uma planta a condições de seca e afeta diretamente a taxa de depleção de
água do solo, o potencial hídrico e o transporte de solutos no fluxo xilemático.
Muitas evidências mostram que a resposta estomática à seca é mediada
pelo ácido abscísico (ABA) (RIERA et al., 2005). O ABA é um fitormônio que
possui funções importantes no controle do desenvolvimento e na resposta a
vários estresses ambientais. A curto prazo, o ABA promove o fechamento
estomático ou inibe a abertura estomática, o que leva à redução da perda de
água pela transpiração (MORILLON & CHRISPEELS, 2001). A longo prazo, o
ABA induz a síntese de proteínas que aumentam a tolerância da planta à
dessecação, como chaperonas, enzimas de biossíntese de prolina, proteínas
regulatórias (ex.: fatores de transcrição, proteínas quinases), dentre outros. O
ABA pode ainda inibir o crescimento foliar, com concomitante estimulação do
crescimento radicular, permitindo uma melhor absorção de água por área foliar
(SAAB et al., 1990).
Com a restrição mais severa de água, o potencial de turgescência da
folha se anula, paralisando a expansão foliar, a biossíntese de proteínas e a
atividade de enzimas como a nitrato redutase (PIMENTEL, 2004). Os
processos catabólicos tornam-se predominantes, a senescência é acelerada e
as folhas mais velhas sofrem dessecação e, posteriormente, abscisão
(LARCHER, 2000).

2.4. Aspectos moleculares relacionados ao déficit hídrico

Os aspectos moleculares da resposta adaptativa à seca envolvem
mecanismos

fisiológicos

e

moleculares

complexos,

cujas

respostas

representam uma cascata de eventos que são ativados ou desativados pela
percepção do estresse (BRAY, 1993). Muitos genes respondem à seca em
nível transcricional e os produtos desses genes atuam na resposta e tolerância
ao déficit hídrico (SHINOZAKI et al., 2003).
Os mecanismos moleculares de resposta à seca começam com a
percepção do sinal do estresse (XIONG et al., 2002). Os modelos de
percepção estabelecidos para vegetais superiores sugerem algumas hipóteses
para o inicio da sinalização em nível molecular. Alterações na conformação de
membranas celulares devido à perda de turgor provocariam mudanças em
canais de transporte ativados por pressão, modificações na conformação ou na
justaposição de proteínas sensoriais, embebidas nas membranas celulares, ou
alterações na continuidade entre a parede celular e a membrana plasmática
(NEPOMUCENO et al., 2001; SHINOZAKI & YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2000).
Devido à perda de pressão da parede, complexos enzimáticos ativados pelas
modificações mencionadas, iniciariam uma cascata de eventos moleculares
levando a indução da expressão de várias categorias de genes (SHINOZAKI &
YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007).
A análise do transcriptoma de Arabidopsis, por meio da tecnologia de
microarranjos de DNA, tem permitido a identificação de vários genes induzidos
por estresse hídrico, os quais têm sido classificados em dois grupos principais
(SHINOZAKI & YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007). O primeiro grupo codifica
proteínas funcionais que protegem diretamente a célula vegetal contra o
estresse, tais como enzimas envolvidas na biossíntese de osmoprotetores
(prolina, betaína, manitol e galactinol), proteínas LEA (late embryogenesis
abundant), chaperonas e várias proteases. O segundo grupo codifica proteínas
regulatórias, envolvidas na regulação da expressão gênica e transdução de
sinal em resposta ao estresse, incluindo vários fatores de transcrição
(AP2/ERF, bZIP, NAC, MYB, MYC e WRKY) e proteínas quinases (CDPK,

MAPKKK e SnRK2) e outras moléculas sinalizadoras (proteínas de ligação a
calmodulina, proteínas sensoras de cálcio, síntese de ABA).
Estudos moleculares recentes têm caracterizado os genes que regulam
a resposta adaptativa à desidratação. Dentre os genes identificados, verificouse a presença de uma família codificando para fatores de transcrição
denominados DREB (Dehydration Responsive Element Binding protein)
envolvido na ativação de vários outros genes que apresentam características
de proteção das estruturas celulares durante a desidratação

celular

(SHINOZAKI & YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2000). A introdução de DREB1A
sob o controle de promotor estresse-induzido em Arabidopsis thaliana, tabaco e
soja resultou em um aumento da tolerância à seca, salinidade e frio nessas
espécies (KASUGA et al., 1999; BENEVENTI et al., 2006).
Shinozaki e Yamaguchi-Shinozaki (2005) sugeriram que genes induzidos
pela falta de água são ativados por duas vias de percepção e transmissão do
sinal de estresse, uma ABA-dependente e outra ABA-independente. O
elemento de reposta a ABA, ABRE, constitui um dos principais cis-elementos
controlando a expressão de genes no sistema ABA-dependente. Dois fatores
de transcrição do tipo região básica e zíper de leucina (bZIP), AREB/ABF,
podem se ligar a ABRE, ativando portanto a expressão dos genes dependentes
de ABA (SHINOZAKI & YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007). Muitos genes de
regulação

independentes

de

ABA

contêm

o

cis-elemento

DRE/CRT

(dehydration responsive element/C-repet) em sua região promotora, o qual é o
sítio de ligação dos transfatores DREB/CBF sob condições de estresse hídrico.
DRE/CRT também atuam em genes que respondem aos estresses salino e frio.
Os genes DRE/CRT atuam no processo inicial de resposta ao estresse,
enquanto aqueles contendo ABRE funcionam após o acúmulo de ABA, em
processos mais tardios e de adaptação ao estresse (VALLIYODAN e NGUYEN,
2006).

2.5. Citros x seca

No Brasil, o estresse hídrico é um dos fatores que mais influencia
negativamente a citricultura. As plantas cítricas necessitam de umidade
disponível no solo praticamente o ano todo para manter um bom crescimento e

apresentar boa qualidade de frutos (VIEIRA, 1991). O requerimento hídrico
para uma boa produção de frutos em citros é cerca de 900 a 1.200mm e varia
com a demanda evapotranspiratória solo, copa e principalmente porta-enxerto
utilizado (DONATO et al., 2007).
No Nordeste brasileiro há um agravante dessa situação pelo fato de sua
citricultura encontrar-se assentada na Grande Unidade de Paisagem de
Tabuleiros Costeiros, onde predominam horizontes coesos, extremamente
duros quando secos e geralmente localizados a pequena profundidade,
causando interferências na dinâmica da água no perfil do solo (PAIVA et al.,
1998; CINTRA et al., 2000; SOUZA et al., 2004a). Nesses solos, o
desenvolvimento das raízes em profundidade é restrito, pois estas tendem a
penetrar apenas nas fraturas existentes nas camadas coesas. A resistência à
penetração aumenta com a redução da umidade do solo de forma exponencial
nos horizontes coesos dos Tabuleiros Costeiros e de forma linear nos
horizontes não-coesos (GIAROLA et al., 2001). Essa resistência mantém o
sistema radicular dos citros com aproximadamente 60% de seu volume na
profundidade de 0-20 cm e 90% entre 0-40 cm (CINTRA et al., 1999; SOUZA et
al. 2004b), tornando-o extremamente vulnerável a deficiências hídricas. Além
disso, o Nordeste brasileiro apresenta muitas vezes águas disponíveis com
concentrações de sais relativamente elevadas, especialmente de NaCl,
potencializando os efeitos da escassez hídrica (CRUZ et al., 2003).
Alguns autores têm empreendido estudos que envolvem respostas
adaptativas de porta-enxertos ou combinações copa porta-enxerto de citros a
estresses abióticos estritamente relacionados, como seca e salinidade. Medina
et al. (1999) avaliaram os efeitos da deficiência hídrica em laranjeira ‘Valência’
enxertada sobre limoeiro ‘Cravo’ e Trifoliata. Mesmo sem deficiência hídrica no
solo e em fluxo de fótons saturante, tanto a taxa de fotossíntese como a
condutância estomática decaíram após às 9 horas da manhã, quando o déficit
de pressão de vapor e a temperatura aumentaram. Nas plantas sob deficiência
hídrica, a taxa de fotossíntese foi praticamente nula nas primeiras horas da
manhã. Nas plantas sob Trifoliata, o potencial da água na folha foi recuperado
em 12 horas, enquanto que para as plantas sobre o limoeiro ‘Cravo’, a
recuperação foi de 36 horas após re-irrigação. As plantas sob Trifoliata

recuperaram a taxa de fotossíntese e a condutância estomática, enquanto que
aquelas sobre limoeiro ‘Cravo’ a recuperação foi parcial.
Cerqueira et al. (2004) propuseram a identificar porta-enxertos de citros
mais

adaptados

à

seca.

Foram

estudados

os

limoeiros

‘Cravo’

e

‘Volkameriano’, laranjeira ‘Azeda’ e híbridos trifoliatos. Na ausência de
irrigação, todos os genótipos apresentaram decréscimos nos seus potenciais
hídricos, enquanto apenas os híbridos apresentaram recuperação, mantendo a
transpiração.
Em citros, pouco são os estudos avaliando a resposta ao estresse
hídrico em nível molecular. Recentemente, Boscariol-Camargo et al. (2007)
seqüenciaram 2.100 ESTs de raízes de plantas de limão ‘Cravo’ (Citrus limonia
Osb.) submetidas a estresse osmótico com PEG6000. O presente estudo
permitiu a identificação de genes homólogos envolvidos em resposta ao
estresse hídrico, incluindo aquaporinas, dehidrinas, sacarose sintase e enzimas
relacionadas à síntese de prolinas, bem como genes de função desconhecida.
Torres et al. (2007) analisando o transcriptoma de citros, identificaram
homólogos de genes conhecidos por serem induzidos e regulados pela
deficiência hídrica. Nesse estudo, foram identificados 89 transcritos cujas
sequências deduzidas se assemelharam a proteínas envolvidas na captação e
transporte de água e íons e 34 transcritos homólogos a componentes de
osmorregulação. Muito desses genes identificados são conhecidos por serem
regulados por estresse salino, baixa temperaturas e seca, como aquaporinas,
proteínas de choque térmico e proteínas LEA.
Em outro recente estudo, Gimeno et al. (2009) utilizaram um microarranjo
contendo 6.000 genes para identificar respostas do transcriptoma de
tangerineira ‘Clementina’ (C. clementina), enxertada sobre tangerineira
‘Cleópatra’, a deficiência hídrica. Como observado em outras espécies, genes
envolvidos no catabolismo de lisina, síntese de prolina e rafinose, redução de
peróxido de hidrogênio, transporte vacuolar de malato e proteínas de defesa,
como osmotina, dehidrinas e chaperonas foram induzidos. Por outro lado,
algumas aquaporinas foram reprimidas. Novos mecanismos de resposta à seca
ainda não relatados para outras espécies incluíram a indução de genes
codificando para miraculinas, β-hidroxilase, oleoil desaturase, proteína
ribossomal RPS13A e proteína quinase CTR1. Baseado nesses resultados, os

autores sugerem que a tolerância à seca em citros pode se beneficiar da
inibição da proteólise, ativação de zeaxantina e síntese de linolenoil,
reforçamento da estrutura ribossomal e repressão da resposta ao etileno.
Em outro estudo, Molinari et al. (2004) transformaram citrange ‘Carrizo’
(Citrus sinensis X Poncirus trifoliata L.) com o gene P5CS, relacionado a
biossíntese de prolina. Sob condições simuladas de déficit hídrico, as linhagens
transgênicas superexpressando prolina apresentaram ajustamento osmótico
superior e elevadas taxas fotossintéticas quando comparadas as plantas
controle, sugerindo que esse osmoprotetor apresenta importante papel na
tolerância de plantas de citros à seca.

2.6. A família de transfatores NAC

As proteínas NAC (NAM, ATAF1,2 e CUC2) foram descritas pela
primeira vez há pouco mais de uma década (SOUER et al., 1996) e constituem
uma das maiores famílias de fatores de transcrição específica de plantas (MAO
et al., 2007; HU et al., 2008; PENG et al., 2009), com mais de 100 membros
identificados em Arabidopsis e arroz (OLSEN et al., 2005).
Embora só uma pequena proporção de proteínas NAC tenha sido
caracterizada, tem sido demonstrado que essas proteínas estão envolvidas em
diversos processos do desenvolvimento vegetal, incluindo manutenção do
meristema apical (SOUER et al., 1996; AIDA et al., 1997), morfogênese dos
órgãos florais (MITSUDA et al., 2005), controle de época de floração em
resposta a estresses (YOO et al., 2007), desenvolvimento embrionário (DUVAL
et al., 2002), sinalização hormonal, defesa contra vírus e fungos (HEGEDUS et
al., 2003; OH et al., 2005), resposta a diferentes estresses bióticos e abióticos
(TRAN et al., 2004; FUJITA et al., 2004; HE et al., 2005; HU et al., 2006) e
regulação da senescência(PINHEIRO et al., 2009).
Os transfatores NAC apresentam uma configuração geral que consiste
em uma região N-terminal extremamente conservada de ligação ao DNA
(domínio NAC) e uma região C-terminal divergente em sequência e extensão,
que contém o domínio de ativação transcricional (Ooka et al., 2003; ZHENG et
al., 2009). O domínio NAC compreende aproximadamente 160 resíduos de
aminoácidos, onde blocos conservados se intercalam com blocos de

aminoácidos heterogêneos ou gaps, definindo cinco subdomínios (A-E) dentro
do grande domínio NAC, de acordo com Ooka et al. (2003) (Figura 2). Os
subdomínios A, C e D são altamente conservados em proteínas NAC de
diferentes espécies, já os subdomínios B e E são mais divergentes (Ooka et al.,
2003).
Os transfatores NAC têm sido associados à resposta a estresses
bióticos e abióticos e alguns têm sido considerados como alvos potenciais para
engenharia da tolerância a esses estresses em plantas (PINHEIRO et al.,
2009). Em batata, StNAC foi rápida e fortemente induzido por ferimento (TRAN
et al., 2004). Em Brassica napus, nove NACs foram regulados por estresses
bióticos e abióticos (HEGEDUS et al., 2003). Xie et al. (1999) verificaram que a
expressão de GRAB1 e GRAB2 em células cultivadas de trigo inibiu a
replicação do DNA do germinivírus que causa nanismo em trigo. Tran et al.
(2004) demonstraram que a expressão de três diferentes genes NAC de
Arabidopsis (ANAC019, ANAC055, e ANAC072) proporcionou um aumento
significativo da tolerância à seca em plantas transgênicas. Todos os três genes
são induzidos por ABA, seca e salinidade. Esses transfatores ligam-se
especificamente ao promotor ERD1 (early responsive to dehydration 1) e
regulam uma variedade de genes induzidos por estresse.
O gene OsNAC6 de arroz é induzido por ABA, frio, seca e salinidade. A
expressão ectópica de OsNAC6 em arroz intensificou a tolerância à
desidratação e à salinidade, que foi associada com uma concomitante
regulação positiva de genes induzidos pelo estresse (NAKASHIMA ET AL.,
2007). Em outro estudo, Fujita et al. (2004) demonstraram que o gene
ANAC072 desempenha um papel direto na sinalização do ABA e sua
superexpressão causa hipersensibilidade ao ABA em linhagens transgênicas
de Arabidopsis, enquanto que as linhagens que sofreram silenciamento do
gene mostraram insensibilidade ao ABA.
O gene ATAF1 de Arabidopsis é fortemente induzido por ferimento
(COLLINGE & BOLLER, 2001), desidratação e ácido abscísico (LU et al.,
2006). Após crescimento sob condições de estresse hídrico, linhagens
mutantes ataf-1 apresentaram uma taxa de recuperação cerca de sete vezes
maior do que a de plantas selvagens (LU et al., 2006). O fenótipo ataf1 coincide
com a expressão aumentada de genes marcadores de resposta a estresse, tais

como COR47, ERD10, KIN1, RD22 e RD29A, em condições de déficit hídrico.
Tais evidências sugerem que ATAF1 atua como um regulador negativo de vias
de resposta a estresse hídrico, através da repressão de genes responsivos a
estresse.

Figura 2: Domínios NAC e NAM e a região de ativação transcricional (TAR) em
proteínas da família NAC. As proteínas da família NAC são demonstradas pelo
retângulo transparente e a localização dos vários domínios preditos é mostrada
a seguir. Domínio NAC: região listrada; domínio de ativação: região pontilhada.
Os subdomínios A a E são mostrados em linhas sólidas no domínio NAC. O
domínio de ligação ao DNA está contido nos subdomínios D e E. O TAR é a
região C-terminal da família de proteínas NAC. Adaptado de Ooka et al., 2003.

2.7. A família de fatores de transcrição WRKY

As proteínas WRKY pertencem a uma extensa família de fatores de
transcrição encontrados especificamente em plantas (WU et al., 2005). Os
primeiros cDNAs codificando para WRKY foram clonados de batata doce
(Ipomoea batatas; SPF1), aveia selvagem (Avena fatua; ABF1,2), salsa
(Petroselinum crispum; PcWRKY1,2,3) e Arabidopsis (ZAP1) (EULGEM et al.,
2000). O sequenciamento do genoma de Arabidopsis revelou a presença de 70
membros da família WRKY em seu genoma (WU et al., 2005).
O nome da família WRKY é derivado da característica mais proeminente
dessas proteínas, o domínio WRKY, uma região com 60 aminoácidos que é

altamente conservada entre os membros (EULGEM et al., 2000; ZHANG et al.,
2004). O domínio WRKY é definido por uma sequência de aminoácidos
WRKYGQK na região N-terminal, seguida por um motivo dedo de zinco (WU et
al., 2008). Muitos estudos têm demonstrado a capacidade dos WRKYs em se
ligar a promotores de genes associados à defesa, via interação de seus
domínios WRKY com elementos de resposta a patógenos denominados W box
(TTGACT/T). Ambos os efeitos de ativação e repressão da transcrição por
WRKYs e W box têm sido observados (EULGEM, 2006).
Baseado no número de domínios WRKY e no padrão do motivo dedo de
zinco, Eulgem et al. (2000) classificaram os membros da superfamília WRKY
em três grupos. Os membros do grupo I contêm tipicamente dois domínios
WRKY, enquanto muitas proteínas com um domínio WRKY pertencem ao
grupo II. Proteínas classificadas no grupo III também possuem um único
domínio WRKY, mas o padrão do motivo dedo de zinco é único (Figura 3).
Eulgem et al. (2000) dividiram o grupo II em cinco subgrupos, de acordo com
análise filogenética dos domínios WRKY (ZHANG et al., 2005; BERRI et al.,
2009). Os dois domínios WRKY dos membros do grupo I parecem ser
funcionalmente distintos. A função da região N-terminal do domínio WRKY não
é muito clara. Devido às regiões anteriores a região C-terminal contribuírem
com a forte ligação das proteínas WRKY ao DNA, a região N-terminal pode
participar no processo de ligação, aumentando a afinidade ou especificidade
dessas proteínas a seus sítios alvos. Alternativamente, a região N-terminal
pode fornecer uma interface entre as interações proteínas, uma função
conhecida de alguns domínios como dedo de zinco; isso pode permitir uma
ligação mais eficiente ao DNA através de interações com outras proteínas
associadas ao DNA. O domínio WRKY único dos grupos II e III é mais
semelhante em sequências na região C-terminal do que a região N-terminal
nos domínios WRKY do grupo I, sugerindo que a região C-terminal e os
domínios WRKY únicos são funcionalmente equivalentes e constituem o maior
domínio de ligação existente (EULGEM et al., 2000).
Estudos demonstram que alguns membros da família WRKY estão
envolvidos em morfogênese de tricoma (JONSON et al., 2002), maturação do
fruto (XU et al., 2004), desenvolvimento embrionário (LAGACE et al., 2004),
senescência (ROBATZEK & SOMSSICH, 2001), dormência (PENELI et al.,

2002) e maturação de células de raiz (BIRNBAUM et al., 2003). Os transfatores
WRKY também desempenham importantes papéis em vários processos de
desenvolvimento e resposta aos diversos estresses bióticos e abióticos, como
ataque de patógenos, tratamento com ABA, seca, salinidade, estresse
oxidativo, altas e baixas temperaturas (Eulgem et al., 2000).

Figura 3: Representação esquemática de proteínas WRKY publicadas de salsa
(Pc), batata (Ib), Arabidopsis (At), tabaco (Nt), pepino (Cs) e aveia (Af). Foram
divididas em três grupos baseado no número e tipo de domínios WRKY em seu
conteúdo. Os domínios WRKY estão apresentados em preto, os possíveis

sinais de localização nuclear estão em azul e o zíper de leucina em rosa.
Adaptado de Eulgem et al., 2000.

A expressão do gene LtWRKY21, de Larrea tridentata, submetida a
diferentes estresses abióticos, tratamento com ABA e elevadas concentrações
de CO2 foi examinada por Zou et al. (2007). A expressão de LtWRKY21 foi
induzida por déficit hídrico, altas concentrações de CO2, salinidade e ferimento.
Os tratamentos com ABA e ácido jasmônico também induziram a expressão de
LtWRKY21. Wei et al. (2008) isolaram o gene TcWRKY53 da biblioteca de
cDNA de Thlaspi caerulescens e analisaram sua expressão em diferentes
estresses ambientais por meio de RT-PCR semi- quantitativo. A expressão de
TcWRKY53 foi induzida por vários estresses abióticos, incluindo salinidade,
seca e frio. Entretanto a expressão de TcWRKY53 foi reprimida em linhagens
transgênicas de tabaco tratadas com sorbitol durante o desenvolvimento da
raiz. Esse resultado indica um papel de TcWRKY53 como regulador negativo
na resposta a estresse osmótico.
Em trigo, 15 cDNAs que codificam para proteínas WRKY foram isolados
(WU et al., 2008). A análise de expressão revelou que a maioria dos genes são
altamente expressos nas folhas, quatro genes tiveram sua expressão
aumentada quando submetidos a alta e baixa temperatura, salinidade e
tratamento com polietileno glicol (PEG). Em outro estudo recente, Quin et al.
(2009) demonstraram que OsWRKY45 de arroz teve sua expressão induzida
em resposta ao tratamento com ABA e outros fatores de estresse, como
aplicação

de

PEG,

manitol,

desidratação,

salinidade,

infecção

por

Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Juntos, esses resultados indicaram que o
OsWRKY45 pode estar envolvido as vias de sinalização de resposta a
estresse, tanto biótico como abiótico.

3. CAPÍTULO 1

CrNAC4, um membro da família NAC de fatores de transcrição
envolvido na resposta de citros à seca

Introdução
As proteínas NAC (NAM, ATAF1, 2 e CUC2) constituem uma das
maiores famílias de fatores de transcrição específicos de plantas (MAO et al.,
2007; HU et al., 2008; PENG et al., 2009). Todos os membros dessa família
apresentam uma configuração geral que consiste em uma região N-terminal de
ligação ao DNA (domínio NAC) extremamente conservada e uma região Cterminal divergente em sequência e extensão, que contém o domínio de
ativação transcricional (OOKA et al., 2003; ZHENG et al., 2009).
Embora só uma pequena proporção de proteínas NAC tenha sido
caracterizada, tem sido demonstrado que essas proteínas estão envolvidas em
diversos processos do desenvolvimento vegetal, incluindo manutenção do
meristema apical (SOUER et al., 1996; AIDA et al., 1997), morfogênese dos
órgãos florais (MITSUDA et al., 2005), controle da época de floração em
resposta a estresses (YOO et al., 2007), desenvolvimento embrionário (DUVAL
et al., 2002), sinalização hormonal, defesa contra vírus e fungos (HEGEDUS et
al., 2003; OH et al., 2005) e resposta a diferentes estresses bióticos e abióticos
(TRAN et al., 2004; FUJITA et al., 2004; HE et al., 2005; HU et al., 2006).
Assim, membros da família NAC parecem desempenhar múltiplos papéis, não
somente em processos do desenvolvimento, mas também no reconhecimento
de estímulos ambientais.
Estresses abióticos, tais como seca, salinidade e baixas temperaturas,
causam grandes perdas na citricultura. Dentre esses, a seca é aquele que mais
influencia negativamente a produtividade dos citros (GIMENO et al., 2009). As
recentes mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global tendem a
agravar essa situação num futuro próximo (MACCRACKKEN, 2008; TUBA &
LICHTENHALER, 2007). Portanto, a tolerância à seca em plantas cultivadas,
como os citros, deve ser um objetivo urgente e estratégico dos programas de
melhoramento. Nesse sentido, a identificação de genes controlando a resposta
adaptativa de plantas à seca tornou-se uma tarefa crucial. Em citros, muito
pouco é conhecido sobre os mecanismos moleculares de resposta à seca,
embora diferenças substanciais de tolerância a esse estresse têm sido
observadas entre as diferentes espécies do gênero Citrus e gêneros afins.

Por meio da exploração de ferramentas genômicas disponíveis para
citros, diversos membros da família NAC de fatores de transcrição foram
identificados a partir das bases de dados de informação do HarvEST:Citrus.
Um desses membros, denominado aqui de CrNAC4, foi caracterizado no
presente estudo. Os resultados demonstraram que CrNAC4 é uma membro da
subfamília “stress NAC” em citros, que se expressa em diferentes tecidos e
responde à seca e outros estresses abióticos. Baseado nesses resultados,
propõe-se que CrNAC4 atua como uma proteína regulatória da resposta
adaptativa de plantas de citros à seca.

Material e Métodos
Material vegetal e estabelecimento dos tratamentos de estresse
Clones nucelares de plantas de limoeiro ‘Cravo ’ (Citrus limonia Osbeck)
e tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni Hort. ex Tan.), provenientes do Banco Ativo
de Germoplasma (BAG) da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz
das Almas, BA), foram usados no presente estudo. ‘Cravo’ é considerado uma
variedade de alta tolerância à seca, enquanto ‘Cleópatra’ apresenta apenas
uma moderada tolerância a esse estresse.
Os experimentos de deficiência hídrica foram conduzidos em casa de
vegetação, localizada na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das
Almas, BA). Para a instalação dos experimentos, sementes das variedades
porta-enxerto foram germinadas em tubetes contendo uma mistura de
substrato composto de Plantmax (Eucatex Agro.) e fibra de coco, na proporção
de 1:1, em ambiente telado. Após quatro meses, as plantas foram
transplantadas para citrovasos com aproximadamente 3 litros de capacidade,
contendo uma mistura de solo, areia lavada e substrato composto de Plantmax
(Eucatex Agro.), na proporção de 2:1:1. Após 4 meses, as plantas foram
transferidas para casa de vegetação. Indivíduos de origem nucelar de cada
genótipo foram selecionados com base em sua uniformidade, separados em
dois grupos de 10 plantas e submetidos a dois regimes hídricos: a) Controle –
plantas mantidas na capacidade de campo (I) e b) Estresse hídrico – plantas
mantidas sem irrigação (WD). Para garantir que a água do solo fosse perdida

apenas por transpiração, todos os citrovasos foram vedados com papel
alumínio, a fim de minimizar a perda de água pela evaporação do solo. A
umidade (-m3m-3) em cada vaso foi determinada por sondas de TDR
(reflectometria no domínio do tempo). Para o cálculo da transpiração das
plantas (L m-2 folha dia-1) foram utilizadas as diferenças de umidade do solo no
início da manhã (i) e final da tarde (f), conhecidos o volume de solo
explorado (Vs) e área foliar total da planta (m2): (i-f)Vs/AF. A relação entre
transpiração

e

umidade

do

solo

foi

estimada

para

cada

genótipo

correlacionando-se a taxa de transpiração normalizada (NTR) com a fração de
água transpirável do solo (FTSW), de acordo com Sinclair & Ludlow (1986). A
NTR foi calculada dividindo-se a taxa de transpiração diária de cada planta
estressada (WD) pela taxa de transpiração média diária das plantas irrigadas (I)
em cada genótipo. A FTSW foi calculada segundo a equação:
FTSW: umidade do dia – umidade final
umidade inicial –umidade final

Para os tratamentos de estresse por frio, salinidade e ABA (ácido
abscísico), sementes das variedades porta-enxerto foram desinfestadas em
álcool a 70% (v/v) por 2 minutos, seguido de imersão em hipoclorito de sódio a
2,5% (v/v) mais Tween-20 a 0,1% (v/v) por 20 minutos. Em seguida, as
sementes foram enxaguadas quatro vezes com água destilada e estéril, e
colocadas em tubos de ensaio (25 x 150 mm) contendo 10 mL de meio de
cultura com metade da concentração de sais do meio MS (MURASHIGE &
SKOOG, 1962), 25 g L-1 de sacarose e 6 g L-1 de ágar, em pH 5,7. Após a
inoculação das sementes, as culturas foram incubadas à temperatura de 27 ± 2
ºC, sob fotoperíodo de 16:8 horas de luz:escuro, com iluminação de 250 fotóns
µmol-2 s-1 conferida por lâmpadas fluorescentes brancas (Osram do Brasil), por
um período de oito semanas. Após esse período, indivíduos de origem nucelar
de foram selecionados com base em sua uniformidade, separados em três
grupos de 6 plantas e submetidos aos diferentes tratamentos, por 12 horas. O
tratamento com frio foi aplicado mantendo-se as plantas a 4ºC. O tratamento
com salinidade foi aplicado submergindo as raízes em meio MS líquido

suplementado com 200 mM de cloreto de sódio (NaCl). O tratamento com ABA
foi aplicado transferindo-se as plântulas para meio MS líquido suplementado
com 100 µM de ABA. Doze horas após a imposição de cada tratamento, as
folhas e raízes foram coletadas, imediatamente congeladas em nitrogênio
líquido e armazenadas a -80 oC para posterior análise. Plantas controle foram
mantidas em meio MS, sob condições normais de crescimento.

Extração de RNA total e síntese de cDNA

O RNA total foi extraído segundo Dellaporta et al. (1983). O material
vegetal foi macerado com nitrogênio líquido e homogeneizado com tampão de
reação (0,5 M de TRIS-HCL, 0,5 M de EDTA, 5 M de NaCl, 14,2 M de βmercaptoetanol e 10% de SDS). Após 10 minutos de incubação a 65ºC, 160 µL
de acetato de potássio a 5 M foi adicionado e as amostras foram incubadas no
gelo, por 30 minutos. Após centrifugação, a 14.000 rpm por 30 minutos, o
sobrenadante foi transferido para novo tubo. A precipitação foi realizada com
igual volume de isopropanol gelado, centrifugando-se nas mesmas condições
anteriores e, em seguida, lavando-se o pellet com álcool a 70%. O pellet foi
ressuspendido em água DEPC. A integridade do RNA foi verificada em gel de
agarose 1% corado com 0,1 µg/mL de brometo de etídio.
Os RNAs totais foram tratados com 3,75 M de cloreto de lítio, para
eliminação de possíveis contaminantes de DNA genômico nas amostras. A
purificação ocorreu com a adição de igual volume de solução de cloreto de lítio
(7,5 M de cloreto de lítio em 10 mM de TRIS e 10mM de EDTA pH 7,4). A
reação foi incubada a -20ºC, por quatro horas. As amostras foram
centrifugadas a 10.000 rpm por 15 minutos e, em seguida, o pellet foi lavado
em álcool 70% e ressupendido em H2O DEPC.
A síntese da primeira fita de cDNA foi realizada em volume de reação de
20 µl, a partir de 7 µl de RNA total e 0,5 µg de oligo dT (18). A reação foi
incubada a 70°C por 5 minutos. Após incubação, adicionou-se à reação tampão
de reação 5X, 20 U/µl do inibidor de ribonuclease RiboLock™ (Fermentas,
EUA), 10mM de dNTPs e 200U/µl de transcriptase reversa Add M-MuLV
(Fermentas, EUA). A reação foi incubada a 37°C por 1 hora. Após esse

período, a reação foi interrompida por aquecimento a 70ºC, por 10 minutos. As
amostras foram armazenadas a -20oC.

Alinhamento de múltiplas sequências e análise filogenética

Sequências de aminoácidos contendo o domínio NAC foram obtidas
explorando

o

banco

de

dados

HarvEST:Citrus

(http://harvest.ucr.edu),

utilizando o domínio NAC do gene RD26 de Arabidopsis (CX295755) como
sequência para as buscas. Somente as sequências com ORFs (open reading
frames) completas, analisadas no ORF Finder (http://www.ncbi.nlm.nih.gov),
foram utilizadas para os múltiplos alinhamentos e análises filogenéticas. Os
alinhamentos das seqüências preditas de aminoácido foram feitos no programa
ClustalW (THOMPSON et al., 1994) e uma árvore filogenética foi gerada
utilizando o método Neighbor-Joining (SAITOU & Nei, 1987) e a opção de
bootstrap (1000 replicações). O dendograma foi construído pelo programa
MEGA4 (TAMURA et al., 2007). A identificação das seqüências utilizadas é
fornecida pelo número do unigene na Tabela 1 ou, no caso de seqüências de
outras espécies, o número de acesso na Figura correspondente.

Perfil de expressão digital

O perfil de expressão digital do gene CrNAC4 foi analisado, baseado em
informações de ESTs (expressed sequence tags) presentes em cada contig. A
especificidade dos tecidos foi sumarizada a partir das fontes de tecidos de
todas as bibliotecas de cDNAs presentes no HarvEST:Citrus (Assembly C46).
A intensidade de expressão aproximada em cada tecido foi inferida a partir da
relação entre o número de ESTs de CrNAC4 em cada contig e o número total
de clones nas bibliotecas de cDNAs de mesmo tecido. Para fins de
comparação, essa relação foi convertida em transcritos por milhão (TPM) em
cada

tecido.

A

especificidade

de

tratamentos também foi calculada

empregando-se a mesma metodologia descrita para tecidos.

PCR quantitativo (qPCR)

Todos os procedimentos de qPCR, incluindo testes, validações e
experimentos, foram conduzidos no aparelho ABI 7500 (Applied Biosystems,
EUA), seguindo as instruções do fabricante. As reações de PCR em tempo real
foram conduzidas em triplicata, em volume de reação de 20 L, contendo 75100 ng de cDNA, 200 nM de cada oligonucleotídeo (β-actina F: 5’ATCTGCTGGAAGGTGCTGAG-3’, R: 5’-CCAAGCAGCATGAAGATCAA-3’; NAC F:
5’-ATGGGCGTACCGGAGACCGA-3’, R: 5’-TCAATGTCTAAACCCAAACCC-3’), 2 μL

de SYBR Green 1× (Applied Biosciences, EUA), tampão de PCR 1×, 0,1 mM
de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 1/2 Rox a 50×, 1U de Taq DNA Polimerase
Platinum® (Invitrogen, EUA) e água Milli-Q esterilizada por autoclavagem. As
condições de amplificação foram realizadas utilizando-se as seguintes etapas:
(1) ativação da Taq DNA polimerase a 50oC por 2 minutos, (2) desnaturação
inicial a 95ºC por 10 minutos, (3) desnaturação a 94ºC por 15 segundos, (4)
anelamento a 60ºC por 30 segundos e (5) extensão a 60 oC por 1 minuto. As
etapas 3 a 5 foram repetidas por 45 ciclos. Como controle endógeno para
normalização dos dados de qPCR, foi utilizado o gene β-actina, que apresentou
baixa variação de expressão durante os tratamentos. Para quantificação da
expressão gênica, foram utilizados os métodos comparativos de Ct: 2 -ΔCt e 2ΔΔCt

, com dados provenientes de pelo menos duas repetições biológicas.

Reações controle desprovidas de cDNA (NTC) também foram utilizadas em
todos os experimentos. O programa Dissociation Curve 1.0 (Applied
Biosystems, EUA) foi usado para verificar que somente um único produto de
PCR foi gerado pela amplificação dos transcritos. O teste t foi empregado a fim
de comparar os valores de expressão entre os tratamentos controle e de
estresse.

RESULTADOS
Respostas de transpiração de porta-enxertos de citros submetidos ao
déficit hídrico

Por meio da análise de umidade do solo entre os tratamentos I (irrigado)

e WD (déficit hídrico), foi possível inferir que as condições de déficit hídrico
começaram a se estabelecer a partir do sexto e nono dias após a suspensão
da irrigação em limoeiro ‘Cravo’ e tangerineira ‘Cleópatra’, respectivamente
(Figura 4). A análise de transpiração por unidade foliar (l m-2 folha dia-1)
evidenciou um comportamento fisiológico diferente entre tratamentos (I e WD)
em ambas as variedades (Figura 5). No tratamento com déficit (WD), as plantas
demonstraram uma queda na transpiração por unidade foliar, o qual funciona
como mecanismo de defesa às condições extremas de seca. Já no tratamento
irrigado (I) ocorreu um comportamento fisiológico normal, onde as plantas
manifestaram uma taxa de transpiração normal, o que já era esperado uma vez
em que se encontravam em boas condições hídricas. Após 10-12 dias de
suspensão de irrigação, as condições normais de transpiração nas plantas do
tratamento WD foram restauradas por meio do re-estabelecimento da irrigação
(Figura 5)

Figura 4: Umidade média do solo determinada por sonda TDR. (I): plantas sob
regime de irrigação; (WD): plantas sem irrigação; LCRSTC: limoeiro ‘Cravo
Santa Cruz.’; Cleópatra: tangerineira ‘Cleópatra’

Figura 5: Transpiração por unidade foliar em tangerineira ‘Cleópatra’ e limoeiro
‘Cravo’. (I): plantas sob regime de irrigação; (WD): plantas sem irrigação.

As Figuras 4 e 5 demonstram que o decréscimo na taxa de transpiração
de plantas submetidas ao déficit hídrico correlaciona-se com a redução da
umidade do solo. Entretanto, diferenças foram observadas entre as duas
variedades avaliadas. Em ‘Cravo’ a queda na transpiração ocorreu a partir do
4º dia, ou seja, dois dias antes da umidade do solo começar a divergir entre os
tratamentos I e WD (Figura 4). Por outro lado, em ‘Cleópatra’, essa queda na
transpiração ocorreu somente no dia imediatamente anterior (8º dia) ao início
da divergência de umidade do solo entre os tratamentos I e WD. Portanto,
pode-se concluir que o limoeiro ‘Cravo’ prepara mais rapidamente o seu
mecanismo de defesa às condições de seca, reduzindo com antecedência a
sua taxa de transpiração.
Com base nos dados obtidos de umidade do solo e transpiração, a
relação NTR x FTSW foi estimada para limoeiro ‘Cravo’ e tangerineira
‘Cleópatra’ (Figura 6), de modo a padronizar as respostas ao déficit hídrico de
ambas as variedades e permitir uma comparação mais precisa entre elas em
experimentos de expressão gênica. Nos dois genótipos foi observado que a
transição do estágio I para o estágio II de desidratação, de acordo com o
conceito de Sinclair & Ludlow (1986), ocorreu em FTSW de 0,4, ponto a partir
do qual houve uma queda linear da transpiração de acordo com a redução da
umidade do solo. Os dados também revelaram que em ‘Cleópatra, a transição
entre esses estágios ocorreu em NTR levemente superior (0,85) aquela de

‘Cravo’ (0,8). A transpiração decaiu mais rapidamente em ‘Cravo’ do que em
‘Cleópatra’, alcançando valores de NTR próximos de 0,1, o que corresponde ao
estágio III de desidratação.

1,2

A
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Figura 6: Curva da resposta de transpiração (NTR) em função da umidade do
solo (FTSW) em tangerineira ‘Cleópatra’ (A) e limoeiro ‘Cravo’ (B).

Identificação de genes NAC em citros e análise de sequências

Utilizando a sequência deduzida de aminoácidos da proteína RD26, de
Arabidopsis,

buscas

foram

efetuadas

nas

bases

de

informação

do

HarvEST:Citrus. Um total de 26 ORFs completas codificando para proteínas
NAC foi identificado em citros. As seqüências preditas de aminoácidos
codificados por cada gene foram confirmadas conter o domínio NAC, por meio
do alinhamento efetuado por BLASTP contra o banco de dados nãoredundante do NCBI. As proteínas NAC de citros e suas respectivas
homologias com membros de outras espécies estão listadas na Tabela 1.

Tabela 1: Proteínas NAC em citros
Unigene
(Assembly
C46)

N de
acesso
(GenBank)

o

Subfamília

2927

CX295755

Stress NAC

NAC4 [Gossypium hirsutum] (EU706342.1)

2e-139

4167

CK939458

ATAF1

Transfator
NAC
(XM002520295.1)

1e-131

4169

DN797167

ATAF1

NAC2 [Gossypium hirsutum] (EU706339.1)

2e-125

6354

CK940145

NAP

Transfator NAC [Citrus sinensis ] (EF285419.1)

2e-164

3997

DY265530

NAP

NAC047 [Arabidopsis thaliana] (NM111278.3)

5e-91

5542

CN191564

TERN

NAC5 [Gossypium hirsutum] (EU706343.1)

1e-89

4557

DY268591

ATAF2

Transfator NAC [Citrus sinensis ] (EF596736.1)

0.0

5540

DY292748

NAM-BI

Transfator
NAC
(XM00239074.1)

[Populus

trichocarpa]

2e-86

16672

DY265372

NAM-BI

Transfator
NAC
(XM002532637.1)

[Ricinus

communis]

1e-80

6353

CK936050

TERN

Transfator NAC [Citrus sinensis] (EF185419.1)

2e-34

33022

DY305241

NAM

Transfator
NAC
(FJ619349.1)

8e-53

13137

DY297096

TERN

CUC2 [Arabidopsis thaliana] (NM124774.2)

1e-26

12120

Ex446238

TERN

[Arabidopsis thaliana] (NM202543.2)

4e-20

13861

CB290772

TERN

[Medicago trunculata] (AF254124.1)

1e-09

5164

DY260614

NAC2

[Arabidopsis thaliana] (NM120523.3)

7e-121

8037

CX66843

NAC2

[Arabidopsis thaliana] (NM117908.1)

8e-66

4438

DN617870

SENU5

[Arabidopsis thaliana] (NM121321.3)

2e-76

3748

CV887139

NAM

[Poncirus trifoliata] (FJ619349.1)

1e-143

32714

DY299386

TERN

[Arabidopsis thaliana] (NM112380.1)

1e-21

3076

CX303048

SENU5

[Glycine max] (EU661914.1)

4e-29

Best BLAST
[espécie] (N° de acesso GenBank)

[Ricinus

communis]

[Poncirus

trifoliata]

e-value

20958

55
CF505747

TERN

[Arabidopsis thaliana] (NM127259.3)

3e-05

13746

DY304096

TERN

[Arabidopsis thaliana] (NM103040.4)

3e-16

As seqüências preditas das proteínas NAC de citros identificadas no
presente estudo, juntamente com seqüências homólogas de NAC de outras
espécies vegetais, foram alinhadas para comparação e análise filogenética
(Figura 7). Os resultados indicaram que as proteínas NAC de citros estão
agrupadas em nove diferentes subfamílias, com uma estabilidade interna
suportada por análise de bootstrap.
A

análise

filogenética

revelou

que

o

unigene

#2927

(EST:

C18015B04Rv) agrupou na subfamília “stress NAC”, cujos membros participam
na resposta de plantas a estresses abióticos e conferem tolerância à seca em
plantas transgênicas (TRAN et al., 2004; PINHEIRO et al., 2009). Esse gene foi
selecionado para análises mais detalhadas. Com base na sua similaridade em
nível de seqüência de aminoácidos com GmNAC4 (76%) de soja, propomos
uma nomenclatura para o referido unigene, como CrNAC4 (Citrus reshni
NAC4).
CrNAC4 contém uma ORF de 1044 pb que codifica para uma proteína
de 135 aminoácidos. A sua região N-terminal possui um domínio NAC e pode
ser subdividida em cinco domínios de acordo com Ooka et al. (2003) (Figura 8).

SENU5
Stress NAC

ATAF1

StNAC

ATAF2

1000
986

1000

NAM

853

996

NAM-B1

1000

289

NAC1

NAP

704

896
634

992
943
NAC2

TERN

TIP

Figura 7: A análise filogenética das proteínas de citros contendo o domínio
NAC. As seqüências de aminoácidos foram alinhadas utilizando ClustalW e o
método Neighbor-Joining. A árvore foi construída com um suporte de bootstrap
de 1000 replicações. As proteínas de citros contendo o domínio NAC estão
listadas na Tabela 1. Abreviaturas para o nome das subfamílias são as
seguintes: StNAC: família do fator de transcrição relacionado ao estresse;
ATAF1: fator de transcrição 1 de Arabidopsis; ATAF2: fator de transcrição 2 de
Arabidopsis; NAM-B1: fator de transcrição B1 de meristema apical; NAP:
transfator NAC ativado pela família APETALA 3/PISTILLATA; TERN: proteína
NAC responsiva ao elicitor de tabaco; NAC2: proteínas NAC 2; NAC1: proteína
NAC1; NAM: fator de transcrição de meristema apical; SENU5: fator de
transcrição presente na regulação senescência. Acessos no GenBank estão
em

parênteses:

anac011

(NP_174529.2);

anac013

(NP_001117401.1);

anac016 (NP_564439.1); anac017 (NP_564440.1); anac036 (NP_565404.2);
anac041

(NP_001118435.1);

anac046

(NP_187056.1);

anac052

(NP_566375.1); anac053 (NP_566376.1); anac062 (NP_190522.1); anac071
(NP_193532.1); anac074 (NP_567811.1); anac076 (NP_195339.1); anac080
(NP_568182.2) ; anac082 ( NP_196495.1); anac083 (NP_196822.1); anac096
(NP_199471.1); anac100 (NP_200951.1); anac103 (NP_201211.1); ATAF1
(NP_171677);

ATAF2

(NP_188170.1); AtNAM

(NP_680161);

AtCUC2

(BAA19529.1);

(AAM65392.1); AtNAP

AtNAC2

(NP_564966.1); AtNTL9

(NP_001119122.1); AtTIP (NP_197847.3); AtVND1 (NP_179397.1); CsNAC
(ABM67699.1;

ABQ96643.1);

C18015B04Rv

(CX295755);

GhNAC4

(ACI15345.1); GhNAC6 (ACI15343.1); GmNAC3 (AAX85980.1); GmNAC4
(AAX85981.1); GmNAC5 (AAX85982.1); GmNAC16 (ACD39374.1); NAM-B1
(ABI15896

.1);

XP002311983.1;

PhNAM

(CAA63101.1);

XP002325400.1;

PtNAC

XP002329110.1);

(XP002300972.1;
PtrifoliataNAC

(ACM90162.1); RcNAC (XP_002520341.1); Senu5 (CAA99760.1) ; StNAC
(CAC42087.1); TERN (BAA78417.1); ZmCUC2 (ACG42560.1). As setas
indicam proteínas NAC de citros descritas anteriormente.

A
CrNAC4-------------------------PLSQLNLPPGFRFYPTDEELLVQYLCRKVAGQHFSLQ
GmNAC4-------------------------PLSQLSLPPGFRFYPTDEELLVQYLCRKVAGHHFSLP
ATAF1-----------------------------LLQLPPGFRFHPTDEELVMHYLCRKCASQSIAVP
StNAC--------------------------GNQQLELPAGFRFHPTDDELVQHYLCRKCAGQPIAVS
ATAF2-----------------------------ELNLPAGFRFHPTDEELVKFYLCRKCASEQISAP
AtNAP----------------------------SQSTLPPGFRFHPTDEELILHYLKKKVASMPFPVS
AtNAC2---------------------------PQPNLPPGFRFHPTDEELVVHYLKRKAASAPLPVA
NAM-B1--------AQKATRYHHQHQPPPPQRGSAPELPPGFRFHPTDEELVVHYLKKKADKAPLPVN
AtNAM-----------------------------HPHLPPGFRFHPTDEELVVHYLKKKAASVPLPVS
SENU5----------------------------GVLRLPPGFRFRPTDEELVVQYLKRKVFSFPLPAS
TERN------------------------------MVEISPGFRFYPTEEELISFYLLNKLEGKRPELD

B
CrNAC4
GmNAC4
ATAF1
StNAC
ATAF2
AtNAP
AtNAC2
NAM-BI
AtNAM
SENU5
TERN

C

IIGEIDLYKFDPWVLPSKAI--FGEKEW-YFFSPRDRKYPNGSRPNRVAGSGY
IIAEIDLYKFDPWVLPSKAI--FGEKEW-YFFSPRDRKYPNGSRPNRVAGSGY
IIAEIDLYKYDPWELPGLAL--YGEKEW-YFFSPRDRKYPNGSRPNRSAGSGY
IITEIDLYKFDPWQLPEKAL--YGEKEW-YFFSPRDRKYPNGSRPNRAAGTGY
VIAEIDLYKFNPWELPEMSL--YGEKEW-YFFSPRDRKYPNGSRPNRAAGTGY
IIPEVDIYKFDPWQLPEKTE--FGENEW-YFFSPRERKYPNGVRPNRAAVSGY
IIAEVDLYKFDPWELPAKAS--FGEQEW-YFFSPRDRKYPNGARPNRAATSGY
IIAEVDLYKFDPWELPEKAT--IGEQEW-YFFSPRDRKYPNGARPNRAATSGY
IIAEIDLYKFDPWELPSKAS--FGEHEW-YFFSPRDRKYPNGVRPNRAATSGY
IIPEVEVYKSDPWDLPGDM-----EQEK-YFFSTKEVKYPNGNRSNRATNSGY
VIPVVTIYNLDPWHLPNLPGELGDTEQW-FFFVPRQEREARGGRPCRTTTSGY

C
CrNAC4
GmNAC4
ATAF1
StNAC
ATAF2
AtNAP
AtNAC2
NAM-BI
AtNAM
SENU5
TERN

D

WKATGTDKIITTE------GRK---VGIKKALVFYVGKAPKGTKTNWIMHEYRLFEPS
WKATGTDKIITTE------GRK---VGIKKALVFYIGKAPKGTKTNWIMHEYRLLDSS
WKATGADKPIGL-------PKP---VGIKKALVFYAGKAPKGEKTNWIMHEYRLADVD
WKATGADKPVGK-------PKT---LGIKKALVFYAGKAPRGIKTNWIMHEYRLANVD
WKATGADKPIGK-------PKT---LGIKKALVFYAGKAPKGIKTNWIMHEYRLANVD
WKATGTDKAIHS------GSSN---VGVKKALVFYKGRPPKGIKTDWIMHEYRLHDSR
WKATGTDKPVLASDG----NQK---VGVKKALVFYSGKPPKGVKSDWIMHEYRLIENK
WKATGTDKPILASGTGCG-------LGVKKALVFYRGKPPKGLKTNWIMHEYRLTDAS
WKATGTDKPIFTCNS-----HK---VGVKKALVFYGGKPPKGIKTDWIMHEYRLTDGN
WKATGIDKQIILRGRQ-QQQQL---IGLKKTLVFYRGKSPHGCRTNWIMHEYRLAN
WKATGSPTYVYSSES----------IGVKKSMVFYKGKAPTGRKTKWKMNEYRAIEQE

E
CrNAC4---------SKLDDWVLCRIYKKHS-----GSQKPVSA--TSVSSSKEHSNGSCSSSSSHLDDVLESLPEGmNAC4---------TKLDDWVLCRIYKKNS------SAQKAVQNGVVPSNEHTQYSNGSSSSSSSQLDDVLESLPA
ATAF1----------LRLDDWVLCRIYNKKG--------ATERRGPPPP---VVYGDEIMEEKPKVTEMV------StNAC----------LRLDDWVLCRIYNKKG------TLEKHYNVDNKETASFGEFDEEIKP--KILPTQ------L
ATAF2----------LRLDDWVLCRIYNKKG--------TMEKYFPADE---------------------------AtNAP----------MRLDEWVLCRIYKKR-------GASKLLNEQEGFMDEVLMED---ETKVVVN-EAERRTEEE
AtNAC2---------LRLDDWVLCRIYKKNN---ASRHVDNDKDHDMIDYIFRKIPPSLSMAAASTG-LHQHHHNVS
NAM-BI---------LRLDDWVLCRIYKKIN---KAAAGDQQRNTECEDSVEDAVTAYPLYATAGMT-GAGAHGSNY
AtNAM----------LRLDDWVLCRIYKKNS----SQRP-TMERVLLREDLMEGMLSKSSANSSSTSVLDNNDNNNSENU5----------PIQGNWVICRIFLKKR--GNTKNKEENMTTHDEVRN-------------------------TERN----------------------------------TSSSFSIPKLRHEMSLCRVYVISGSFRAFD---------

CrNAC4-------GSQKPVSA--TSVSSSKEHSNGSCSSSSSHLDDVLESLPEIDD-------------GmNAC4
-SAQKAVQNGVVPSNEHTQYSNGSSSSSSSQLDDVLESLPAIDE-------------ATAF1
-ATERRGPPPP---VVYGDEIMEEKPKVTEMV-------------------------StNAC
-TLEKHYNVDNKETASFGEFDEEIKP--KILPTQ---------L-------------ATAF2
-TMEKYFPADE----------------------------------------------AtNAP
-GASKLLNEQEGFMDEVLMED------ETKVVVN-EAERRTEEE-------------ATNAC2
-ASRHVDNDKDHDMIDYIFRKIPPSLSMAAASTG-LHQHHHNVS-------------NAM-B1
-KAAAGDQQRNTECEDSVEDAVTAYPLYATAGMT-GAGAHGSNY-------------AtNAM
-SQRP-TMERVLLREDLMEGMLSKSSANSSSTSV-LDNNDNNNB-------------Senu5
-GNTKNKEENMTTHDEVRN--------------------------------------TERN
-TSSSFSIPKLRHEMSLCRVYVISGSFRAFD-----------------

CrNAC4
GmNAC4
ATAF1
StNAC
ATAF2
AtNAP
ATNAC2
NAM-B1
AtNAM
Senu5
TERN

MNSLKTLQQEDNKVNNLQHLGSG-NFDWASLAGLHSVPEFVSAAQTQT-----------VNTLQ-QQQHEEKVN-VQNLGEGGLLDWTNPSVLNSVVDFVSGNNNHNQL---------QTS------EFAYFDTSDS-VPKLHTTDSSCS---------------------------PRSTP--TNDYFHFESSES-MTRMH-TTNSSSG--------------------------PRTTTMAEQSSSPFDTSDSTYPTLQEDDSSSSGG-------------------------KLPRTCSLAHLLEMDYMGPVSHI--DNFSQFD---------------------------GKFSGGGYGIFSDGGNTSIYDGGGMINNIGTDSVDHDNNADVVGLNHAS-----SSGPMM
HQDSHFLDGLFTADDAGLSAGATSLSHLAAAARASPAPTKQFLAPSSSTPFNWLDASPVG
NNKEHFFDGMVVSSDKRSLCGQYRMGDEASGSSSFGSFLSSKRFHHTGDLNN--DNYNVS
IDKNSPVVSVKMSSRDSE--------ALASANSELKKKASIIF------------------------RRPVATVTRDTAAVKIQELAGD------------------------------

CrNAC4 -----------TTQSHGVACY-ANNDFYVPSMP---QMCHVNSGRVGNSVEEEVQSGLRNQRVD
GmNAC4
------VQDQTQGMVNYNACNDLYVP------ALCHVGT-SVPQKMEEEVQSGVRNQRVQ
ATAF1
-----------EQVVSP--EFTSEVQSEP-----KWKDWSAVSNDNNNTLDFGFNYIDAT
StNAC
----------SEHVLSP---CDKEVQSAP-----KWDED------HRNTLDFQLNYLDGATAF2
----------HGHVVSP---DVLEVQSEP-----KWGELEDAL----EAFDTSMFGSSME
AtNAP
---------HLHQPDSESSWFGDLQFNQD-----EILNHHRQAMFKF------------ATNAC2
------MANLKRTLPVPYWPVADEEQDAS-----PSKRFHG---------VGGGGGDCSN
NAM-B1
------ILPQARNFPGFNRSRNVGNMSLS-----STADMAGAVDNGGGNAVNAMSTYLPV
AtNAM
------FVSMLSEIPQSSGFHANGVMDTT-----SSLADHG------------------Senu5
----------YDFMGRNNSNGVAASTSSS-----GITDLTTTNEESDDHEESTSSFNNFT
TERN
--------RDNISSAISVKNESKSYNIVESDFENLNG------WEQIN----WM------

CrNAC4
GmNAC4
ATAF1
StNAC
ATAF2
AtNAP
ATNAC2
NAM-B1
AtNAM
Senu5
TERN

NSGLFQHNSAVLTQPNFCSLVDPYGLRHPT-QSSGFGFRH-------------------NNSWFLQND---FTQGFQNSVDTSGFKYPV-QPVGFGFRN---------------------VDNAFGGGG-SS----NQMFPLQDMFMYMQKPY-------------------------LLNEPFETQMQQQSCNFDQFNNFQDMFFYMQKPY------------------------LLQPDAFVPQFLYQS---DYFTSFQDPPE--QKPFLNWSFAPQG--------------------------------------------------------------------------MSSSMMEETPPLMQQQGGVLGDGLF-RTTSYQLPGLNWYSS------------------QDGTYHQQHVILGAPLVPEAAAATSGFQHPVQISGVNWNP--------------------------------------------VLRQAFQLPNMNWHS-------------------TFKRKIN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 8: Estrutura das proteínas NAC. A comparação entre sequências NAC
revela um padrão de alinhamento, com uma região N-terminal conservada
(domínio NAC) e uma região C-terminal divergente (domínio de transativação).
As letras (A a E) indicam os subdomínios do domínio NAC. Resíduos em
vermelho são idênticos em mais da metade das sequências, enquanto resíduos
em azul são quimicamente similares em mais da metade das sequências ou
similares ao resíduo dominante. O alinhamento foi realizado pelo programa
ClustalW.
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Perfil de expressão digital do gene CrNAC4

De acordo com a distribuição dos ESTs de CrNAC4 em diferentes
bibliotecas, flavedo (47%), folhas (23%) e ovários (19%) foram os tecidos
primários em que o gene foi altamente expresso (Figura 9). Transcritos de
CrNAC4 também foram detectados, embora em menor proporção, em tecidos
como frutos (5%), raízes (2%) e zona de abscisão foliar (4%). Considerando as
bibliotecas obtidas de tecidos submetidos a diferentes tratamentos, verificou-se
que CrNAC4 foi expresso sob tratamentos com CMNP, ácido giberélico (GA),
frio, deficiência de ferro, seca, rehidratação, bem como sob condições normais
de crescimento (Figura 10). A mais alta expressão foi detectada em bibliotecas
de

flavedo

tratado

com

5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole

(CMNP),

regulador de crescimento que promove a abscisão de frutos maduros.

Figura 9: Distribuição de ESTs codificando para o gene CrNAC4 em diferentes
tecidos.

Figura 10: Perfil de expressão digital do gene CrNAC4 de citros sob diferentes
tratamentos. CMNP: 5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole; GA: giberelina.

CrNAC4 é induzido por estresse causado por deficiência hídrica

A abundância relativa de transcritos do gene CrNAC4 em folhas de
plantas de limoeiro ‘Cravo’ e tangerineira ‘Cleópatra’ submetidas a deficiência
hídrica foi investigada por PCR em tempo real. A partir da análise da relação
NTR x FTSW (Figura 6), cinco diferentes pontos de coleta foram escolhidos
para os estudos de expressão. Os resultados demonstraram que CrNAC4 é
altamente induzido sob condições de deficiência hídrica em ambas variedades
porta-enxerto, ocorrendo indução máxima de sua expressão em FTSW de 0,5,
para ‘Cravo’, e 0,4, para ‘Cleópatra’, seguido da redução dos seus níveis de
expressão em valores de FTSW de 0,2 (Figura 11). Cabe ressaltar que de
acordo com a Figura 6, a transição do estágio I para o estágio II de
desidratação ocorre em FTSW de 0,4 em ambos os porta-enxertos. Portanto,
os resultados permitem concluir que CrNAC4 é altamente induzido durante a
transição entre os estágios I e II, com algumas diferenças observadas entre as
variedades. Em ‘Cravo’, o pico máximo de expressão ocorreu um pouco antes
da transição entre os estágios, em FTSW de 0,5, enquanto que em ‘Cleópatra’
a expressão máxima ocorreu durante a transição propriamente dita, em FTSW

de 0,4. Esse resultado corrobora com aqueles observados nas Figuras 4 e 5,
em que ‘Cravo’ preparou mais rapidamente o seu mecanismo de defesa às
condições de seca do que ‘Cleópatra’, reduzindo com mais antecedência a sua
taxa de transpiração. CrNAC4 parece estar envolvido na regulação dessas
respostas de defesa.

Figura 11: Análise da expressão do gene CrNAC4 em folhas de tangerineira
‘Cleópatra’ (A) e limoeiro ‘Cravo’ (B) sob diferentes frações de água
transpirável do solo (FTSW). Os perfis de expressão foram determinados por
qPCR. Os níveis de expressão foram normalizados ao valor correspondente da
expressão do gene -actina. Os valores normalizados de acumulação de
mRNA são representados usando o maior valor de expressão como referência

(100) em cada variedade. Os dados representam a média ± SE (erro padrão)
de três réplicas experimentais.

CrNAC4 é induzido por frio, salinidade e ABA em raízes

A expressão do gene CrNAC4 também foi investigada em folhas e raízes
de plantas de tangerineira ‘Cleópatra’ crescidas in vitro e submetidas a
tratamentos com frio, salinidade e ABA. Os resultados demonstraram que
CrNAC4 respondeu a todos os tratamentos em raízes, com altos níveis de
expressão em comparação a plantas controle (Figura 12). Em folhas,
entretanto, os resultados foram divergentes dependendo do tratamento. ABA e
frio reprimiram a expressão do gene nesse tecido, enquanto que 200 mM de
NaCl induziu a sua expressão. Os dados também demonstraram que sob
condições normais de crescimento (plantas controle), CrNAC4 apresenta níveis
significativamente maiores de expressão em folhas do que em raízes (Figura
12), corroborando com os dados obtidos em seu perfil de expressão digital
(Figura 9). Isso sugere que CrNAC4 atua como um gene estresse-induzível em
raiz.

*

*

*

Figura 12: Análise da expressão do gene CrNAC4 em folhas e raízes de
tangerineira ‘Cleópatra’ submetidas a diferentes tratamentos. Os perfis de
expressão foram determinados por qPCR, 12 horas após a aplicação de cada
tratamento.

Os

níveis

de

expressão

foram

normalizados

ao

valor

correspondente da expressão do gene -actina. Os valores normalizados de
acumulação de mRNA são representados usando o maior valor de expressão
como referência (100). Os dados representam a média ± SE (erro padrão) de
três réplicas experimentais.

Discussão

O déficit hídrico tem efeito em diversos processos fisiológicos das
plantas, visto que esse estresse geralmente aumenta a resistência difusiva ao
vapor de água, mediante fechamento estomático, reduzindo a transpiração e,
consequentemente, o suprimento de CO2 para a fotossíntese (NOGUEIRA et
al., 2000). A análise das taxas de transpiração de limoeiro ‘Cravo’ e
tangerineira ‘Cleópatra’ revelou diferenças nas respostas ao déficit hídrico entre
essas variedades porta-enxerto. ‘Cravo’ respondeu mais rapidamente à seca,
diminuindo a taxa de transpiração cerca de quatro dias após o corte da
irrigação. Esses dados corroboram os obtidos por Cerqueira et al. (2004), que
avaliaram a resposta de diferentes porta-enxertos à seca. O limoeiro ‘Cravo’
mostrou um decréscimo da transpiração logo nos quatro primeiros dias de
déficit hídrico, mantendo esse status hídrico por todo o período de déficit. Em
‘Cleópatra’ foi observada uma resposta mais tardia, com decréscimo da
transpiração após oito dias de déficit. Quando se compara a relação NTR x
FTSW, percebe-se entretanto que, em ambos as variedades, a transição do
estágio I para o estágio II de desidratação ocorreu em FTSW de 0,4, com
‘Cleópatra’ apresentando essa transição em NTR superior aquela de ‘Cravo’.
Na literatura citrícola é clássica, a informação de que o limoeiro ‘Cravo’ possui
uma maior tolerância à seca quando comparado a outros porta-enxertos,
incluindo ‘Cleópatra’ (POMPEU JUNIOR, 1991). A rápida diminuição de sua
taxa de transpiração durante o estabelecimento das condições de seca pode

contribuir para a maior tolerância de ‘Cravo’ a esse estresse, permitindo que a
transição entre os estágios I e II de desidratação ocorra em NTRs mais baixas.
As plantas respondem ao estresse em nível molecular através da
ativação de genes que conferem características que supostamente fazem a
planta tolerante ou sensível ao estresse (BARBOSA, 2008). Visto que muitas
dessas respostas implicam no controle da expressão gênica, os fatores de
transcrição desempenham importantes papéis na resposta aos estresses
abióticos (SAIBO et al., 2009). Dentre as várias famílias de transfatores, a
família NAC tem sido relacionada à regulação de diversos processos do
desenvolvimento e respostas a estresses abióticos (MAO et al., 2007; HU et al.,
2008). A busca por membros da família NAC no banco de dados
HarvEST:Citrus revelou a existência de 26 ORFs completas codificando
proteínas NAC em citros. A análise filogenética agrupou essas proteínas em
nove diferentes subfamílias, de acordo com a classificação de Ooka et al.
(2003). Doze proteínas foram agrupadas na subfamília TERN (tobacco elicitorresponsive gene), nome de um gene induzido por elicitores de resposta a
patógenos. Esse grupo pode estar envolvido na resposta de citros a estresses
bióticos. A subfamília SENU5 apresentou alto suporte de bootstrap (986) e
conteve dois representantes de citros (unigenes 26454 e 4438). Estudos com o
gene SENU5 em tomate revelaram seu envolvimento em senescência foliar
(JOHN et al., 1997). As subfamílias ATAF e StNAC também representaram um
agrupamento de proteínas com alto suporte de bootstrap (1000 e 853,
respectivamente). ATAF1 e ATAF2 de Arabidopsis são fortemente induzidas
por ferimentos (COLLINGE & BOLLER, 2000; OH et al., 2005; DELESSERT et
al., 2004) e análises de microarranjos têm demonstrado que genes desses
subgrupos estão associados com resposta a diferentes patógenos (HAUCK et
al., 2003). OsNAC6, um membro da subfamília ATAF, é induzido por estresses
abióticos e tratamento com ácido jasmônico (OHNISHI et al., 2005), e a
superexpressão desse gene em arroz resultou no aumento da resistência ao
estresse. Esses relatos fornecem suporte à hipótese de que o subgrupo ATAF
está envolvido em resposta a estresse (OOKA et al., 2003). Dois membros de
citros foram agrupados no subgrupo NAP, que é representado por uma
proteína NAP de Arabidopsis (AtNAP), envolvida em senescência foliar (GUO &
GAN et al., 2006). Outros membros foram classificados na subfamília NAM,

envolvida na manutenção do meristema apical do embrião e em processos de
diferenciação de órgãos (SOUER et al., 1996; AIDA et al., 1997, DUVAL et al.,
2002; OLSEN et al., 2005).
O unigene #2927 (CX295755) foi agrupado como membro da
subfamília “stress NAC”. Esse grupo compreende os genes codificando para
GmNAC3 e GmNAC4 de soja, que têm mostrado serem induzidos por ABA,
seca, estresse salino e baixas temperaturas (PINHEIRO et al., 2009). Esse
grupo também inclui ANAC019, ANAC055 e ANAC072 de Arabidopsis, que são
induzidos por ABA, seca e salinidade e aumentam a tolerância à seca em
plantas transgênicas (TRAN et al., 2004). Baseado na análise filogenética, o
unigene #2927 foi denominado de CrNAC4, por dividir o mesmo clado com
GmNAC4 de soja, e selecionado para análises mais detalhadas no presente
estudo. CrNAC4 contém um domínio NAC altamente conservado em sua
região N-terminal, o qual apresenta todos os cinco sub-domínios (A-E) de
acordo com Ooka et al. (2003). CrNAC4 também apresenta elevada homologia
(88% de identidade e 94% de similaridade em nível de seqüência de
aminoácidos) com a proteína RD26 (dehydration responsive) de Arabidopsis ,
envolvida na rota de sinalização de estresse dependente de ABA. A
superexpressão de RD26 em plantas geneticamente modificadas conferiu
hipersensibilidade ao ABA e induziu a expressão de diversos genes
relacionados com tolerância à seca (FUJITA et al., 2004).
O perfil de expressão digital de CrNAC4 foi caracterizado a partir da
análise do banco de dados do HarvEST:Citrus (Assembly C46), que contém
229.570 sequências depositadas de citros, distribuídas entre 97 bibliotecas de
cDNAs obtidas a partir de diferentes tecidos e tratamentos. Os valores inferidos
de TPM (transcritos por milhão) em cada tecido ou tratamento fornecem uma
base comparável que reflete a tendência da intensidade de expressão do
unigene, embora não represente os níveis de expressão “per se”. Esses dados
são, portanto, úteis para posterior validação experimental a fim de revelar a
expressão e função do gene analisado. Os resultados obtidos no presente
estudo demonstram que CrNAC4 é altamente expresso em flavedo, folhas e
ovários, muito provavelmente para proteger esses tecidos da dessecação em
estágios importantes e sensitivos do ciclo de vida da planta. CrNAC4 também
apresentou transcritos em frutos, raízes e zona de abscisão foliar, embora em

proporções significativamente menores do que aquelas observadas nos tecidos
citados anteriormente. CrNAC4 foi induzido por diversos estresses abióticos,
incluindo frio, deficiência de ferro, seca e rehidratação. A sua expressão
também foi detectada em plantas sob condições normais de crescimento, bem
como pelo tratamento com os hormônios CMNP e ácido giberélico. Esses
resultados qualificam CrNAC4 como um membro da família NAC de citros
envolvido em processos do desenvolvimento e na resposta a estresse abiótico,
como observado em membros da família NAC de outras espécies vegetais.
A técnica de PCR em tempo-real foi utilizada para investigar o perfil de
expressão do gene CrNAC4 em tecido foliar de plantas de ‘Cleópatra’ e ‘Cravo’,
em diferentes estágios de desidratação. Os resultados revelaram uma
acentuada indução do gene durante a transição entre os estágios I e II de
desidratação (SINCLAIR & LUDLOW, 1986), em ambos as variedades,
confirmando o seu envolvimento na resposta de citros à seca. Entretanto, em
‘Cravo’ o pico de expressão máxima ocorreu em FTSW de 0,5, enquanto em
‘Cleópatra em FTSW de 0,4. Esse resultado demonstra uma resposta mais
rápida de CrNAC4 em ‘Cravo’ do que em ‘Cleópatra’, antes da transição entre
os estágios I e II, o que pode contribuir com os mecanismos de tolerância
desse porta-enxerto à seca.
Uma vez comprovada a indução do gene CrNAC4 por seca, foi de
interesse avaliar se esta regulação é dependente das vias de sinalização
mediadas pelo fitohormônio ABA, envolvido na resposta adaptativa de plantas
a estresses abióticos (SEO & KOSHIBA, 2002). A análise da expressão gênica,
por PCR em tempo-real de plantas de tangerineira ‘Cleópatra’ tratadas com
ABA revelou que o fitohormônio regulou diferencialmente a resposta de
CrNAC4 em folhas e raízes. Enquanto em raízes CrNAC4 foi altamente
induzido por ABA, em folhas a sua expressão foi fortemente reprimida pelo
fitohormônio. Esse resultados confirmam que a resposta de CrNAC4 é
dependente de ABA. O déficit hídrico desencadeia a síntese de ABA a partir
das vias de síntese de carotenóides da raiz, que em seguida é transportado
como um “sinal da raiz” para diferentes partes da planta, onde induz uma
variedade de efeitos adaptativos (LANCHER, 2000). Essa alteração fisiológica
em resposta à seca fornece suporte ao resultado encontrado para indução do
CrNAC4 em raiz. O resultado obtido em folhas, entretanto, contrasta com

aquele relatado por Peng et al. (2009), que verificaram uma indução
significativa do gene CrNAC3 em folhas de grão de bico, após uma hora de
tratamento com ABA. Por outro lado, Zheng et al. (2009) observaram que a
expressão do gene ONAC045 em tecido foliar de arroz foi induzida após duas
horas de tratamento com 100 µM de ABA, sendo reprimida nas horas
seguintes. A expressão de CrNAC4 foi investigada 12 horas após tratamento
com ABA em nosso estudo, o que pode pelo menos em parte explicar a sua
repressão.
O perfil de expressão gênica de CrNAC4 também foi investigado em
plantas de tangerineira ‘Cleópatra’ tratadas com frio e salinidade. As respostas
adaptativas das plantas à seca, salinidade e baixas temperaturas são
frequentemente interconectadas e podem induzir danos similares (WANG et al.,
2003). Os resultados revelaram que CrNAC4 foi altamente induzido em folhas e
raízes tratadas com 200 mM de NaCl. O frio induziu a expressão de CrNAC4
em raiz, mas reprimiu a sua expressão em folhas. Cabe destacar que CrNAC4
apresentou níveis de expressão significativamente maiores em folhas do que
em raízes, em plantas sob condições normais de crescimento. Esses dados
validam as observações obtidas pela análise do seu perfil de expressão digital
e qualificam CrNAC4 como um gene estresse-induzível em raiz.
Em conclusão, nosso estudo identificou a presença de 26 genes
codificando para proteínas NAC em citros, distribuídos em nove diferentes
subfamílias. A caracterização do membro pertencente a subfamília “stress
NAC”, CrNAC4, confirmou o seu envolvimento na resposta das plantas à seca,
frio e salinidade, em vias regulatórias dependentes de ABA. CrNAC4 passa a
ser agora um potencial alvo para uso em estratégias de aquisição de tolerância
a estresses abióticos em porta-enxertos de citros por meio de engenharia
genética.

4. CAPÍTULO 2

Identificação e análise da expressão de genes WRKY em citros
revelam distintas respostas a estresses abióticos

Introdução

Fatores de transcrição atuam em conjunto com outros componentes da
maquinaria transcricional para modular a expressão de genes-alvo de modo
temporal e espacial. Diferentes classes de fatores de transcrição apresentam
domínios característicos de ligação ao DNA que discriminam cis-elementos
regulatórios distintos nos sítios-alvo dentro do genoma (CIOLKOWSKI et al.,
2008). Os transfatores WRKY compreendem uma grande família de proteínas
de ligação ao DNA encontradas especificamente em plantas (EULGEM &
SOMSSICH, 2007). Todas as proteínas WRKY possuem uma região de 60
aminoácidos altamente conservada, conhecida como domínio WRKY, que
constitui sua região de ligação ao DNA (EULGEM et al., 2000; ZHANG et al.,
2004; CIOLKOWSKI et al., 2008). Esse domínio também possui resíduos de
cisteína e histidina que se ligam a um átomo de zinco, formando uma estrutura
denominada de dedo de zinco (MAEO et al., 2001). Baseado no número de
domínios WRKY e no padrão do motivo dedo de zinco, os transfatores WRKY
são classificados em três grandes grupos (EULGEM et al., 2000).
Os genes WRKY têm sido implicados regularem diversos processos do
desenvolvimento, como morfogênese de sementes e tricomas (JOHNSON et
al., 2002), senescência foliar (ROBATZEK & SOMSSICH, 2001; MIAO et al.,
2007) e dormência (PENELI et al., 2002). Estudos também têm demonstrando
que os WRKYs atuam na regulação das respostas de defesa a fitopatógenos
(Mangelsen et al., 2008; Yang et al., 2009), frio (HUANG et al., 2000), estresse
oxidativo (RZHDKY et al., 2004), salinidade e seca (SEKI et al., 2002; QIU et
al., 2009).
No presente estudo, uma busca por membros da família WRKY em
citros foi efetuada a partir das bases de informação genômica do
HarvEST:Citrus. Quatros membros dessa família foram identificados em
bibliotecas de seca e selecionados para posterior caracterização. Os resultados
demonstram que os WRKYs analisados apresentam distintas respostas à seca
e outros estresses abióticos.

Material e Métodos

Material vegetal e estabelecimento dos tratamentos de estresse
Clones nucelares de plantas de tangerineira ‘Cleópatra’ (Citrus reshni
Hort. ex Tan.) proveniente do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa
Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das Almas, BA) foram utilizados no
presente estudo. Os experimentos de estresse por deficiência hídrica, frio,
salinidade e tratamento com ABA (ácido abscísico) foram efetuados seguindo
as metodologias descritas no capítulo I.

Extração de RNA total e síntese de cDNA

Os procedimentos de extração e tratamento de RNA total e síntese de
cDNA foram efetuados conforme a metodologia descrita no Capítulo 1.

Alinhamento de múltiplas sequências e análise filogenética

Sequências de aminoácidos contendo o domínio WRKY foram obtidas
por

pesquisa

nas

bases

de

informação

do

HarvEST:Citrus

(http://harvest.ucr.edu) e NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Somente as
sequências com ORF (open reading frame) completa foram utilizadas para os
múltiplos alinhamentos e análises filogenéticas. Os múltiplos alinhamentos
foram feitos no programa ClustalW (Thompson et al., 1994) e uma árvore
filogenética foi gerada utilizando-se o método Neighbor-Joining (Saitou & Nei,
1987) e a opção de bootstrap (1000 replicações). O dendograma foi construído
pelo programa MEGA4 (Tamura et al., 2007). A identificação das seqüências
de citros utilizadas é fornecida pelo número do unigene na Tabela 2 ou, no
caso de seqüências de outras espécies, o número de acesso na Figura
correspondente.

Perfil de expressão digital dos genes WRKY de Citrus

O perfil de expressão digital dos genes CrWRKY17, CrWRKY20,
CrWRKY31 e CrWRKY53 foi analisado, conforme metodologia descrita no
Capítulo 1.

PCR quantitativo (qRT-PCR)
Os procedimentos de qPCR, incluindo a confecção das reações,
condições de amplificação e métodos de quantificação e comparação dos
sinais de expressão, foram efetuados conforme metodologia descrita no
Capítulo 1. As seqüências dos oligonucleotídeos empregados nas reações
seguem entre parênteses: CrWRKY17 (F: 5’- CTCTCCGCACACACAGACCTT-3’, R:
5’-CAGACTGTGCGGCTGTGACT-3’),
CCCATAGCCATACCCATGCT-3’,
CrWRKY31

(F:

R:

CrWRKY20

5’-

(F:

5’-TACTGATTCATGCCACCATTTACA-3’),

5’-GCAGTTGGCTGACACTGTAAGTG-3’,

R:

5’-

GTGCACCGCCAATAATGG-3’), CrWRKY53 (F: 5’-TGGTTGAATCACCACGTTCTTT3’, R: 5’-TTTCTCTTCTTGGATACGACATCTTTA-3’).

Resultados
Identificação de genes WRKY em citros e análise de sequências

Utilizando a palavra-chave WRKY na base de informações do
HarvEST:Citrus, 10 membros da família WRKY com seqüências completas
foram identificados no genoma de citros. Aqueles presentes em biblioteca de
seca foram selecionados para serem caracterizados, a saber: CrWRKY17,
CrWRKY20, CrWRKY31 e CrWRKY53. A seqüência predita de aminoácidos
codificada por cada um desses genes foi confirmada conter o domínio WRKY,
por meio do alinhamento efetuado por BLASTP contra o banco de dados nãoredundante do NCBI. As proteínas WRKY de citros e suas respectivas
homologias com membros de outras espécies estão listadas na Tabela 2.

Tabela 2: Proteínas WRKY em citros

o

Unigene
(Assembly
C46)

N . de
acesso
(GenBank)

Subgrupo

Best BLAST
[espécie] (N° de acesso no GenBank)

e-value

24

DY289448

IId

WRKY17 [Arabidopsis thaliana] NM_128018.2

4e-101

5724

DY264376

I

WRKY20 [Arabidopsis thaliana] NM_179119.4

6e-103

5395

DY263721

IIb

WRKY31 [Arabidopsis thaliana] NM_118328.3

1e-110

5397

--------------

III

WRKY53 [Arabidopsis thaliana] NM_118512.3

1e-37

10340

DY290555

--

WRKY65 [Arabidopsis thaliana] NP_174222.2

3e-69

9480

DY292918

--

WRKY21 [Populus trichocarpa] XP_0023044549

1e-106

720

CD574102

IId

WRKY11 [Arabidopsis thaliana] NP_849559.1

1e-118

5023

CF837364

IId

WRKY11 [Arabidopsis thaliana] NP_567878.2

9e-118

10296

CX671829

IId

WRKY7 [Arabidopsis thaliana] NP_194155.1

3e-90

998

DX292101

IId

WRKY39 [Arabidopsis thaliana] NP_566236.1

1e-83

As sequências de aminoácidos preditas de CrWRKY17, CrWRKY20,
CrWRKY31 e CrWRKY53, juntamente com sequências homólogas de WRKYs
de outras espécies vegetais, foram alinhadas para comparação e análise
filogenética (Figura 13). Os resultados indicaram que as proteínas WRKY
analisadas foram agrupadas nos três grandes grupos WRKY (I, II e III), com
uma estabilidade interna suportada por análise de bootstrap. CrWRKY17 foi
classificada no subgrupo IId, que inclui os membros AtWRKY11 e AtWRKY17
de Arabidopsis e GmWRKY37 de soja. CrWRKY20 agrupou-se com
GmWRKY18, de soja, e OsWRKY9, de arroz, os quais pertencem aos
subgrupos IIa e IIb, respectivamente, e que dividem o mesmo clado com
membros do grupo I de Arabidopsis e soja. CrWRKY31 agrupou-se com
membros do subgrupo IIb de Arabidopsis e soja. CrWRKY53 relacionou-se com
membros do grupo III, como GmWRKY55 de soja. A estrutura das proteínas
WRKY de citros pode ser visualizada na Figura 14, que demonstra o
alinhamento de suas seqüências de aminoácidos com aquelas de membros
dos três grandes grupos WRKY de Arabidopsis e soja. Essa análise demonstra
que CrWRKY17, CrWRKY20, CrWRKY31 e CrWRKY53 pertencem aos
grupos/subgrupos WRKY IId, I, IIb e III, respectivamente.

IIb

III
IIa
IIc

III
IId
IIc
IId

IIc

IId

I
IIa
IIb
I

Figura 13: Análise filogenética das proteínas de citros contendo o domínio
WRKY. As sequências de aminoácidos foram alinhadas utilizando o ClustalW.
A árvore foi construída com um suporte de bootstrap de 1000 replicações. Os
grupos da superfamília WRKY foram agrupados tal como Eulgem et al. (2000).

Grupo I
CrWRKY20
AtWRKY3
GmWRKY4
AtWRKY2
AtWRKY34

YN------WRKYGQKH---VKGSEFPRSYYKCTHP----NCEVKKLFERSHDGQITEIIY
YN------WRKYGQKQ---VKGSDFPRSYYKCTHP----ACPVKKKVERSLDGQVTEIIY
YN------WRKYGQKQ---VKGSEYPRSYYKCTHL----NCVVKKKVERAPDGHITEIIY
YN------WRKYGQKL---VKGSEYPRSYYKCTNP----NCQVKKKVERSREGHITEIIY
YN------WRKYGQKL---VKGSEYPRSYYKCTHP----NCEAKKKVERSREGHIIEIIY

Grupo II
(b)
CrWRKY31
AtWRKY36
AtWRKY6
AtWRKY42
AtWRKY47
AtWRKY61
AtWRKY9

CQ------WRKYGQKM---AKGNPCPRAYYRCTM--AVGCPVRKQVQRCAEDRTILITTY
CQ------WRKYGQKM---AKGNPCPRAYYRCTM--AAGCPVRKQVQRCAEDRTILITTY
CQ------WRKYGQKM---AKGNPCPRAYYRCTM--ATGCPVRKQVQRCAEDRSILITTY
CQ------WRKYGQKM---AKGNPCPRAYYRCTM--AVGCPVRKQVQRCAEDRTILITTY
CQ------WRKYGQKM---AKGNPCPRAYYRCTM--AVGCPVRKQVQRCAEDTTILTTTY
CQ------WRKYGQKI---AKGNPCPRAYYRCTIAAS--CPVRKQVQRCSEDMSILISTY
CQ------WRKYGQKT---AKGNPCPRAYYRCTVAPG--CPVRKQVQRCLEDMSILITTY

CrWRKY17
CD574102
GmWRKY37
AtWRKY17
AtWRKY11
CF837364
CX671829
DX292101

VPAISSKIADIPPDEYWRKYGQKPIKGSPYPRAPAVSAGKPPLAAQPYKKRC--QDHKDHSDDLSGK
PAISSKIADIPPDEYSWRKYGQKPIKGSPYPRAPAVSAGKPPLAAQPYKKRC--QDQHDHSDGLSGK
PVISSKIADIPPDEYSWRKYGQKPIKGSPYPR-PPVSAGKPPLSSAPIKKRC--HDHREHSDEISGK
PAVSAKIADIPPDEYSWRKYGQKPIKGSPHPRQPVNSSGKPPLAGHPYRKRC--LEH-EHSESFSGK
PAISAKIADIPPDEYSWRKYGQKPIKGSPHPRVPVTSSGKPPLSGLPYRKRC--FEH-DHSEGFSGK
PAVSLRLSDIPPDDFSWRKYGQKPIKGSPHPRQQVSSAGKPPLSSSSLKRKC--SSASDN--LASAK
PAISSKMADIPPDDYSWRKYGQKPIKGSPHPR---SSAGKPPLSSSSLKRKC--NSMDD-----AAL
PAISNKLADIPPDDYSWRKYGQKPIKGSPHPRGSVANLDGSAFHLIGAPRSS--DQSSQQHKRKCSG

(d)

Grupo III
CrWRKY53
CB1004741_BII
GmWRKY55
AtWRKY41
AtWRKY30

YY------WRKYGQKD---ILGRNFPRGYYRCTHRHARGCLATKQVQRSDDDPSMFEVTY
YY------WRKYGQKD---ILGRNFPRGYYRCTHRHARGCLATKQVQRSDDDPSMFEVTY
YS------WRKYGQKD---ILGAKFPRGYYRCTYRNVQGCLATKQVQKSDEDPMICEITY
FS------WRKYGQKD---ILGAKFPRSYYRCTFRNTQYCWATKQVQRSDGDPTIFEVTY
FS------WRKYGQKD---ILGAKFPRGYYRCTYRKSQGCEATKQVQRSDENQMLLEISY

Figura 14: Estrutura das proteínas WRKY. Resíduos em vermelho referem-se
ao domínio WRKY. O alinhamento foi realizado pelo programa ClustalW.
Acessos no GenBank estão entre parênteses: CrWRKY17 (DY289448);
GmWRKY37

(EU_375346.1);

(NM_179228.2);
AtWRKY6

CrWRKY31

(NP_564792.1);

(NP_192081.1);

AtWRKY61

AtWRKY17
(DY263721);
AtWRKY42
(NP_173320.2);

(NM_128018.2);
AtWRKY36

(NP_564976.1);

(NP_192354.1);
AtWRKY9

AtWRKY11

AtWRKY47

(NP_176982.1);

GmWRKY55b
(NP_568439.1);

(ABS18448.1);

AtWRKY41

CrWRKY20

(DY264376);

(NP_192845.1);
AtWRKY2

AtWRKY30

(NP_200438.1);

AtWRKY34 (NP_194374.1); AtWRKY39 (NP_566236.1)

Perfil de expressão digital dos genes WRKY de citros
A distribuição dos ESTs de CrWRKY17, CrWRKY20, CrWRKY31 e
CrWRKY53 foi investigada em bibliotecas de diferentes fontes de tecidos e
tratamentos, a partir da base de dados do HarvEST:Citrus. De acordo com os
resultados obtidos para tecidos, raiz (45%) foi o tecido em que CrWRKY17
apresentou maior expressão, seguido de flavedo (31%) e folha (21%) (Figura
15A). Transcritos de CrWRKY20 foram altamente expressos em tecidos da
zona de abscisão foliar (69%) e em raiz (21%), apresentando também
expressão em menor proporção em flavedo (4%), flor (4%) e ovário (2%)
(Figura 15B). Folha (48%) foi o tecido em que CrWRKY31 foi altamente
expresso, seguido em menor proporção por raiz (19%), broto (15%), flavedo
(9%) e ovário (9%) (Figura 15C). CrWRKY53 foi altamente expresso em raiz
(33%), zona de abscisão foliar (29%) e folhas (25%), apresentando também
níveis detectáveis de expressão em frutos (8%) e ovários (5%) (Figura 15D).
Em relação a tratamentos, verificou-se que todos os WRKYs analisados
foram expressos sob condições normais de crescimento (Figura 16). Verificouse que CrWRKY17 também foi altamente expresso sob tratamento com
deficiência de ferro, e em menor proporção em tratamentos com vírus da
tristeza dos citros (CTV) e nematóide. CrWRKY20 foi altamente induzido por
etileno e em menor proporção por CTV. CrWRKY31 foi expresso em
tratamentos de deficiência de ferro, infecção por vírus e em ovários dias antes
do florescimento (DBFB). CrWRKY53 foi altamente expresso sob tratamento
com 5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole (CMNP), rehidratação e deficiência
de ferro, e em menor proporção em tratamentos com seca, ácido giberélico
(GA) e DBFB.

Figura 15: Distribuição dos gene WRKY de citros em diferentes tecidos. (a)
CrWRKY17; (b) CrWRKY20; (c) CrWRKY31; (d) CrWRKY53.

Figura 16: Perfil de expressão digital dos genes CrWRKYs de citros sob
diferentes tratamentos. CMNP: 5-cloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole; DBFB:
dias antes do florescimento; GA: giberelina.

WRKYs de citros apresentam diferentes respostas a estresse por
deficiência hídrica

A abundância de transcritos dos genes CrWRKY17, CrWRKY20,
CrWRKY31 e CrWRKY53 foi investigada por PCR em tempo real em folhas de
tangerineira ‘Cleópatra’ submetidas a deficiência hídrica. A partir da análise da
relação NTR x FTSW (Figura 6, Capítulo 1), cinco diferentes pontos de coleta
foram escolhidos para os estudos de expressão, conforme descrito no capítulo
1. Os resultados revelaram que os genes WRKY de citros responderam
diferentemente as condições de déficit hídrico (Figura 17). CrWRKY17 foi
altamente induzido a partir de FTSW de 0,5, antes da transição entre os
estágios I e II de desidratação (Figura 6, Capítulo 1), mantendo níveis similares
de expressão em FTSW de 0,4, durante a transição dos estágios de
desidratação, seguido de um maior aumento dos níveis de expressão em
FTSW de 0,2, fase final do estágio II de desidratação. CrWRKY20 apresentou
níveis similares de expressão em relação ao tratamento controle (FTSW=1)
durante as diferentes fases de desidratação, não sendo observada diferença
significativa entre os tratamentos. CrWRKY31 foi reprimido sob condições de
deficiência hídrica, com seus níveis de expressão decrescendo de modo linear
a redução da FTSW. CrWRKY53 foi reprimido nas FTSWs de 0,5 e 0,4, mas
induzido em FTSW de 0,2. Cabe destacar que todos os WRKYs analisados
apresentaram níveis relativamente altos e similares de expressão sob
condições normais de suprimento de água (FTSW=1).
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como raízes, com níveis significativos de expressão em comparação a plantas
controle. Assim como observado sob condições de deficiência hídrica, a
expressão do gene CrWRKY20 não demonstrou diferença significativa dos
tratamentos em relação ao controle em folhas. Em raiz, não foi detectado níveis
de expressão para esse gene em nenhuma das condições testadas. O mesmo
foi observado para CrWRKY31, que não apresentou níveis detectáveis de
expressão em folhas e raízes das plântulas analisadas. CrWRKY53 foi
reprimido por ABA, frio e salinidade em folhas, mas induzido por ABA e frio em
raízes.
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Figura 18: Análise da expressão dos genes WRKY de citrus em folhas (A) e
raízes (B) de tangerineira ‘Cleópatra’ submetidas a diferentes tratamentos. Os
perfis de expressão foram determinados por qPCR, 12 horas após a aplicação
de cada tratamento. Os níveis de expressão foram normalizados ao valor
correspondente da expressão do gene -actina. Os valores normalizados de
acumulação de mRNA são representados usando o maior valor de expressão
como referência (100). Os dados representam a média ± SE (erro padrão) de
três réplicas experimentais.

Discussão

Os fatores de transcrição WRKY compreendem uma grande família de
proteínas de ligação ao DNA, presentes nas plantas (EULGEM & SOMSSICH,
2007). As proteínas WRKY têm sido descritas como reguladores transcricionais
em múltiplas espécies vegetais e em vários processos do desenvolvimento,
como morfogênese de tricoma (JOHNSON et al., 2002), maturação do fruto
(XU et al., 2004), desenvolvimento embrionário (LAGACE et al., 2004),
senescência (ROBATZEK & SOMSSICH, 2001; MIAO et al., 2007) e dormência
(PNUELI et al., 2002). Os transfatores WRKY também desempenham
importantes papéis em resposta a diversos estresses bióticos, como ataque de
fungos fitopatogênicos (MANGELSEN et al., 2008; Yang et al., 2009), e
abióticos, incluindo seca, salinidade, estresse oxidativo, altas e baixas
temperaturas e tratamento com ABA (EULGEM et al., 2000; HUANG et al.,
2002; SEKI et al., 2002; RZHDKY et al., 2004; QIU et al., 2009).
A característica comum às proteínas WRKY é a presença de um ou dois
domínios WRKY (MAGELSEN et al., 2008). Baseado no número de domínios
WRKY e no padrão do motivo dedo de zinco, Eulgem et al. (2000) classificaram
os membros da superfamília WRKY em três grupos. Os membros do grupo I
contêm tipicamente dois domínios WRKY, enquanto muitas proteínas com um
domínio WRKY pertencem ao grupo II. Proteínas classificadas no grupo III
também possuem um único domínio WRKY, mas o padrão do motivo dedo de
zinco é único (ZHANG et al., 2005; BERRI et al., 2009).
No presente estudo, quatro membros da família WRKY de citros foram
selecionados para caracterização: CrWRKY17, CrWRKY20, CrWRKY31 e
CrWRKY53. A análise filogenética agrupou essas proteínas nos três grandes
grupos WRKY já descritos, de acordo com a classificação proposta por Eulgem
et al. (2000). CrWRKY17 foi classificado como membro do subgrupo IId.
Membros desse subgrupo são conhecidos pelo envolvimento na defesa de
plantas contra patógenos e na resposta a estresses abióticos (JOURNOTCATALINO et al., 2006; Wu et al., 2009). Estudo sobre o papel do subgrupo IId
na regulação da resistência basal ao Pseudomonas syringae (Pst) demonstrou

que WRKY11 e WRKY17 de Arabidopsis atuam como reguladores negativos
nessa resistência e são envolvidos na resposta dependente de ácido jasmônico
(citação?). Em arroz, o gene OsWRKY11 mostrou ser induzido por choque
térmico e seca (Wu et al., 2009). Portanto, o subgrupo IId parece estar
envolvido em rotas de sinalização cruzada em resposta a estresses biótico e
abiótico. Análise filogenética juntamente com a caracterização da sua estrutura
em nível de aminoácidos classificou CrWRKY20 como membro do grupo I.
Membros desse grupo têm sido implicados em processos do desenvolvimento
e na resposta a estresses abióticos (JIANG et al., 2006, 2009). Análises de
microarranjo em raízes de Arabidopsis identificaram dois membros do grupo I
(WRKY25 e WRKY33) entre os transcritos mais abundantes sob tratamento
com salinidade. A superexpressão desses genes em plantas transgênicas de
Arabidopsis foi suficiente para conferir tolerância à salinidade e aumentar a
sensibilidade ao ABA (JIANG et al., 2009). Esse grupo também inclui o gene
AtWRKY2 de Arabidopsis, que está envolvido nos processos de germinação e
no desenvolvimento pós-germinação nessa espécie (JIANG et al., 2009).
CrWRKY31 agrupou com membros do subgrupo IIb, o qual tem sido envolvido
em processos de desenvolvimento, na resposta a fitopatógenos e a tratamento
com hormônio (ZHANG et al., 2008). CrWRKY53 agrupou com membros do
grupo III, o que foi confirmado pela caracterização de sua estrutura em nível de
aminoácidos. Relatos demonstram que a ativação transcricional sob ataque de
patógenos e tratamento com ácido salicílico é uma característica comum de
muitos genes do grupo III (KALDE et al., 2003). TcWRKY53, um membro do
grupo III, é induzido por vários estresses ambientais, incluindo salinidade, seca,
frio e ácido salicílico (AS) em Thlaspi caerulescens. Essa resposta sugere um
possível papel do TcWRKY53 na resposta a estresse abiótico (WEI et al.,
2008).
O perfil de expressão digital dos genes WRKY de citros foi caracterizado
a partir da análise de várias bibliotecas de diferentes tecidos e tratamentos
presentes nas bases de informação do HarvEST:Citrus (Assembly 46). Os
resultados obtidos no presente estudo demonstram que raiz foi o tecido em que
todos os genes WRKY analisados foram altamente expressos. Folha foi o
tecido em que apenas três dos genes analisados (CrWRKY17, CrWRKY31 e
CrWRKY53) foram expressos, em altos níveis. Zona de abscisão foliar foi o

tecido em que CrWRKY20 apresentou os maiores níveis de expressão.
CrWRKY53 também apresentou uma elevada proporção de transcritos nesse
tecido. Brotos, ovários, fruto, flavedo e flor foram tecidos que também
apresentaram expressão de um ou mais genes WRKY analisados, mas em
proporções relativamente menores.
Em relação aos tratamentos, observou-se que todos os genes WRKY
analisados tiveram altos níveis de expressão digital sob condições normais de
crescimento, indicando que podem desempenhar funções vitais durante os
processos do desenvolvimento em citros. Entretanto, isso permanece a ser
elucidado. Todos os genes WRKY analisados também foram induzidos por pelo
menos um tratamento com estresse biótico (infecção por vírus, nematóide e
CTV), sendo CTV o tratamento em que foi detectado a expressão do maior
número de genes avaliados (CrWRKY17, CrWRKY20 e CrWRKY53). Com
exceção de CrWRKY20, todos os WRKYs analisados também foram induzidos
por pelo menos um estresses abiótico (deficiência de ferro, frio, seca e
rehidratação), sendo deficiência de ferro o tratamento com maior número de
WRKYs expressos. Tratamento com hormônio induziu a expressão de
CrWRKY53 (CMNP e GA) e CrWRKY20 (etileno). CrWRKY17, que apresentou
expressão sob estresses biótico (infecção por nematóide eCTV) e abiótico
(deficiência de ferro), parece estar envolvido em rotas de sinalização cruzada
em resposta a ambos os tipos de estresses, conforme relatado para membros
da subfamília IId em outras espécies (JOURNOT-CATALINO et al., 2006; WU
et al., 2009). CrWRKY20 pode estar envolvido na sinalização de processos de
senescência foliar, em vias dependentes do etileno, já que foi expresso
especificamente em tratamento com etileno e em altos níveis em zona de
abscisão foliar. Etileno é conhecido como o principal regulador do processo de
abscisão, induzindo processos como afrouxamento da parede celular e
separação das células nas camadas de abscisão (TAIZ & ZEIGER, 2004).
CrWRKY31 apresentou expressão em bibliotecas de deficiência de ferro, frio e
infecção por vírus, podendo também estar envolvido em rotas de sinalização
cruzada em resposta a estresses bióticos e abióticos. CrWRKY53 foi induzido
em bibliotecas de seca, rehidratação e deficiência de ferro, indicando o seu
envolvimento na regulação de respostas a estresses abióticos. Esses
resultados sugerem que os genes WRKYs analisados apresentam funções

distintas, relacionadas a processo do desenvolvimento e resposta aos
diferentes estresses bióticos e abióticos.
O perfil de expressão dos genes WRKY de citros foi investigado em
tecido foliar de plantas de ‘Cleópatra’ submetidas a diferentes estágios de
desidratação, por meio da técnica de PCR em tempo-real (qPCR). Os
resultados revelaram um comportamento distinto dos genes em resposta ao
déficit hídrico. Existiram genes que foram induzidos (CrWRKY17), reprimidos
(CrWRKY31), induzidos/reprimidos a depender do tratamento (CrWRKY53) e
insensíveis (CrWRKY20) em resposta à seca. Esses resultados sugerem que
CrWRKY17 pode atuar como um regulador positivo da resposta a deficiência
hídrica e CrWRKY31 como um regulador negativo dessa resposta. CrWRKY53
também pode atuar como um regulador negativo, como tem sido descrito para
genes ortólogos a esse. TcWRKY53, de Thlaspi caerulescens, tem sido
descrito modular negativamente a resposta de plantas transgênicas de tabaco
a estresse osmótico (WEI et al., 2008). A expressão de genes ERF (ethylene
responsive transcription factor) foi reprimida nas linhagens transgênicas,
indicando que TcWRKY53 pode regular negativamente a resposta a estresse
osmótico pela interação com fatores de transcrição do tipo ERF.
O perfil de expressão dos genes WRKY de citros também foi investigado
em plantas de tangerineira ‘Cleópatra’ tratadas com frio, salinidade e ABA. Os
resultados também revelaram respostas distintas de acordo com o gene
avaliado. CrWRKY17 foi induzido por todos os diferentes tratamentos, tanto em
folhas como em raízes. Esses resultados indicam que CrWRKY17 também está
envolvido na resposta ao frio e salinidade, em vias dependentes de ABA.
CrWRKY53 foi reprimido pelos três tratamentos em folhas e induzido por frio
em raiz. Esses dados demonstram que esse gene também pode regular
negativamente a resposta ao frio e salinidade em folhas. CrWRKY20 também
foi insensível aos tratamentos com ABA, frio e salinidade nas folhas, e não
apresentou expressão detectável para nenhum dos tratamentos em raiz. O
mesmo foi observado para o CrWRKY31, que não apresentou níveis
detectáveis de expressão em nenhum tratamento. Isso sugere que esses
genes não estão envolvidos na resposta a frio e salinidade em ‘Cleópatra’, pelo
menos em estágios iniciais de seu ciclo de vida.

Em conclusão, o presente estudo identificou a presença de diversos
membros da família WRKY de fatores de transcrição em citros. A
caracterização

de

quatro

desses

membros

(CrWRKY17,

CrWRKY20,

CrWRKY31 e CrWRKY53) revelou que os mesmos pertencem a grupos WRKY
diferentes e que apresentam respostas distintas a diferentes estresses
abióticos. CrWRKY17 foi confirmado estar envolvido na resposta das plantas à
seca, frio e salinidade, em vias regulatórias dependentes de ABA, podendo ser
considerado um alvo potencial para uso em estratégias de engenheiramento da
tolerância a estresses abióticos em porta-enxertos de citros.

5. CONCLUSÕES
 O decréscimo na taxa de transpiração de plantas submetidas ao déficit
hídrico correlacionou-se com a redução da umidade do solo, com
limoeiro ‘Cravo’ reduzindo mais rapidamente a taxa de transpiração do
que tangerineira ‘Cleópatra’;
 A transição do estágio I para o estágio II de desidratação ocorreu em
FTSW de 0,4 para ambas as variedades, com ‘Cleópatra’ apresentando
a transição em NTR superior aquela de ‘Cravo’;
 Diversos membros das superfamílias de fatores de transcrição NAC e
WRKY estão presentes no genoma de citros, os quais foram
classificados em diferentes subfamílias ou subgrupos;
 CrNAC4 é um gene pertencente a subfamília “stress NAC” que
apresenta expressão digital em tecidos como flavedo, folhas, ovários,
frutos, raízes e zona de abscisão foliar e é induzido por estresses
abióticos, como frio, deficiência de ferro, seca e rehidratação;
 CrWRKY17, CrWRKY20, CrWRKY31 e CrWRKY53, que pertencem aos
grupos/subgrupos WRKY IId, I, IIb e III, respectivamente, apresentaram
expressão digital em tecidos como raízes, folhas, zona de abscisão
foliar, brotos, ovários, fruto, flavedo e flor, sendo induzidos por pelo
menos um estresse biótico (infecção por vírus, nematóide e CTV) ou
abiótico (deficiência de ferro, frio, seca e rehidratação);
 CrNAC4 é altamente induzido em folhas de ‘Cravo’ e ‘Cleópatra’ durante
a transição entre os estágios I e II de desidratação, com ‘Cravo’
antecedendo essa resposta de indução em relação a ‘Cleópatra’;
 Os genes WRKYs apresentaram comportamentos distintos em resposta
ao

déficit

hídrico

em

folhas

de

‘Cleópatra’,

sendo

induzidos

(CrWRKY17), reprimidos (CrWRKY31), induzidos/reprimidos a depender
do tratamento (CrWRKY53) ou insensíveis (CrWRKY20);

 CrNAC4 foi altamente induzido em raízes de ‘Cleópatra’ em resposta a
tratamentos com frio, salinidade e ABA;
 Os genes WRKYs apresentaram comportamentos distintos em resposta
a tratamentos com frio, salinidade e ABA em folhas e raízes de
‘Cleópatra’,

sendo

induzidos

(CrWRKY17),

induzidos/reprimidos

(CrWRKY53) ou insensíveis (CrWRKY20 e CrWRKY31);
 Os genes CrNAC4 e CrWKY17, que estão envolvidos na resposta de
citros à seca, salinidade e frio, em vias regulatórias de sinalização
dependentes de ABA, podem ser utilizados como alvos de manipulação
genética em trabalhos visando a obtenção de variedades porta-enxerto
de citros tolerantes a esses estresses.
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