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RESUMO 
 

 

A importância econômica da espécie J. curcas deve-se a grande quantidade de óleo acumulada 
em suas sementes, especificamente no endosperma. Os eventos relacionados à formação do 
endosperma e ao acúmulo de compostos tóxicos nas sementes podem auxiliar na produção de 
variedades  com maior  produção de óleo e menos tóxicas. Visando isso, foram realizadas 
análises anatômicas, proteômicas e de expressão de genes nas sementes de J. curcas para 
contribuir com o entendimento sobre os eventos fisiológicos associados à formação do 
endosperma e aos processos de síntese e acúmulo dos ésteres de forbol. A análise anatômica 
mostrou o tecido maternal responsável pela transferência de nutrientes para o endosperma e 
contribuiu para resolver lacunas existentes na literatura sobre a anatomia de sementes de J. 
curcas.  O integumento interno é o tecido maternal que apresenta a vascularização da planta-mãe 
e é o responsável pela nutrição do endosperma através do processo de morte celular programada 
(PCD). Com base nesse resultado, realizou-se uma análise proteômica do integumento interno na 
região proximal e distal ao endosperma, uma vez que as características celulares indicativas de 
PCD nesse tecido se apresentavam diferentes nessas regiões. As proteínas identificadas indicaram 
que o integumento interno sofre PCD em diferentes graus nas diferentes regiões e que nesse 
tecido há uma distribuição espacial entre catabolismo e anabolismo, pois na região proximal 
identificaram-se principalmente hidrolases e na região distal proteínas de reserva e de vias 
biossintéticas. A análise de expressão de genes teve dois propósitos: primeiro, verificar se os 
níveis de transcritos de genes possivelmente relacionados à PCD, cujas proteínas foram 
identificadas e quantificadas na análise proteômica, estavam relacionados à abundância de 
proteínas e o segundo foi identificar o local de síntese da enzima comprometida na biossíntese 
dos ésteres de forbol, a sintase do casbeno, através de um estudo com raiz, folha, embrião, 
integumento interno e endosperma e 14 genes candidatos à enzima mencionada. Os resultados 
indicaram que as proteínas relacionadas à PCD devem ser controladas no âmbito transcricional. 
Nove genes candidatos à sintase do casbeno foram expressos em raiz e um deles foi expresso na 
folha e no embrião. Este trabalho evidencia o papel da PCD no integumento interno para o 
desenvolvimento da semente, além de demonstrar a natureza transitória de reserva desse tecido. 
Adicionalmente, dá indícios de que a semente, apesar de acumular ésteres de forbol, não sintetiza 
esses compostos, mas possivelmente os importa das raízes.  

Palavras chave. Ontogênese. Morte celular programada. Diterpenos. Ésteres de forbol. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The economic importance of J. curcas is due to the high amount of oil accumulated in their 
seeds, specifically in the endosperm. In this context, the events related to the endosperm 
formation and the accumulation of toxic compounds in the seeds could help in the production of 
varieties  that produce more oil and are less toxic . Thus, anatomical, proteomic and gene 
expression analysis were made with J. curcas seeds to contribute with the knowledge about 
physiologic events related with the formation of endosperm and the processes of synthesis and 
accumulation of phorbol esters. The  anatomical analysis  showed the maternal tissue responsible 
for the nutrients transfer to the endosperm and contributed to fill the gaps present in the literature 
about the anatomy of J. curcas seeds. The  inner integument is the maternal tissue that presents 
the vasculature of the mother plant and  is the responsible for the nutrition of the endosperm 
through the process of programmed cell death (PCD). Based on this result proteomic analysis of 
two anatomically different regions of the inner integument, named as proximal and distal, were 
performed. The identified proteins indicated that the inner integument pass through PCD in 
different degrees in the proximal and distal regions and that in this tissue there is a spatial 
distribution between catabolism and anabolism. In the proximal region especially hydrolases 
were identified and in the distal region storage proteins and proteins of biosynthetic pathways 
were prevalent. The gene expression analysis had two purposes: first, verify wether the 
transcripts levels of the genes likely involved in PCD, whose proteins were identified and 
quantified in the proteomic analysis, were related to the protein abundance and second, identify 
the site of synthesis of the committed enzyme in the phorbol esters biosynthesis, the casbene 
synthase, through a study with root, leaf, embryo, inner integument and endosperm and 14 
putative genes of the mentioned enzyme. The results indicated that the proteins related to PCD 
must be controlled at transcript level. Nine putative genes from casbene synthase were expressed 
in roots and  one of them was expressed in the leaf and embryo. This work denotes the role of 
PCD in the inner integument to the development of the seed and also demonstrates the transitory 
nature of storage of this tissue. In addition gives notation that the seed, despite of accumulates 
phorbol esters, do not synthesizes these compounds, but probably import them from roots. 

Key words. Ontogenesis. Programmed cell death. Diterpenes. Phorbol esters.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma oleaginosa pertencente à família 

Euphorbiaceae que vem sendo foco de estudos para a produção de biodiesel. O óleo de suas 

sementes, cujo teor situa-se em aproximadamente 40% (WANG et al., 2008), apresenta 

características apreciáveis para a produção de biodiesel, como baixa acidez, baixa viscosidade e 

boa estabilidade. Além do óleo, os subprodutos resultantes de sua extração, casca e torta, 

adicionam valor econômico à cultura, pois a casca pode ser utilizada como fonte de energia 

calorífica para a fabricação do biodiesel e produção de biocombustível de segunda geração 

(MANURUNG et al., 2009); e a torta que é rica em proteína, representa uma fonte potencial para 

a alimentação animal. Essa espécie possui como limitação ao seu uso a presença dos tóxicos 

diterpenóides ésteres de forbol que impedem, por exemplo, a utilização da torta na alimentação 

animal. Dessa forma, pesquisas com enfoque biotecnológico para o melhoramento dessa cultura, 

com o propósito de obter uma melhor exploração do seu potencial econômico, visam elucidar as 

vias de biossíntese de lipídeos e dos ésteres de forbol, que são os principais constituintes tóxicos 

da semente.  

Vários estudos que buscam esclarecer como ocorre a biossíntese de lipídeos em J. 

curcas vêm sendo realizados, os quais compreendem a análise proteômica do endosperma 

(BOORANASRISAK et al., 2013; LIU et al., 2013; PINHEIRO et al., 2013) e dos corpos 

oleaginosos (YANG et al., 2009). Além desses estudos, análises transcriptômicas do endosperma 

(COSTA et al., 2010; GU et al., 2012) e da semente inteira (XU et al., 2011; JIANG et al., 2012) 

vêm contribuindo para o conhecimento da biossíntese e acúmulo de lipídeos em J. curcas. 

Contudo, pouco se sabe sobre as vias de biossíntese dos ésteres de forbol, apenas se observou que 

esses compostos se acumulam nos tecidos maternais, especificamente na tégma ou integumento 

interno (HE et al., 2011; KING et al., 2013) e que uma enzima chave envolvida é a sintase do 

casbeno (MAU; WEST, 1994). O integumento interno de J. curcas representa o contato mais 

próximo entre o endosperma e a planta-mãe e, assim, é o grande responsável pela transferência de 

fontes de carbono e compostos nitrogenados para o embrião e endosperma em desenvolvimento. 
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Diante da importância do integumento interno como possível local de síntese dos 

ésteres de forbol e como tecido de transferência de nutrientes da planta mãe para os tecidos 

filiais, esse foi escolhido para o estudo.  O trabalho foi dividido em três capítulos, o primeiro trata 

de uma análise anatômica detalhada da semente para correta identificação e caracterização do 

integumento interno, o segundo trata da análise proteômica desse tecido e o terceiro da análise de 

expressão de determinados genes que codificam para proteínas identificadas na análise 

proteômica do integumento interno. 

Estudos anatômicos de plantas fornecem indícios da função de órgãos vegetais, pois 

dão informações sobre a estrutura, conteúdos e desenvolvimento de células e tecidos. Através do 

conhecimento da anatomia tem-se o controle do material inicial da pesquisa o que leva a 

resultados reproduzíveis. As imagens produzidas pelo microscópio de luz são úteis para examinar 

a estrutura básica dos órgãos e tecidos e algumas características das células, por exemplo, 

densidade do citoplasma e posição do núcleo. Visando isso, realizou-se neste trabalho uma 

análise anatômica. 

A estratégia proteômica aqui utilizada foi a bottom-up utilizando um instrumento 

LTQ-Orbitrap Velos (Thermo Scientific).  A estratégia bottom-up consiste na análise de uma 

mistura complexa de proteínas e, assim, fornece uma medida indireta destas proteínas através dos 

peptídeos derivados de suas digestões proteolíticas (ZHANG et al., 2013). O sistema híbrido 

LTQ-Orbitrap associado à análise proteômica traz os benefícios de alta acurácia, sensibilidade e 

resolução, melhorando a quantificação de peptídeos de baixa abundância, ajudando a fazer o 

perfil de amostras biológicas muito complexas e adicionando identificação de proteínas a 

proteomas com sequências limitadas (revisado por YATES et al., 2009). 

Para a análise de expressão de genes escolheu-se a RT-PCR em tempo real (RT-

qPCR) com a utilização do fluoróforo SYBR green. Essa técnica utiliza moléculas repórteres 

fluorescentes para monitorar a produção de produtos amplificados durante cada ciclo da reação 

de PCR e tem se tornado o método de escolha para detecção e quantificação de RNAm (BUSTIN, 

2000). Fatores como ausência de processamento após a PCR, ampla razão dinâmica (>107 vezes) 

permitindo a comparação entre RNAs que diferem enormemente em sua abundância e a 

realização da quantificação dos produtos amplificados pela PCR tem contribuído para 

transformação desta tecnologia em uma ferramenta de pesquisa dominante (revisado por 
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BUSTIN et al., 2005). Além disso, a RT-qPCR é extremamente acurada e menos laboriosa  do 

que os métodos quantitativos correntes. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Papel dos tecidos maternais no desenvolvimento da semente 

Sementes são constituídas basicamente pelo embrião diploide originado da 

fecundação da célula ovo com a célula gamética masculina; pelo endosperma, tecido triplóide 

originado da fecundação da célula média pela célula gamética; e pelo revestimento da semente 

originado dos tecidos maternais (nucelo, integumentos interno e externo) que, em geral, possuem 

três camadas – epiderme interna, mesofilo e epiderme externa. A interação bem sucedida entre 

esses três componentes é o que vai garantir a produção de embriões viáveis e, assim, o sucesso 

das gerações subsequentes.  Durante o desenvolvimento da semente, os integumentos 

desempenham um papel crucial para o estabelecimento do embrião e endosperma, pois 

transferem para estes os nutrientes alocados pela planta-mãe. Na maturidade, os integumentos 

representam a barreira de proteção fornecida ao embrião podendo desempenhar um papel na 

dormência, geminação e dispersão da semente. Nesse contexto, serão abordados nesse tópico: a 

transferência de nutrientes dos órgãos maternais para os órgãos filiais e a morte celular 

programada, termo originado do inglês programmed cell death (PCD), na diferenciação das 

camadas celulares, incluindo as enzimas envolvidas e as alterações morfológicas e 

ultraestruturais. 

 

2.1.1 PCD como um processo fisiológico relacionado à formação do revestimento da 

semente  

Morte celular programada (PCD) é um processo controlado e geneticamente definido 

envolvendo a expressão de genes regulatórios e vias de sinalização. Através desse processo, as 

células são removidas de forma seletiva e ordenada, o que pode levar ao desaparecimento de 

camadas inteiras. Dessa forma, quando a PCD está associada à formação da casca é comum, na 

semente madura, o desaparecimento de camadas que estavam presentes nos integumentos antes 
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da diferenciação. Em A. thaliana, por exemplo, restam apenas uma camada do integumento 

interno e uma do integumento externo na casca de sementes maduras (NAKAUNE et al., 2005). 

A remobilização de nutrientes dependente da degeneração celular mediada pela PCD 

é uma das principais razões para a importância desse processo fisiológico no desenvolvimento da 

semente. Em mamona, o nucelo remobiliza os nutrientes originados da degeneração celular 

ocasionada pela PCD para o endosperma e embrião em desenvolvimento (GREENWOOD et al., 

2005; NOUEIRA et al., 2012). Por sua vez, em determinadas sementes onde o nucelo é 

rapidamente degenerado, os integumentos suportam esse papel alocando nutrientes orgânicos 

para os tecidos filiais (WAN et al., 2002; WEBER et al., 2005; GALLARDO et al., 2007). Já no 

trigo, após a degeneração do nucelo, o endosperma amiláceo é o tecido que suporta o 

desenvolvimento do embrião (CHEN et al., 2012).  

A distinção se a degeneração das células está ocorrendo devido à PCD e não a outro 

tipo de morte celular é feita com base em características morfológicas, moleculares e bioquímicas 

que são marcas desse processo e muitas delas são semelhantes as que ocorrem na apoptose em 

animais. Essas características incluem retração da membrana celular, fragmentação do DNA 

nuclear, condensação da cromatina, conversão dos plastídios em gerontoplastos, emergência de 

vesículas, degradação de parede celular, lise do vacúolo central, ativação de peptidases, 

expressão de hidrolases e colapso celular (WAN et al., 2002; GREENWOOD et al, 2005; 

LOMBARDI et al., 2007; NOGUEIRA et al., 2012; ROCHA et al., 2013; NI et al., 2014). Entre 

as peptidases envolvidas as do tipo cisteínica tem um papel bem conhecido (WAN et al., 2002; 

GREENWOOD et al., 2005; NAKAUNE et al., 2005; ROCHA et al., 2012) e são as mais 

estudadas porque entre elas encontram-se as caspases que estão relacionadas com a apoptose em 

animais (GREEN; KROEMER, 1998). No entanto, ainda não há em plantas relatos de proteínas 

homólogas com caspases animais, mas sim de proteínas com atividades tipo caspase 

(WOLTERING et al., 2002). Adicionalmente, algumas peptidases do tipo serínica como as 

subtilisinas, saspases e fitaspases também apresentam atividade tipo caspase (revisado por 

VARTAPETIAN et al., 2011). Além disso, peptidases de outras classes mecanísticas como 

aspártica (CHEEN; MAJID, 1997), treonina (TENZER; SCHILD, 2005) e metalo (MATSUI et 

al., 2006) foram encontradas em órgãos em processo de degeneração celular via PCD.  Essa 

gama de peptidases envolvidas na PCD em plantas evidencia o importante papel da proteólise 
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nesse processo especialmente para a reciclagem de compostos nitrogenados para os tecidos 

filiais.  

A degradação de parede celular aparece como um dos últimos eventos na PCD (NI et 

al., 2014). Durante a degradação da parede celular, múltiplas hidrolases agem em sintonia para 

despolimerizar e hidrolisar os seus componentes. A enzima poligalacturonase hidrolisa o 

esqueleto α-1,4-D-galacturonan de polissacarídeos pécticos, o que coincide com a 

despolimerização da pectina (HADFIELD; BENNETT, 1998). Na espécie Aponogeton 

madagascariensis, a degradação de parede celular ocorre mediada por enzimas de degradação e 

modificação como pectinases e celulases (GUNAWARDENA et al., 2007). Além da pectina, 

mudanças estruturais na hemicelulose causam o afrouxamento de parede celular de frutos em 

amadurecimento (TAKIZAWA et al., 2014). 

 

2.1.2 Integumentos como intermediários para a transferência de nutrientes da planta-mãe 

para os tecidos filiais 

A entrada de nutrientes na semente se dá pela conexão vascular entre a planta-mãe e 

os tecidos maternais. Nos estágios iniciais das sementes em desenvolvimento, os sistemas 

vasculares diferenciados são restritos aos tecidos maternais e são compostos basicamente por 

floema podendo apresentar um xilema limitado (PATRICK; OFFLER, 1995). Conforme os 

autores, os nutrientes são transportados via floema para os tecidos maternais com o 

descarregamento via simplasto. Estes se movem então por uma rota simplástica para o apoplasto 

da semente podendo ser transformados no percurso, por exemplo, sacarose pode ser convertida 

em hexoses por ação de invertases (WEBER et al., 1997). As camadas filiais mais externas 

recuperam os nutrientes que estão no apoplasto e os transferem para os locais de armazenamento 

principalmente pela rota simplástica (PATRICK; OFFLER, 1995). Uma visão geral desse 

processo pode ser observada na Figura 1 (ZHANG et al., 2007). 

As diferenças na concentração de nutrientes em locais de trocas 

simplásticas/apoplásticas direcionam a força motora para efluxo de nutrientes pela difusão 

facilitada através dos carreadores ou poros não seletivos (revisado por PATRICK; OFFLER, 

2001). Contudo, nem sempre o transporte se dá por difusão facilitada, pois muitos trabalhos tem  
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Figura 1. Diagrama esquemático da transferência de nutrientes da casca para os 
cotilédones importados do floema em sementes leguminosas. 1) canal não-seletivo; 2) 
antiporte sacarose/H+; 3) H+ ATPase; 4) facilitador de sacarose; 5) aquaporina; 6) simporte 
sacarose/H+; 7) canal de Cl-; 8) canal de cátion não-seletivo; 9) simporte sacarose/H+; 10) 
H+ ATPase; 11) simporte aminoácido/H+ e 12) simporte hexose/H+. Adaptado de Zhang et 
al. (2007). 
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mostrado que o componente de liberação de sacarose é secundário, ativo e acoplado com 

atividades H+ ATPase (revisado por ZHANG et al., 2007). Conforme os autores, algumas 

evidências para isso são: 1) forte atividade de bombas de prótons em membranas plasmáticas de 

células do parênquima fundamental de casca de sementes e 2) a presença de células de 

transferência enriquecidas em transportadores de açúcares e aminoácidos. 

 

2.2 Jatropha curcas 

A espécie J. curcas pertence a mesma família da espécie R. communis – 

Euphorbiaceae. No entanto, a ocorrência da PCD nos tecidos maternais dessas duas espécies 

parece ocorrer de maneira bem distinta, pois em J. curcas o tecido maternal que perdura durante 

o desenvolvimento e vai gradativamente sofrendo PCD é o integumento interno (ROCHA et al., 

2013) ao passo que em R. communis esse tecido é o nucelo (GREENWOOD et al., 2005; 

NOGUEIRA et al., 2012). Dessa forma, J. curcas representa um modelo interessante para estudar 

a PCD  no integumento interno.   

 

2.2.1 Importância econômica 

O óleo extraído das sementes de J. curcas representa o principal produto econômico 

dessa espécie e a caracterização desse óleo visando à produção de biodiesel vem sendo alvo de 

investigação (PRAMANIK, 2003; DUBEY et al., 2011; FOLARANMI, 2013). Como 

subprodutos do processamento da semente para extração do óleo têm-se a torta e a casca. A torta 

de pinhão manso, desde que destoxificada, pode ser uma boa substituta da soja em dietas para 

animais (MAKKAR; BECKER, 2009), especialmente levando-se em consideração o valor de 

mercado da soja e sua importância na alimentação humana. Contudo, para que esse subproduto 

seja oferecido como uma proteína de alto valor na alimentação animal deseja-se uma torta 

prensada sem a casca devido ao alto conteúdo de fibra bruta desta o que resulta em um alimento 

com baixa digestibilidade. Nessa condição, gera-se mais um subproduto como resíduo do 

processamento – a casca, que representa aproximadamente 42 % dos constituintes da semente 

(SINGH et al., 2008). Dessa forma, estudos têm focado em um destino para a casca que, por ser 

rica em lignina, pode ser usada na geração de energia (OPENSHAW, 2000). A energia térmica 
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liberada durante a combustão da casca pode ser aplicada, por exemplo, na secagem das amêndoas 

de J. curcas ou durante o processo de produção do biodiesel (KRATZEISEN et al., 2013). Além 

disso, a casca é alvo de estudo para a produção de um atrativo biocombustível de segunda 

geração, o bio-óleo de pirólise rápida (MANURUNG et al., 2009). 

 

2.2.2 Ésteres de forbol 

Os ésteres de forbol são diterpenos policíclicos, em que dois grupos hidroxila sobre 

átomos de carbono vizinhos são esterificados a ácidos graxos (GOEL et al., 2007). Estes 

compostos são os principais responsáveis pela toxicidade da espécie J. curcas e sua interação 

com a proteína quinase C afeta a atividade de várias enzimas, biossíntese de proteínas, DNA, 

poliaminas, processos de diferenciação celular e expressão gênica. Seis ésteres de forbol foram 

reportados como presentes no óleo de sementes de J. curcas e todos esses compostos possuem o 

mesmo grupo diterpeno conhecido como 12-deoxi-16-hidroxiforbol (Fig. 2) (HAAS et al., 2002). 

Os ésteres de forbol são formados a partir de esqueletos de carbono conhecidos como 

tigliano, o qual é composto de quatro anéis (GOEL et al., 2007). Esses esqueletos de carbono são 

originados do casbeno, o qual também está associado à via biossintética de outros diterpenos 

(Fig. 3).  A hidroxilação do tigliano em diferentes posições e as ligações ésteres em vários grupos 

ácidos conferem variabilidade aos ésteres de forbol. As vias de biossíntese que levam à formação 

dos ésteres de forbol ainda são pouco conhecidas, no entanto, sabe-se que os terpenoides com 

esqueletos tigliano, jatrofano, latirano e ingenano são originados da conversão do geranil-geranil 

difosfato em casbeno.  Desde a identificação da primeira enzima comprometida na síntese de 

terpenoides originados do casbeno, a sintase do casbeno, nenhum passo posterior foi identificado 

e esses passos incluem reações de oxidação, fechamento de anéis e, no caso dos ésteres, a adição 

de grupos acil (KING et al., 2014). Esses autores observaram que os genes que codificam para 

enzimas modificadoras de terpenoides, como álcool desidrogenase e BAHD aciltransferase são 

fisicamente agrupados com a sintase do casbeno e apresentaram evidências de que eles são co-

regulados transcricionalmente. Além disso, o estudo de King et al., 2013 indicou que a 

biossíntese dos ésteres de forbol em J. curcas é uma característica monogênica dominante 

maternalmente controlada.  
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Figura 2. Ésteres de forbol encontrados no óleo de sementes de J. curcas. Adaptado de Haas et 
al., (2002). 
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Figura 3. Via hipotética de produtos formados a partir do casbeno (KIRBY et al., 2010).  
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2.2.3 Análises proteômicas de J. curcas  

O primeiro estudo proteômico com J. curcas foi realizado com plântulas estressadas 

pelo frio onde se estudaram proteínas relacionadas à fotossíntese e as funções do fotosistema II 

no intuito de avaliar os mecanismos de resposta a esse tipo de estresse (LIANG et al., 2007). A 

estratégia proteômica utilizada foi eletroforese 2D e identificação das proteínas usando LC- 

MS/MS. Em seguida, realizou-se um estudo comparativo de embrião e endosperma o que 

resultou em 380 e 533 spots de proteínas principais, respectivamente. Entre os spots de proteínas 

que apareceram no gel 2D somente 14 tiveram as proteínas posteriormente identificadas por 

MS/MS (LIU et al., 2009).  

Com o objetivo de esclarecer a mobilização de óleo de sementes em germinação 

Yang et al., (2009) realizaram uma análise proteômica do endosperma de sementes em 

germinação associada a observações ultraestruturais. As proteínas foram separadas por 

eletroforese 2D e entre os spots encontrados somente 50 foram identificados e, então 

categorizados em cinco grupos incluindo proteínas relacionadas à sinalização, mobilização de 

óleo,  estresse oxidativo e sintases de ATP.  

A análise proteômica das organelas responsáveis pelo armazenamento de óleo, corpos 

oleaginosos, revelou que as oleosinas são as principais proteínas encontradas (87%), além de 

caleosina, esteroleosina, curcina e aquaporina (POPLUECHAI et al., 2011). Resultado 

semelhante foi observado por Liu et al., (2015), que adicionalmente, através de uma análise de 

expressão transiente, observaram que proteína de ligação ao íon cálcio e proteína de ligação ao 

RNA rica em glicina são direcionadas para os corpos oleaginosos.  

Uma análise proteômica diferencial entre as proteínas expressas no embrião e 

endosperma de sementes maduras foi realizada por Liu et al., (2011) e resultou na identificação 

de 28 proteínas que foram distribuídas em nove classes funcionais. Mudanças no proteoma de 

sementes inteiras em seis estágios de desenvolvimento foram avaliadas usando a técnica 

proteômica baseada em gel resultando na identificação de 104 proteínas diferencialmente 

expressas por espectrometria em tandem, MALDI-TOF/TOF. Essas proteínas estavam envolvidas 

primariamente no fluxo de carbono para acúmulo de lipídeos e foram classificadas em dez 

categorias funcionais. Outra análise proteômica de endosperma com oito estágios de 

desenvolvimento foi realizada utilizando SDS-PAGE com análise por espectrometria de massa 
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em tandem (BOORANASRISAK et al., 2013). Os resultados mostraram 22 proteínas 

relacionadas à biossíntese de ácidos graxos cujos níveis de expressão mudaram durante o 

desenvolvimento. 

Os estudos mencionados foram baseados principalmente na análise por gel 2D e, por 

estudarem proteínas diferencialmente expressas, foram limitados a um baixo número de 

identificações. Além disso, nenhum deles se beneficiou do banco de dados de sequência 

genômica de J. curcas (SATO et al., 2011; HIRAKAWA et al., 2012). O primeiro trabalho de 

proteômica a se beneficiar desse banco de dados e que resultou em uma grande quantidade de 

proteínas identificadas foi realizado com plastídeos de endosperma de sementes em 

desenvolvimento (PINHEIRO et al., 2013) utilizando uma estratégia bottom-up. Esse trabalho 

resultou na identificação de 1103 proteínas das quais 923 foram consideradas como verdadeiras 

identificações de plastídeos através da análise de preditores e bancos de dados. Posteriormente 

uma análise proteômica do endosperma em diferentes estágios de desenvolvimento com 

estratégia bottom-up (SHAH, 2014) resultou na identificação de 1760 proteínas. . 

Assim, observa-se que poucos estudos proteômicos foram publicados para J. curcas, 

e estes se concentraram principalmente no endosperma, embrião e corpos oleaginosos. Além 

disso, o fato da maioria desses estudos utilizarem a estratégia proteômica baseada em gel 2D 

trouxe poucas identificações de proteínas. Dessa forma, nota-se a importância de um estudo 

proteômico com estratégia bottom-up em tecidos maternais das sementes de J. curcas, 

especialmente do integumento interno, pois nessa espécie é o tecido responsável pela nutrição do 

embrião e endosperma.  
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivos gerais 
 

O objetivo geral deste trabalho foi entender o papel desempenhado pelo integumento 

interno de J. curcas no desenvolvimento dos tecidos filiais através da identificação das proteínas 

envolvidas com  a PCD e  com os mecanismos de transferência de nutrientes. Além disso, 

contribuir para o entendimento sobre o local de síntese dos ésteres de forbol e assim ajudar na 

compreensão das vias biossintéticas que levam à síntese desses compostos nessa espécie. 

 

3.2 Objetivos especifícos 

 

- Análise histológica detalhada do desenvolvimento de sementes de J. curcas; 

-Análise proteômica do integumento interno de sementes em desenvolvimento de J. 

curcas; 

- Comparar a abundância de determinadas hidrolases e seus inibidores, identificados 

na análise proteômica do integumento interno de sementes de J. curcas, com a expressão de 

transcritos por qPCR; 

- Identificar no genoma de J. curcas os possíveis genes que codificam para a enzima 

sintase do casbeno e determinar a expressão relativa de cada um desses genes em raízes, folhas, 

embrião, integumento interno e endosperma  
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CAPÍTULO I 
Ontogênese da semente de Jatropha curcas L. 

 

RESUMO 

A semente de J. curcas é importante na cadeia produtiva de biodiesel devido ao alto teor de óleo. 
O conhecimento da anatomia da semente dessa espécie pode auxiliar nos estudos biotecnológicos 
que facilitem a seleção de genótipos com perfis apropriados de ácidos graxos e que produzam 
sementes sem compostos tóxicos. Estudos histológicos podem auxiliar na identificação do local 
de síntese desses  compostos , através de análises proteômicas e transcriptômicas específicas dos 
tecidos identificados. O objetivo deste capítulo foi fazer a descrição ontogenética da semente de 
J. curcas. Para isso, foram avaliados botões florais em diferentes estágios de desenvolvimento 
(1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 e 4,0 mm de comprimento), óvulos de flores abertas sem polinização e 
sementes em diferentes estágios de desenvolvimento coletadas a partir da polinização controlada 
das flores (1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 35 e 37 dias após a polinização – DAP). 
Observou-se que o óvulo de J. curcas  é bitegumentado e o nucelo se projeta para fora da 
micrópila formando o bico nucelar. O saco embrionário é do tipo Polygonum, ou seja, possui três 
antípodas, duas sinérgides, uma oosfera e uma célula central binucleada. A embriogênese foi 
inteiramente descrita desde a fase de zigoto até a formação do embrião cotiledonar maduro. O 
desenvolvimento ontogenético do endosperma foi descrito desde a formação dos primeiros 
núcleos livres, passando pela alveolação, celularização e acúmulo de substâncias de reserva. 
Durante o desenvolvimento da semente o nucelo é rapidamente consumido seguido de parte do 
integumento interno, restando deste, ao final do desenvolvimento, apenas o tecido vascular, 
algumas camadas comprimidas do mesofilo e a epiderme externa que juntamente com o 
integumento externo formam o revestimento da semente. Esse trabalho contribui para esclarecer 
algumas contradições existentes na literatura sobre a anatomia da semente de J. curcas e é o 
primeiro a fazer uma descrição completa do saco embrionário, da embriogênese, do 
desenvolvimento ontogenético do endosperma e a descrever detalhadamente as mudanças 
ocorridas no integumento interno de J. curcas no processo de desenvolvimento da semente. 
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1 INTRODUÇÃO 

O correto entendimento da estrutura de uma semente depende do conhecimento do 

seu desenvolvimento a partir do óvulo, o qual é obtido através de estudos ontogenéticos 

(BOESEWINKEL AND BOUMAN, 1984). Esse tipo de estudo gera informações sobre o local 

de síntese e acúmulo de determinados compostos durante o desenvolvimento (KESKI-SAARI, 

2005; SCHMIDT et al., 2011), auxilia os estudos de evolução (TOWNSLEY; SINHA, 2012) e 

sistemática (FAGUNDES; MARIATH, 2014), além de esclarecer desentendimentos gerados 

quando apenas a estrutura da semente madura é analisada (SINGH, 1970).  

A anatomia de sementes de J. curcas tem sido descrita na literatura por diversos 

autores (SINGH, 1970; TOKOUKA; TOBE, 1998; REALE et al., 2012; CATZÍN-YUPIT et al., 

2014), contudo, esses trabalhos apresentam lacunas na ontogênese da semente, pois não abordam, 

por exemplo, a embriogênese e o desenvolvimento do endosperma. Além disso, no estudo 

realizado com sementes maduras algumas interpretações não são claras (REALE, et al., 2012) e 

mesmo aquele realizado com sementes em desenvolvimento apresenta interpretações divergentes 

(CATZÍN-YUPIT et al., 2014). Assim, observa-se que não há na literatura o desenvolvimento 

completo da semente de J. curcas e, além disso, algumas interpretações divergentes devem ser 

esclarecidas. 

O estudo mais completo da anatomia de sementes de J. curcas foi realizado por Singh 

(1970). Esse estudo fez a descrição do óvulo, do embrião maduro, uma breve descrição do 

endosperma e das mudanças que ocorrem no integumento interno. Como esse trabalho não 

apresenta as fotografias das sementes, mas sim desenhos esquemáticos (Fig. 1), não é possível 

visualizar, por exemplo, características celulares como tamanho e formato das células, densidade 

do citoplasma e localização do núcleo. Algumas interpretações nesse estudo divergem daquelas 

encontradas em publicações recentes como, por exemplo, o tecido descrito como nucelo foi 

chamado de embrião no estudo de Catzín-Yupit et al., (2014), realizado com sementes em 

desenvolvimento.   

O estudo realizado com sementes maduras (REALE et al., 2012) descreve que a 

epiderme interna do integumento interno (tégma) forma a camada mecânica de células 

paliçádicas, por outro lado Singh (1970) observou que essa camada é consumida durante o 
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desenvolvimento da semente e contribui com o crescimento do endosperma. Outra conclusão 

divergente está relacionada à membrana esbranquiçada que circunda o endosperma, pois alguns 

autores relatam que ela tem origem no nucelo (REALE et al., 2012) e outros relatam que ela tem 

origem no integumento interno (SINGH, 1970; TOKUOKA; TOBE, 1998). 

O gênero Jatropha está classificado na subfamília Crotonoideae com base em 

algumas características bem definidas, como: presença de exótegma persistente composta de 

células paliçádicas e alongadas radialmente; presença de tecido vascular no integumento interno 

multiplicativo que aumenta em espessura durante o desenvolvimento e presença de carúncula 

(TOKUOKA; TOBE, 1998). Essa subfamília possui carpelos uniovulados, assim como as 

subfamílias Acalifoideae e Euforbioideae e, dessa forma diferem das subfamílias Filantoideae e 

Oldfieldroideae que possuem carpelos biovulados.  

Diante do exposto, esse trabalho visa acrescentar o que ainda não foi descrito acerca 

da anatomia da semente de J. curcas como a formação do saco embrionário, a embriogênese, a 

formação do endosperma e as mudanças ocorridas nos integumentos para a formação da casca da 

semente, além de esclarecer as controvérsias existentes na literatura. Para isso, a análise 

anatômica de botões florais em diferentes estágios, óvulos de flores abertas sem polinização e de 

sementes em diferentes estágios de desenvolvimento. Os dados contribuirão para a identificação 

correta dos tecidos a serem utilizados para as análises proteômicas e de expressão de genes.  
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Figura 1.1. Estrutura do óvulo e semente em desenvolvimento de J. curcas (SINGH, 1970). En, 
endosperma; H, hipóstase; II, integumento interno; N, nucelo; NB, bico nucelar; OB, obturador; 
OI, integumento externo; VS, tecido vascular. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Localização da área de estudo 

O material deste estudo foi coletado no campo experimental da Universidade Federal 

do Ceará, Campus do PICI, Fortaleza-CE, nos meses de março a abril de 2010.   

 

2.2 Material vegetal 

Botões florais em diferentes estágios de desenvolvimento foram coletados com base 

no comprimento, assim utilizaram-se nesse estudo aqueles botões florais com comprimento de 1, 

2, 3 e 4 mm. Além disso, utilizou-se como controle para as mudanças ocorridas no 

desenvolvimento da semente, óvulos de flores abertas sem polinização.  

Botões florais foram protegidos da ação de insetos polinizadores utilizando-se sacos 

de tule presos no pedicelo. Esse procedimento foi feito com o objetivo de se realizar a 

polinização manual com o auxílio de pincéis macios e, assim, ter o controle do estágio de 

desenvolvimento da semente com base no número de dias após a polinização (DAP). Dessa 

forma, sementes em desenvolvimento com 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 35 e 37 DAP 

foram coletadas para os estudos anatômicos.  

 

2.3 Fixação e processamento do material vegetal para análise anatômica por microscopia de 

luz  

A fixação dos botões florais e das sementes em diferentes estádios de 

desenvolvimento foi realizada em solução Karnovsky (glutaraldeído 1%; formaldeído 4% em 

tampão fosfato) (KARNOVSKY, 1965, modificado). Após a fixação, as amostras foram 

desidratadas em séries etílicas (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100%, 1 hora cada passo) 

infiltradas e incluídas em resina plástica do tipo glicol-metacrilato (Historesin, Leica), a qual foi 

preparada conforme instruções do fabricante. Para uma completa infiltração, esta foi realizada 

lentamente por pelo menos 20 dias na geladeira. Após a inclusão, secções com 3 a 5 μm de 

espessura para todos os estágios, foram obtidas em micrótomo rotatório de avanço automático 
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(Leica RM 2065). As secções foram distendidas em água, colocadas em lâminas histológicas, 

coradas com de azul de toluidina 0,05% em bórax 0,12% por 10 minutos e, em seguida, fucsina 

básica 0,05% por 0,5 a 1 minuto (JUNQUEIRA, 1990). As lâminas permanentes foram montadas 

com Tissue Mount (Tissue-TEK).  Os resultados foram registrados com câmara fotográfica (HP 

Photosmart R967) acoplada na ocular de um microscópio Olympus modelo CX40. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Óvulo 

O óvulo de J. curcas é anátropo, apresenta desenvolvimento relativamente síncrono e 

preenche grande parte dos lóculos  sendo formado pelo nucelo e por dois integumentos, o interno 

e o externo (Fig. 1.2 A). O nucelo de pinhão manso desenvolve-se mais rápido que os dois 

integumentos e se projeta para fora da micrópila até o obturador formando o bico nucelar (Fig. 

1.2 A).  Nota-se o funículo, o qual conecta a placenta ao integumento externo, a rafe na região 

adjacente ao integumento externo e a calaza na região de confluência dos dois integumentos na 

região oposta a micrópila (Fig. 1.2 B). Nessa espécie, o tecido vascular se ramifica da calaza em 

direção ao integumento interno (Fig. 1.2 B). Na região oposta à calaza, as aberturas do 

integumento interno (endóstoma) e do integumento externo (exóstoma) formam a micrópila, uma 

abertura estreita por onde passa o tubo polínico. Sobre a micrópila, formando um capuz em cima 

do bico nucelar, acomoda-se o obturador de origem placentária (Fig. 1.2 A), formado por células 

com citoplasma denso, núcleo relativamente mediano e vacuoma apical. Observa-se ainda no 

óvulo, a hipóstase (Fig. 1.2 B) - grupo de células calazais situadas logo abaixo do saco 

embrionário, as quais contêm citoplasma denso e acumulam compostos fenólicos - e do lado 

oposto, encontra-se uma saliência que se desenvolve no topo do integumento externo próximo a 

região micropilar, a carúncula (Fig. 1.2 A).  

O saco embrionário aprofunda-se no nucelo posicionado várias camadas abaixo da 

epiderme nucelar devido a divisões nas células parietais do mesmo. Dessa forma, o nucelo nessa 

espécie é do tipo crassinucelado (Fig. 1.2 B). 

Os integumentos interno e externo apresentam semelhanças quanto às características 

das células nas diferentes camadas, mas diferem no número de camadas celulares. O integumento 

interno apresenta aproximadamente 20 camadas celulares ao passo que o externo apresenta cerca 

de 10 camadas na região que contem a rafe e cerca de 6 camadas na região oposta a mesma (Figs. 

1.2 C e 1.2 D). As epidermes de ambos os integumentos apresentam células justapostas com 

paredes delgadas e citoplasma denso (Fig. 1.2 C e 1.2 D).  Já as células parenquimáticas do 

mesofilo de ambos os integumentos são vacuoladas e possuem citoplasma e núcleo próximos à 

parede celular.  
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Figura 1.2. Anatomia do óvulo de J. curcas. A. Secção longitudinal de um botão floral com 1 
mm de comprimento contendo dois óvulos com desenvolvimento síncrono. Escala = 50 µm. B. 
Secção longitudinal de um óvulo após a antese e antes da polinização. Escala = 200 µm. C. 
Secção longitudinal do integumento interno. Escala = 30 µm. D. Secção longitudinal do 
integumento externo. Escala = 15 µm. BN, bico nucelar; C, carúncula; Cz, calaza; EE, epiderme 
externa; EI, epiderme interna; F, funículo; H, hipóstase; IE, integumento externo; II, integumento 
interno; M, mesofilo; N, nucelo; Ob, obturador; R, rafe; SE, saco embrionário. 
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3. 2 Saco embrionário 

Após a meiose da célula arqueosporial quatro megásporos são formados. Desses, 

apenas um se diferencia para dar origem ao saco embrionário enquanto os outros se degeneram. 

A formação do saco embrionário em pinhão manso é do tipo Polygonum, ou seja, monospórico 

apresentando sete células (três antípodas, uma célula central binucleada e uma célula ovo 

adjacente a duas sinérgides) e oito núcleos (Fig. 1.3). Em botões florais de aproximadamente 1 

mm de comprimento, a célula arqueosporial se diferencia das demais células do nucelo pelo 

grande tamanho, citoplasma denso e núcleo volumoso com nucléolo conspícuo (Fig. 1.3A). O 

megásporo funcional sofre 3 divisões mitóticas e o saco embrionário já formado é observado em 

botões  florais de 2 a 4 mm de comprimento (Figs. 1.3B - 1.3F). O saco embrionário binucleado 

pode ser observado em botões florais com 2,0 – 2,5 mm de comprimento, porém a célula central 

está menos expandida em botões florais com 2,0 mm de comprimento do que naqueles com 2,5 

mm (Figs. 1.3C e 1.3D). A célula ovo apresenta citoplasma denso ao redor do núcleo, vacuoma 

desenvolvido e pode ser observada em botões florais a partir de 3,0 mm de comprimento (Figs. 

1.3D e 1.3E). Em botões florais medindo 3,5 mm podem-se observar as sinérgides bem 

desenvolvidas e justapostas à célula ovo (Fig. 1.3E). As antípodas são observadas no pólo calazal 

(Fig. 1.3D). A análise do saco embrionário em óvulos de flor recém-aberta e sem polinização 

evidenciou a célula média com um núcleo polar envolto pelo citoplasma da célula central (Fig. 

1.3F).   

 

3.3 Embriogênese 

A embriogênese ocorre após a fecundação da oosfera por uma das duas células 

gaméticas culminando com a formação do zigoto. A partir de 2 DAP, o zigoto pode ser 

observado (Figs. 1.4A – 1.4C). Contudo, sua primeira divisão, a qual origina a célula basal e a 

célula apical é observada somente com 10 DAP (Fig. 1.4D). A primeira divisão no zigoto é 

nuclear e não foi possível observar a citocinese (Fig. 1.4D). Quinze dias após a polinização, 

observou-se o proembrião periforme constituído de um suspensor com quatro células vacuoladas 

(Fig. 1.4E). O embrião globular foi observado com 22 DAP (Fig. 1.4F) preso ao nucelo pelo 

suspensor e envolto por endosperma nuclear. Aos 25 DAP o embrião apresentava-se em seu 

estágio  
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Figura 1.3. Desenvolvimento do saco embrionário em J. curcas. A. Secção longitudinal de um botão floral com 1 mm de comprimento. Seta indica a 
célula arqueosporial circundada pelo nucelo crassinucelado. Escala = 20 µm. B. Secção longitudinal de um botão floral com 2,0 mm de comprimento. 
Setas indicam as células do saco embrionário binucleado. Escala = 20 µm. C. Secção longitudinal de um botão floral com 2,5 mm de comprimento 
apresentando o saco embrionário binucleado com célula central em expansão. Escala = 20 µm. D. Secção longitudinal de um botão floral com 3,0 mm de 
comprimento apresentando o saco embrionário com célula ovo e antípodas. Escala = 50 µm. E. Secção longitudinal de um botão floral com 3,5 mm de 
comprimento apresentando o saco embrionário com célula ovo e sinérgides. Escala = 20 µm. F. Secção longitudinal de um botão floral com 4,0 mm de 
comprimento apresentando a célula central de um saco embrionário após a antese, porém antes da polinização. Seta indica um núcleo polar embebido no 
citoplasma da célula central. Escala = 20 µm. An, antípodas; CC, célula central; CO, célula ovo; II, integumento; N, nucelo; NP, núcleo polar; S, 
sinérgidas. 
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Figura 1.4. Embriogênese em J. curcas. A-C. Secções longitudinais de sementes com 2, 3 e 5 DAP, 
respectivamente. Setas indicam o zigoto antes da primeira divisão. D. Secção longitudinal de semente 
com 10 DAP apresentando a primeira divisão no zigoto. Setas indicam núcleos livres do endosperma. 
E. Secção longitudinal de semente com 15 DAP apresentando o pró-embrião. Setas indicam núcleos 
livres do endosperma. F. Secção longitudinal de semente com 22 DAP apresentando o embrião 
globular indicado pela seta. G. Secção longitudinal de semente com 25 DAP apresentando o embrião 
cordiforme indicado pela seta. H. Secção longitudinal de semente com 30 DAP apresentando o 
embrião cotiledonar em fase inicial indicado pela seta. I. Secção longitudinal de semente com 35 
DAP apresentando o embrião cotiledonar completamente formado indicado pela seta. C, casca; CA, 
célula apical; CB, célula basal; E, endosperma; II, integumento interno; N, nucelo; PE, pró-embrião; 
S, suspensor. Escalas A-F = 30 µm. Escala G = 200 30 µm. 
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cordiforme e envolto por endosperma celular (Fig. 1.4G). Aos 30 DAP o embrião cotiledonar  em   

desenvolvimento está preso aos remanescentes de nucelo pelo suspensor que apresentava células 

de citoplasma denso (Fig. 1.4H). Aos 35 DAP observou-se o embrião maduro com todas as zonas 

meristemáticas bem definidas – meristema apical do caule e raiz, procâmbio e meristema 

fundamental (Fig. 1.4I). O embrião maduro apresentou células isodiamétricas ricas em material 

de reserva e a presença de laticíferos. 

 

3.4 Formação do Endosperma 

O endosperma de J. curcas  é do tipo nuclear e sua formação inicia-se 1 DAP com o 

surgimento de núcleos livres (Fig. 1.5). Sucessivas divisões nucleares levam a formação do 

endosperma cenocítico, ou seja, vários núcleos embebidos no citoplasma de uma grande célula 

com vacúolo central (Figs. 1.5A – 1.5D). Inicialmente os núcleos livres apareceram no centro da 

célula central (Figs. 1.5A e 1.5B) e, posteriormente a circundam completamente na região 

adjacente ao integumento interno (Figs. 1.5C e 1.5D). A célula central permanece nessa condição 

por cerca de 22 DAP, quando o embrião está no estágio globular (Fig. 1.5F).  

Após a formação de vários núcleos livres inicia-se o processo de celularização do 

endosperma nuclear, aproximadamente 25 DAP, com a formação de alvéolos, os quais são 

estruturas com paredes celulares contendo núcleo livre e que apresentam uma face aberta, ou 

seja, sem parede celular, voltada para o vacúolo da célula central (Figs 1.5E - 1.5G). O processo 

de celularização tem início na região micropilar adjacente ao embrião (Fig. 1.5E) onde se estende 

gradualmente para a região calazal de maneira centrípeta. Novas divisões nucleares e novas 

citocineses periclinais levam a formação de novas camadas de células e novos alvéolos 

internamente à célula central até que não haja mais núcleos livres. Esse ciclo, denominado de 

alveolação, prossegue até o completo preenchimento do vacúolo da célula central com 

concomitante acúmulo de reservas nas primeiras células formadas próximas ao 
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Figura 1.5. Desenvolvimento ontogenético do endosperma de J. curcas. A. Secção longitudinal de semente 5 DAP. B. Ampliação da região 
quadriculada em A. Setas indicam núcleos livres do endosperma nuclear. C. Secção longitudinal de semente  20 DAP. D. Ampliação da região 
quadriculada em C. Escala = 500 µm. Setas indicam núcleos livres do endosperma nuclear que circundam a periferia do integumento interno. E. 
Secção longitudinal de semente com 25 DAP.  Escala = 2 mm. F e G. Ampliação da s regiões quadriculada e pontilhada em E, respectivamente. 
Setas indicam alvéolos. H. Secção longitudinal de semente 50 DAP. Escala = 2 mm. I. Ampliação da região quadriculada em H. Setas indicam 
remanescentes celulares. Co, cotilédone; E, endosperma; Em, embrião; II, integumento interno; IE, integumento externo; N, nucelo. 
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integumento interno e de maneira centrípeta. O endosperma maduro, com grande acúmulo de 

reserva, circunda o embrião e preenche a maior parte da semente (Fig. 1.5H). Na região do 

endosperma em contato com o embrião, especialmente com os cotilédones, observou-se a 

formação de uma camada de remanescentes celulares originada da lise de células do endosperma 

possivelmente pelo processo de PCD (Figs. 1.5H e 1.5I).  

3.5 Mudanças ocorridas no nucelo  

Conforme demonstrado no subtópico 3.1 o nucelo de J. curcas é crassinucelado (Fig 

1.6A). Um dia após a polinização já é possível observar consumo desse tecido em sua região 

mediana acompanhado de expansão da célula central do saco embionário o que a deixa em 

contato direto com o integumento interno (Fig. 1.6B). Com essa degradação na região mediana 

resta do nucelo uma porção na região micropilar onde o embrião fica preso e outra porção na 

região calazal (Fig. 1.6B e 1.6C). Durante o desenvolvimento, a célula central se expande cada 

vez mais e o nucelo vai se tornando cada vez mais restrito até que seja completamente 

consumido.  

3.6 Mudanças ocorridas no integumento interno 

Em J. curcas, paralelamente com o desenvolvimento do embrião e a formação do 

endosperma, alterações  citológicas e lise celular ocorrem nas camadas do integumento interno 

(Fig 1.7). A análise durante o desenvolvimento evidenciou que em estágios iniciais, até 25 DAP, 

o integumento interno é o tecido que ocupa a maior parte da semente, posteriormente esse tecido 

é consumido de forma gradativa na direção do integumento externo e, então, o endosperma passa 

a ser o principal tecido a preencher a semente. Inicialmente o integumento interno é constituído 

por aproximadamente 22 camadas celulares que posteriormente aumentam em número devido às 

divisões celulares periclinais e anticlinais que ocorrem no mesofilo. Aos 5 DAP todas as camadas 

do integumento interno estão presentes; as células do mesofilo são pequenas, apresentam 

citoplasma denso e estão em ativa divisão celular (Figs. 1.7A e 1.7B). 
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Figura 1.6. Mudanças ocorridas no nucelo durante o desenvolvimento de sementes de J. curcas. A. 
Secção longitudinal de um óvulo antes da polinização. Escala = 500 µm. B. Secção longitudinal de 
uma semente 1 DAP onde resta do nucelo uma porção na região micropilar e uma porção na região 
calazal. Escala = 500 µm. C. Secção longitudinal de uma semente 22 DAP. Escala = 300 µm. BN, bico 
nucelar; CC, célula central; E, endosperma; Em, embrião; IE, integumento externo; II, integumento 
interno; N, nucelo; Nc, nucelo na região calazal; Nm, nucelo na região micropilar.  
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Figura 1.7. Mudanças ocorridas nos integumentos interno e externo de sementes em desenvolvimento de J. curcas. A. Secção longitudinal 
de semente com 5 DAP. Escala = 2 mm. B. Ampliação da região quadriculada na figura A. Escala = 1mm. C. Secção longitudinal de 
semente com 10 DAP. Escala = 500 µm. D. Ampliação da região quadriculada em C. E. Secção longitudinal de semente com 22 DAP. Setas 
indicam remanescentes de células. Escala = 500 µm. F. Secção longitudinal de semente com 30 DAP. Setas indicam tecido vascular. Escala 
= 500 µm. G. Secção longitudinal de semente com 37 DAP. Setas indicam remanescentes celulares. Asterisco indica células comprimidas. 
Escala = 500 µm. CC, célula central; E, endosperma; EE-IE, epiderme externa do integumento externo; EE-II, epiderme externa do 
integumento interno; EI-IE, epiderme interna do integumento externo; IE, integumento externo; M-IE, mesofilo do integumento externo; M-
II, mesofilo do integumento interno Nc, nucelo na região calazal; Nm, nucelo na região micropilar. TV, tecido vascular. 
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A partir de 7 DAP aparecem os primeiros sinais de consumo do integumento 

interno iniciando-se pela epiderme da face interna e células do mesófilo adjacentes a esta na 

região mediana onde o nucelo já foi consumido. Aos 10 DAP, estágio em que se observa a 

primeira divisão do zigoto, as células do mesofilo não apresentam sinais de divisão celular e 

aquelas voltadas para a cavidade central estão bastante vacuoladas; a epiderme interna está 

presente somente em regiões onde ainda existe nucelo (Figs. 1.7C e 1.7D). Aos 22 DAP as 

células de todo o mesofilo estão expandidas e o consumo daquelas mais próximas à cavidade 

central prossegue intensamente formando uma camada de remanescentes celulares entre o 

endosperma e o mesofilo (Fig. 1.7E). Aos 30 DAP todo o mesofilo interno ao tecido vascular 

voltado para o endosperma é consumido o que coloca o tecido vascular em contato direto com 

o endosperma (Fig. 1.7 F), porém as células externas ao tecido vascular, voltadas para a testa, 

ainda persistem. Aos 37 DAP as células do mesofilo externas ao tecido vascular são 

comprimidas (Fig. 1.7G) e juntamente com aquele formam a película esbranquiçada que faz 

parte da casca na semente madura.  

A epiderme externa do integumento interno passa a se alongar a partir de 20 DAP 

inicialmente na região calazal, posteriormente se diferencia em uma camada paliçadica de 

células radialmente alongadas e acumula compostos fenólicos (Figs. 1.7F e 1.7G). Essa 

camada representa a principal barreira de proteção da semente madura.  

3.7 Mudanças ocorridas no integumento externo 

Diferentemente do integumento interno, o integumento externo de J. curcas não é 

consumido e, assim, não apresenta redução de suas camadas durante o desenvolvimento da 

semente. As principais diferenças observadas ocorrem nas epidermes interna e externa. As 

células da epiderme interna tornam-se alongadas, porém menos que as do integumento 

interno; as células do mesofilo continuam parenquimáticas e o sistema vascular permanece; e 

as células da epiderme externa tornam-se mais alongadas e acumulam compostos fenólicos 

(Figs. 1.7F e 1.7G). Espaços são observados nessa última camada, os quais são preenchidos 

com tecido parenquimático (Fig. 1.7G).  

Todo o integumento externo juntamente com as camadas que restam do 

integumento interno, descritas no tópico anterior, formam a casca da semente. O integumento 

interno representa a tégma e o externo a testa.  



51 

 

4 DISCUSSÃO 
 

4.1 Óvulo 

O óvulo pode ser classificado com base na sua forma e orientação em relação ao 

funículo em: ortótropo, hemianátropo, anátropo e campilótropo sendo o anátropo o tipo mais 

comum (MAHESHWARI, 1950; BOUMAN, 1984). O óvulo de J. curcas é anátropo, pois faz 

uma curvatura de 180° em relação ao funículo. Essa característica é observada em outras 

Euphorbiaceae como R. communis (SINGH, 1954) e E. esula (CARMICHAEL; SELBO, 

1999). 

As estruturas mais distintivas encontradas no óvulo de J. curcas foram a 

carúncula, a hipóstase e o obturador. Carúnculas são comumente encontradas na subfamília 

Crotonoideae da família Euforbiaceae (TOKUOKA; TOBE, 1998), porém essa não é uma 

característica distintiva dessa subfamília uma vez que na mesma são encontradas espécies que 

a possuem e que não a possuem. A carúncula se desenvolve a partir do integumento externo 

na região micropilar e parece estar envolvida na atração de insetos para dispersão das 

sementes (BOUMAN, 1984). A importância dessa estrutura na germinação da semente é 

matéria de debate. Contudo, em R. communis não se observou nenhuma influência da 

carúncula na germinação de sementes sob estresse hídrico e salino (SEVERINO et al., 2012).  

A hipóstase refere-se a um grupo de células localizadas abaixo do saco 

embrionário e acima da calaza (BHATNAGAR; BHOJWANI, 2008). Conforme os autores 

algumas das funções atribuídas à hipóstase são: 1) funcionar como uma barreira para limitar o 

crescimento do saco embrionário 2) estabilizar o balanço hídrico em sementes dormentes; 3) 

facilitar o rápido transporte de nutrientes, além de funcionar como tecido de reserva; 4) 

produzir algumas enzimas e reguladores; 5) proteger a semente madura. Em J. curcas essa 

estrutura não persiste na semente madura, como em outras Euphorbiaceae (CARMICHAEL; 

SELBO, 1999), e pode ter múltiplos papéis no desenvolvimento do saco embrionário, 

embrião e endosperma.  

O obturador é uma modificação dos tecidos de transmissão ovarianos que pode ter 

origem placentar, funicular ou a combinação de ambos e é prevalecente nas famílias 

Euphorbiaceae, Liliaceae e Rosaceae (TILTON; HORNER, 1980). O obturador de J. curcas 

tem origem placentar e não penetra através da micrópila como em outras Euforbiaceae 
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(CARMICHAEL; SELBO, 1999), pois, nesse caso, ela é preenchida com o bico nucelar. A 

função do obturador é fornecer nutrientes adicionais e guiar mecânica e quimicamente o 

crescimento do tubo polínico (TILTON; HORNER, 1980). Uma das divergências acerca da 

semente de J. curcas diz respeito à estrutura do obturador, pois  Catzín-Yupit et al. (2014) 

chamou de carúncula o que Singh (1970) chamou de obturador. Neste trabalho, ficou 

esclarecido que a estrutura é o obturador.  

4.2 Nucelo 

Observou-se que o nucelo de J. curcas se projeta para fora da micrópila formando 

um bico nucelar dentro da câmara locular. Essa característica também foi observada por Singh 

(1970). O bico nucelar não é uma característica distintiva da família Euphorbiaceae, pois em 

E. esula, por exemplo, observa-se o bico nucelar embora ele não se estenda até a câmara 

locular como em J. curcas (CARMICHAEL; SELBO, 1999) e em R. communis o bico 

nucelar não está presente (SINGH, 1954).  

O nucelo de J. curcas é crassinucelado, pois o saco embrionário está posicionado 

várias camadas abaixo da epiderme nucelar. Essa característica é observada em outras 

espécies da família Euforbiaceae como R. communis (SINGH, 1954) e E. esula 

(CARMICHAEL; SELBO, 1999) e parece ser universal desta família (DAVIS, 1966 apud 

CARMICHAEL; SELBO, 1999). 

Durante o desenvolvimento das sementes de J. curcas, o nucelo é rapidamente 

consumido restando apenas uma pequena porção na região micropilar, onde o embrião fica 

preso pelo suspensor e uma porção na região calazal, onde se encontra a hipóstase. Singh 

(1970) fez essa observação, porém apresentou um desenho esquemático onde não é possível 

visualizar as características celulares. Por sua vez, Catzín-Yupit et al., (2014) 

equivocadamente chamaram o nucelo que fica na região micropilar de funículo.  

Diferentemente do que ocorre com o nucelo de J. curcas, o nucelo de R. 

communis é multiplicativo e persiste durante o desenvolvimento (SINGH, 1954). Contudo, 

esse tecido é gradativamente consumido pelo endosperma e embrião em desenvolvimento e 

ao final resta uma camada de células comprimidas - a membrana que recobre a casca da 

semente. Conforme Greenwood et al., (2005) a degeneração do nucelo é considerada um 

evento de PCD demonstrado pelas características ultraestruturais das células, fragmentação do 
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DNA nuclear e a presença de uma peptidase cisteínica que digere restos celulares proteicos. 

Além disso, Nogueira et al., (2012) suportaram essa observação através de uma análise 

proteômica do nucelo, onde se identificaram várias peptidases que sabidamente estão 

envolvidas na PCD. Evento semelhante deve estar associado à degeneração observada no 

nucelo de J. curcas. 

4.3 Embriogênese 

Observações de vários estágios de sementes em desenvolvimento de J. curcas 

revelaram que o zigoto é formado em estágios iniciais (2 DAP), porém permanece sem 

alterações até 10 DAP quando se observa a primeira divisão e somente 15 dias após (25 DAP) 

é possível observar o embrião cotiledonar com todos as suas regiões meristemáticas. Esse 

processo é relativamente lento quando comparado ao de R. communis, onde se observa que a 

primeira divisão do zigoto é rápida e, após isso, rapidamente o embrião se diferencia antes 

mesmo do endosperma se tornar completamente celular (SINGH, 1954). Os trabalhos 

existentes de J. curcas  sobre o desenvolvimento sexual reprodutivo são restritos a descrição 

do embrião maduro (SINGH, 1970; REALE et al., 2012) e somente o de Catzín-Yupit et al., 

(2014) fez a tentativa de descrever os estágios embrionários iniciais, porém descreveu o 

nucelo como embrião. Dessa forma, esse é o primeiro trabalho a mostrar a embriogênese de J. 

curcas desde a fase de zigoto até fase de embrião maduro. 

 Com base na primeira divisão do zigoto, na divisão da célula apical (terminal) e 

na contribuição das células apical e basal para a formação do embrião propriamente dito a 

embriogênese pode ser dividida em seis tipos: onagráceo ou crucífero, asteráceo, 

chenopodiáceo, solanáceo, cariofiláceo e piperáceo (SCHNARF, 1929; JOHANSEN, 1945). 

Entre as características mencionadas para essa classificação só foi possível observar uma 

delas, ou seja, que a primeira divisão do zigoto é transversal. Dessa forma, não se pode fazer 

uma classificação precisa, porém pode-se afirmar que a espécie não pertence ao tipo 

piperáceo, pois neste tipo a primeira divisão é longitudinal. 

O suspensor é uma parte do embrião, derivada da célula basal do pró-embrião de 

duas células, que o conecta aos tecidos maternais e é morfologicamente distinto no reino 

vegetal, em contraste ao embrião propriamente dito (revisado por KAWASHIMA; 

GOLDBERG, 2010). Seu papel nos estágios iniciais da embriogênese é manter o embrião em 

uma posição fixa na semente fornecendo-lhe uma rota para o transporte de nutrientes e fonte 

de reguladores de crescimento (revisado por YEUNG; MEINKE, 1993). Essa estrutura sofre 



54 

 

PCD quando o embrião propriamente dito entra na fase de maturação e, assim, não contribui 

para a próxima geração da planta (BOZHKOV et al., 2005). Neste trabalho, observou-se o 

suspensor em sementes 15 até 30 DAP. Nos estágios em que o endosperma só apresentava 

núcleos livres e o embrião estava nos estágios iniciais de desenvovimento, as células do 

suspensor eram bastante vacuoladas (Figs. 1.4E e 1.4F). Essa morfologia pode estar 

relacionada ao que foi sugerido por Kull; Arditti, (2002), onde os autores relatam que a 

natureza vacuolada de células do suspensor indica que elas podem armazenar água e outras 

substâncias dissolvidas, as quais podem ser requeridas para o desenvolvimento do embrião. 

Isso indica que quando o endosperma apresenta somente núcleos livres o embrião deve se 

nutrir através do suspensor passando a se nutrir do endosperma somente após este ser 

celularizado. Notadamente, observou-se que a morfologia das células do suspensor quando o 

endosperma estava em processo de celularização eram distintas de quando o endosperma 

apresentava somente núcleos livres, uma vez que eram pequenas e possuíam citoplasma denso 

(Fig. 1.4H). Isso indica que o suspensor deve exercer um papel diferente nessa fase e que a 

transferência de nutrientes pode estar sendo realizada pelo endosperma.  

Observou-se que as fases embrionárias de J. curcas estão estreitamente 

relacionadas às mudanças que ocorrem no integumento interno e no desenvolvimento do 

endosperma. Até a fase de embrião globular o endosperma apresentou somente núcleos livres 

e nas fases restantes da embriogênese os núcleos estavam celularizados. Interessantemente, 

essa mesma relação foi observada na embriogênese de E. esula (CARMICHAEL; SELBO, 

1999), porém em R. communis o embrião é completamente formado antes da celularização do 

endosperma (SINGH, 1954). 

4.4 Endosperma 

O endosperma é um tecido triplóide resultante da fertilização dos núcleos polares 

da célula central contida no saco embrionário. Há três modos de formação do endosperma – 

nuclear, celular e helobial (MAHESHWARI, 1950). Conforme esse autor, no tipo nuclear a 

primeira divisão do endosperma e usualmente muitas outras seguintes, não são acompanhadas 

da formação de parede celular; os núcleos podem permanecer livres ou posteriormente serem 

celularizados. O endosperma de sementes de J. curcas é do tipo nuclear, pois apresenta 

núcleos livres que posteriormente são celularizados. De forma geral, a celularização do 

coenócito, ou seja, dos núcleos livres que fazem parte da célula central, é iniciada pela 

formação de um sistema microtubular radial no envelope de todos os núcleos. Posteriormente, 
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paredes celulares são depositadas em torno dos núcleos formando os alvéolos – estruturas 

semelhantes a um tubo que possuem uma cavidade aberta voltada para a célula central do saco 

embrionário (OLSEN, 2001). Divisões mitóticas dos núcleos dentro dos alvéolos, seguidas de 

deposição de parede celular, levam a formação de novas camadas celulares e de novos 

alvéolos. Esse processo se repete várias vezes até que o grande vacúolo da célula central seja 

preenchido pelo endosperma.  Em J. curcas, o início do processo de celularização só tem 

início aproximadamente 25 DAP, pois até a semente atingir esse estágio só se observam 

núcleos livres. A celularização se dá de forma centrípeta após o embrião atingir o estágio 

globular, um padrão observado previamente em outras Euphorbiaceae (CARMICHAEL; 

SELBO, 1999). Contudo, em R. communis a celularização se inicia após o embrião ter 

atingido a fase cotiledonar e estar completamente diferenciado (SINGH, 1954). Este é o 

primeiro trabalho a descrever e ilustrar o desenvolvimento completo do endosperma de J. 

curcas. 

O endosperma de sementes de J. curcas apresenta uma camada de remanescentes 

celulares na região que circunda o embrião. Essa camada assemelha-se àquela encontrada no 

integumento interno na região próxima ao endosperma e deve estar envolvida na nutrição do 

embrião durante o desenvolvimento da semente através da reciclagem de nutrientes das 

células que sofreram lise, possivelmente pelo processo de PCD. Corroborando com essa 

informação observou-se que genes de peptidases cisteínicas foram expressos no endosperma 

de sementes em desenvolvimento de J. curcas (ROCHA et al., 2013), assim como foram 

encontradas proteínas relacionadas ao catabolismo (LIU et al, 2009; PINHEIRO et al., 2013). 

Um caso típico de PCD no endosperma durante o desenvolvimento ocorre em cereais, onde se 

observa que todas as células do endosperma morrem com exceção daquelas das camadas mais 

externas que se diferenciam na camada de aleurona e permanecem vivas na semente madura 

(YOUNG; GALLIE, 2000; GIULIANI, et al., 2002; LI, et al., 2004; LI, et al., 2010; 

BECRAFT; GUTIERREZ-MARCOS, 2012).  

4.5 Integumento interno 

O integumento interno de J. curcas é o principal constituinte da semente nos 

estágios iniciais de desenvolvimento. Esse tecido é multiplicativo aumentando o número de 

camadas por até 10 DAP, período em que se observa ativa divisão celular. Posteriormente as 

células se expandem tornando-se vacuoladas ao mesmo tempo em que aquelas mais internas 

são consumidas formando uma camada de remanescentes celulares em torno do endosperma 



56 

 

em desenvolvimento. Ao final do desenvolvimento, restam do integumento interno o tecido 

vascular, células comprimidas do mesofilo e a epiderme externa que representa a principal 

camada mecânica de proteção da casca o que permite a classificação dessa semente como 

exotégmica. Esse padrão foi observado em Euphorbia hirta (KAJALE, 1954). Nessa espécie, 

o integumento interno é multiplicativo durante o desenvolvimento, o que aumenta o número 

de células temporariamente; posteriormente as células se alongam; tornam-se vacuoladas e 

são então consumidas. Nesse caso, diferentemente de J. curcas, resta somente a epiderme 

externa que também representa a principal camada de proteção mecânica da casca. Por outro 

lado, em Ricinus communis todas as camadas do integumento interno prevalecem no final do 

desenvolvimento e fazem parte da casca na semente madura (SINGH, 1954). Essa espécie 

também é exotégmica. Tokuoka e Tobe (1998) já haviam chamado atenção de que algumas 

espécies da subfamília Crotonoideae apresentam integumento interno multiplicativo 

aumentando em espessura com o desenvolvimento da semente.  

O primeiro estudo sobre a anatomia de sementes de J. curcas coloca 

acertadamente as mudanças ocorridas no integumento interno onde se relatou que a epiderme 

interna e a maioria das células do mesofilo são consumidas restando apenas algumas que 

foram comprimidas (SINGH, 1970). Contudo, esse trabalho não ressalta a natureza 

inicialmente multiplicativa desse tecido e tampouco descreve as mudanças celulares ocorridas 

no desenvolvimento. Os demais trabalhos relacionados à anatomia de sementes de J. curcas 

apresentaram divergências que puderam ser esclarecidas na análise anatômica aqui 

apresentada. Por exemplo, a epiderme interna do integumento interno é consumida e suas 

células não se diferenciam em paliçádicas como previamente relatado por Reale et al., (2012). 

Já para Catzín-Yupit et al., 2014 o integumento interno é constituído por somente uma 

camada de células e através da análise ontogenética aqui apresentada fica esclarecido que esse 

tecido inicialmente é constituído de epiderme das faces interna e externa e de um mesofilo de 

aproximadamente 22 camadas celulares. Este trabalho além de esclarecer essas contradições 

mostra em detalhes as mudanças que ocorrem nesse tecido durante o desenvolvimento da 

semente, desde a fase em que o mesmo é multiplicativo, passando posteriormente por 

expansão celular, até a fase de degradação mostrando que ao final só restam o tecido vascular, 

células comprimidas do mesofilo e a epiderme da face externa.  
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A multiplicação do integumento interno de J. curcas ocorre até certo ponto no 

desenvolvimento quando então passa a ser consumido. Em Brassica napus, similarmente, 

observou-se a redução nas camadas celulares do integumento interno, a qual foi 

correlacionada com o processo fisiológico de PCD (WAN et al., 2002). As características 

observadas que fizeram os autores tirarem essa conclusão foram: vacuolação das células, 

mobilização de amido, fragmentação do DNA e a expressão de peptidases cisteínicas no 

integumento.  O mesmo processo também foi observado no nucelo de R. communis, outro 

tecido maternal assim como o integumento interno (GREENWOOD et al., 2005; 

NOGUEIRA et al. 2012). Nesse caso, mudanças morfológicas e ultraestruturais como 

densidade do tonoplasto, vesiculação do citoplasma, deformação nuclear e de organelas, 

colapso e condensação do citoplasma e colapso celular (GREENWOOD et al., 2005); e a 

expressão de diversas hidrolases que sabidamente estão envolvidas no processo de PCD 

(NOGUEIRA et al. 2012), levaram os autores a deduzirem sobre a ocorrência da mesma. Em 

Chenopodium quinoa também se observou PCD em outro tecido maternal, o perisperma 

(LÓPEZ-FERNÁNDEZ; MALDONADO, 2013). Os autores observaram expansão celular 

culminando com a formação de um grande vacúolo, deposição de amido e fragmentação de 

DNA. 

A análise anatômica realizada neste trabalho deu indícios de que a redução no 

integumento interno de J. curcas poderia estar relacionada à PCD, pois, assim como nos 

trabalhos citados relacionados a esse processo, observaram-se vacuolação e colapso celular. 

Adicionalmente, através dessa análise pode-se observar que a suposta PCD ocorre 

gradativamente iniciando-se nas camadas mais internas do integumento, próximas ao 

endosperma em desenvolvimento, e prosseguindo paulatinamente de forma coordenada até as 

camadas mais externas próximas à testa. Estudos adicionais de proteômica e de expressão 

gênica, abordados nos próximos capítulos, foram realizados com o intuito de confirmar se a 

degeneração ocorrida no integumento interno se dá realmente por PCD e se ela ocorre de 

forma gradativa iniciando na região próxima ao endosperma em desenvolvimento.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Esse é o primeiro trabalho a fazer uma descrição completa do saco embrionário, 

da embriogênese, da formação do endosperma e a descrever com detalhes as mudanças que 

ocorrem no integumento interno de J. curcas. Além disso, esclarece resultados que não são 

claros na literatura existente sobre a anatomia da semente dessa espécie.  Dessa forma, este 

estudo servirá como base para pesquisas que visam à melhoria da qualidade da semente e do 

óleo, e que para isso sejam necessários os conhecimentos anatômicos da semente. 
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CAPÍTULO II 
 

Análise proteômica do integumento interno de sementes em desenvolvimento de J. 

curcas L. 

 

RESUMO 

 

A análise anatômica de sementes de J. curcas discutida no Capítulo I apresentou evidências 
de que o integumento interno passa por um processo gradativo de degeneração que deve estar 
associado à PCD. Para dar suporte a essa hipótese esse capítulo trata de uma análise 
proteômica do integumento interno de sementes em desenvolvimento de J. curcas, cujos 
resultados são discutidos à luz das consequências da PCD na mobilização de nutrientes para 
fornecimento de fontes de carbono e nitrogênio para o crescimento do embrião e endosperma. 
Com esse objetivo, o integumento interno foi dividido em secções, duas das quais foram 
denominadas de proximal e distal, e as proteínas foram extraídas dessas secções e do 
integumento interno total. Uma análise proteômica desses tecidos foi realizada utilizando um 
sistema de nano LC EASY II acoplado a um espectrômetro de massas ESI-LTQ-Orbitrap 
Velos. Foram identificadas 1526, 1192 e 1601 proteínas nas regiões distal, proximal e 
integumento interno total, respectivamente. As identificações incluíram peptidases e outras 
enzimas hidrolíticas possivelmente envolvidas na execução da PCD e/ou na mobilização de 
nutrientes para nutrição do embrião e endosperma; e proteínas associadas à arquitetura e 
modificação de parede celular, além de proteínas do metabolismo de sacarose e seus 
transportadores. Como muitas dessas proteínas foram diferencialmente expressas nas camadas 
celulares do integumento interno, esses achados sugerem que as células mobilizam uma gama 
de hidrolases para produzir fontes de carbono e nitrogênio a partir das proteínas, carboidratos 
e lipídeos disponíveis dentro das células. Além disso, a identificação de várias classes de 
proteínas de reserva de sementes forneceu a evidência adicional do papel da casca como uma 
fonte transiente de reservas para o crescimento do embrião e do endosperma. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Sementes são drenos que dependem da importação de nutrientes dos órgãos fontes 

para o crescimento e desenvolvimento. Essa importação de nutrientes é feita por translocação 

através do sistema vascular e é referida como transporte de longa distância (TAIZ; ZEIGER, 

2010). Nesse sentido, os tecidos maternais que possuem tecido vascular e estão presentes nas 

sementes, como os integumentos, exercem um papel crucial para o suprimento de nutrientes 

aos tecidos filiais em desenvolvimento – embrião e endosperma. 

Análises anatômicas de sementes de J. curcas (SINGH, 1970; TOKUOKA; 

TOBE, 1998 e o Capítulo I desta tese) evidenciaram que o integumento interno desta espécie 

é vascularizado e representa a conexão vascular entre os tecidos filiais e a planta-mãe. Dessa 

forma, o integumento interno é o tecido pelo qual o embrião e o endosperma obtêm os 

nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento.  

Durante o desenvolvimento, os diferentes tecidos dos integumentos se 

diferenciam e formam o revestimento da semente. Por sua vez, a casca fornece proteção ao 

embrião; limita a dessecação durante a germinação e dormência da semente; e em alguns 

casos promove sua dispersão (DEAN, et al., 2011).   

Do ponto de vista econômico, a casca das sementes de J. curcas apresenta 

potencial para utilização na produção de biocombustível de segunda geração e fonte de 

energia calorífica, uma vez que é um subproduto da extração do óleo da semente e representa 

cerca de 42 % da biomassa da mesma (JINGURA et al., 2010). Apesar dessa importância da 

casca, estudos sobre a utilização da mesma para fins energéticos ainda são restritos (VYAS; 

SINGH, 2007; SINGH et al., 2008; KRATZEISEN; MÜLLER, 2013).  

A análise anatômica de sementes de J. curcas discutida no Capítulo I apresentou 

evidências de que durante o desenvolvimento da semente e diferenciação dos integumentos, o 

integumento interno passa por um processo gradativo de degeneração que deve estar 

associado à PCD. Esse processo fisiológico vem sendo observado em tecidos maternais de 

outras espécies (GREENWOOD et al., 2005; WAN et al., 2002; NOGUEIRA et al., 2012; 

LÓPEZ-FERNÁNDEZ; MALDONADO, 2013) e parece ser crucial para o desenvolvimento 

do endosperma e embrião, além de na maturidade da semente culminar com a formação da 

casca. 
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Apesar da importância dos integumentos para o crescimento, desenvolvimento e 

sobrevivência da semente, estudos com esses tecidos são escassos sendo restritos a enzimas 

individuais (WAN et al., 2002; NAKAUNE et al., 2005; TROBACHER et al., 2013) ou 

trabalhos em larga escala com a expressão de genes (BELMONTE et al., 2013). Com relação 

a análises proteômicas em larga escala, o primeiro trabalho foi publicado recentemente por 

Miernyck; Johnston (2013) e forneceu indícios das mudanças no proteoma da testa de 

sementes de soja em desenvolvimento. Contudo, não há relatos desse tipo de trabalho na 

família Euphorbiaceae e nem do proteoma do integumento interno.   

Diante da importância do integumento interno no desenvolvimento de sementes 

de J. curcas e da ausência de estudos proteômicos com esse tecido, o mesmo foi selecionado 

para a análise proteômica . Selecionou-se um estágio de desenvolvimento onde, através da 

análise anatômica, observou-se que as células eram morfologicamente distintas, ou seja, 

àquelas da região distal ao embrião eram pequenas e mostravam sinais de divisão, já àquelas 

da região proximal ao embrião eram vacuoladas e havia uma camada de células colapsadas, 

características essas indicativas de PCD. Dessa forma, a partir de um mesmo tecido realizou-

se a análise proteômica em regiões distintas, denominadas proximal e distal, com o objetivo 

de investigar a ocorrência de PCD e a mobilização de nutrientes para os tecidos filiais, além 

de investigar uma possível gradação desses processos nas diferentes regiões analisadas.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Material vegetal 

Sementes provenientes de flores polinizadas manualmente foram coletadas de 

plantas com três anos de idade e irrigadas três vezes por semana. Com base nos resultados 

obtidos na anatomia de sementes em desenvolvimento escolheu-se um estágio intermediário 

de desenvolvimento (25 DAP), no qual se observaram vacuolação das células e a formação de 

uma camada de remanescentes celulares adjacente ao endosperma (Fig. 2.1). Nesse estágio, 

tomando-se como referência o feixe vascular, observou-se que as células entre o feixe 

vascular e a testa apresentavam características diferentes daquelas entre o feixe vascular e o 

endosperma, como o tamanho e o grau de vacuolação sugerindo assim a ocorrência de PCD 

em diferentes níveis no mesmo tecido. Dessa forma, a análise proteômica foi realizada com a 

região contida entre o feixe vascular e o endosperma, denominada de região proximal (1), e 

com a região entre o feixe vascular e a testa, denominada de região distal (2) (Fig. 2.1). A 

região contendo o feixe vascular (3) foi estabelecida como limite entre as regiões proximal e 

distal e foi descartada para evitar contaminação cruzada entre essas regiões (Fig. 2.1). 

Adicionalmente realizou-se a análise proteômica da porção do integumento interno contendo 

as regiões proximal e distal e a região intermediária contendo o feixe vascular, a qual se 

denominou integumento total. O grande tamanho da semente permitiu uma fácil visualização 

das diferentes regiões da semente sob uma lupa, inclusive do tecido vascular. O integumento 

interno foi então separado dos demais tecidos da semente com a ajuda de uma fina espátula e 

as diferentes regiões foram seccionadas com gilete sob uma lupa (LEICA DFC295). Após a 

dissecção das amostras o material foi rapidamente congelado em Nitrogênio líquido e 

armazenado a – 80° C até posterior utilização. Para cada amostra realizaram-se seis replicatas 

biológicas constituídas de tecidos oriundos de aproximadamente 60 sementes coletadas de 

aproximadamente 20 frutos (Figura 2.2).  
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Figura 2.1. Regiões do integumento interno utilizadas na análise proteômica. A e B. 
Secção longitudinal de semente 25 DAP. Seta em B indica feixe vascular. D, distal; 
Em, embrião; En, endosperma; IE, integumento externo; II, integumento interno; P, 
proximal; 1, região distal; 2, região intermediária; 3, região proximal. 
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Figura 2.2. Fluxograma do desenho experimental da análise proteômica do integumento 
interno de sementes de J. curcas. Barra amarela, região distal; barra vermelha, região 
distal; barra verde, integumento total.  
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2.2 Análise anatômica 

A análise anatômica foi realizada conforme descrito no Capítulo 1, subtópico 2.3 -

Fixação e processamento do material vegetal para análise anatômica por microscopia de luz. 

  

2.3 Extração proteica  

As proteínas de cada amostra foram extraídas conforme Vasconcelos et al., 

(2005). As amostras armazenadas à – 80º C foram liofilizadas e, em seguida, maceradas até a 

obtenção de um pó bem fino que foi extraído em tampão de extração (Piridina 50 mM, 

Tiouréia 10 mM, SDS 1%, pH 5,0) na presença de polivinil-polilpirrolidona (PVPP) em uma 

proporção de 1:40:2 (p/v/p). A mistura foi agitada por duas horas a 4º C, posteriormente 

centrifugada a 10000 g por 30 minutos e o sobrenadante coletado (S1). Ao precipitado, 

adicionou-se o mesmo volume de tampão e incubou-se o material por mais duas horas a 4º C 

para re-extração das proteínas. A mistura foi centrifugada a 10000 g por 30 minutos e o 

sobrenadante coletado (S2). O S1 e o S2 foram unidos, homogeneizados e mantidos overnight 

a – 20° C com 4 vezes o volume de ácido tricloroacético (TCA) 10% em acetona gelada para 

precipitação das proteínas. O material foi centrifugado a 10000 g por 15 minutos, o 

sobrenadante descartado e ao precipitado adicionou-se 1 mL de acetona gelada e agitou-se 

vigorosamente para que o material ficasse em suspensão. Posteriormente, procedeu-se a 

centrifugação do material a 10000 g por 10 minutos e descartou-se o sobrenadante. Realizou-

se esse procedimento por 4 vezes para que não restassem traços de TCA. Em seguida, o 

precipitado contendo as proteínas foi seco a 30° C por aproximadamente 20 minutos em 

concentrador (Eppendorf). As amostras foram solubilizadas em uréia 7M / tiouréia 2M e 

quantificadas pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976). 

2.4 Preparo das amostras para análise LC-MS/MS 

As amostras foram preparadas para digestão enzimática em solução conforme 

Pinheiro et al., (2013). Cem µg de proteínas de cada amostra foram reduzidas por 1 hora a 

temperatura ambiente com DTT 10 mM em tampão TRIS-HCl 100 mM, pH 7,8 e em seguida 

alquiladas com iodoacetamida (IAA) 40 mM em tampão TRIS-HCl 100 mM, pH 7,8  por 1 

hora a temperatura ambiente. Posteriormente, a concentração de uréia foi reduzida para 0,6 M 

adicionando-se tampão TRIS-HCL 100 mM, pH 7,8 para que não houvesse prejuízo na 

atividade da tripsina. Adicionou-se tripsina (Promega, Madison, WI, EUA) às amostras na 

proporção de 1:50 (tripsina:proteína) e então procedeu-se à incubação a 37º C por 18 horas. O 
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pH das amostras foi ajustado para 2,0 com ácido fórmico 100% com a finalidade de paralisar 

a atividade da tripsina.   

Após a digestão das amostras, os peptídeos foram purificados por cromatografia 

de fase reversa utilizando SpinColunms (Harvard apparatus) preenchidas com C-18. 

Realizaram-se três pré-lavagens nas colunas com 200 µL de acetonitrila. Para cada pré-

lavagem centrifugaram-se as colunas por 1 minuto, 110g. Em seguida, as colunas foram 

equilibradas pela adição de 200 µL de ácido fórmico 0,1% e procedeu-se centrifugação por 1 

minuto, 110g. Realizou-se esse procedimento três vezes. Os peptídeos trípticos de cada 

amostra foram então colocados na coluna pré-equilibrada e procedeu-se a centrifugação a 110 

g por 3 minutos. Posteriormente, as colunas foram lavadas com 200 µL de ácido fórmico 

0,1% e centrifugadas a 110 g por 1 minuto. Esse passo foi repetido três vezes. A eluição dos 

peptídeos foi realizada com ácido fórmico 0,1% em acetonitrila 70%. A primeira eluição 

procedeu-se com 150 µL e a segunda com 100 µL e em cada uma a coluna foi centrifugada a 

110 g por 2 minutos. Os peptídeos eluídos foram colocados no concentrador Speed Vacuum 

(Eppendorf) por aproximadamente 2 horas a 30º C até que estivessem totalmente secos. 

Posteriormente, os peptídeos foram solubilizados em 80 µL de ácido fórmico 0,5% e 

colocados em sonicador por 15 minutos quando então foram diluídos cinco vezes na mesma 

solução.  

2.5 Análise LC-MS/MS dos peptídeos 

Esta análise foi desenvolvida conforme protocolo descrito por Nogueira et al., 

(2012) com algumas modificações. Quatro µL da solução contendo os  peptídeos 

solubilizados em ácido fórmico 0,5% foram analisados em um sistema EASY II-nano LC 

(Proxeon Biosystems) acoplado online a um espectrômetro de massa ESI-LTQ Orbitrap Velos 

(Thermo Fisher Scientific). Os peptídeos foram carregados em uma coluna armadilha com 

150 µm de diâmetro interno e 2 cm de comprimento empacotada com resina reprosil C-18 de 

granulometria 3 µm (Dr. Maisch) e, então, eluídos em uma coluna analítica com 150 µm de 

diâmetro e 15 cm de comprimento empacotada com o mesmo material. A separação dos 

peptídeos foi realizada usando um gradiente de 100% solvente A (0,1% ácido fórmico) a 35% 

solvente B (0,1% ácido fórmico em acetonitrila 95%) por 150 minutos, seguido por 35 a 90% 

solvente B por 15 minutos e 90% por 5 minutos. O espectro de massa MS1 foi adquirido em 

modo positivo e aquisição do espectro de massas em série (MS/MS) ocorreu por data 

dependent automatic (DDA). Cada DDA consistiu de uma pesquisa de varredura 
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compreendendo a faixa de m/z 300-2000 e resolução de 60000 FWHM (Full Width at Half-

Maximum) com um valor alvo de 1 x 10-6 íons. Os 10 íons mais intensos foram fragmentados 

e então submetidos à aquisição MS2 no LTQ, usando a dissociação por colisão induzida 

(CID) com energia normalizada e exclusão dinâmica dos íons previamente fragmentados por 

60 s.  

2.6 Análise dos dados 

Dados raw foram visualizados no software Xcalibur v.2.1 (Thermo Fisher 

Scientific). Para cada replicata biológica das regiões proximal e distal foram gerados três 

arquivos raw representando três replicatas técnicas e para o integumento total dois arquivos 

foram gerados representando duas replicatas técnicas (Figura 2.2). Os arquivos raw gerados 

foram convertidos para arquivos MS2 através do PatternLab’s RawReader. Os arquivos MS2 

foram carregados no ProLuCID (XU et al., 2006) v.1.3 e realizou-se a busca dos espectros 

dos peptídeos contra o banco de dados de proteínas de J. curcas baixado do site 

http://www.kazusa.or.jp/jatropha/ em setembro de 2012, combinado com o banco de dados de 

proteínas codificadas no genoma do cloroplasto de J. curcas baixado no NCBI em setembro 

de 2012. Os parâmetros para a busca foram: hidrólise semitríptica, duas clivagens perdidas, 

oxidação da metionina como modificação variável e carbamidometilação como modificação 

fixa e uma tolerância de acurácia para os íons precursores de 50 ppm.  

Os resultados obtidos foram posteriormente processados/filtrados através do 

Search Engine Processor (CARVALHO et al., 2012a) para obtenção de uma lista das 

proteínas identificadas usando uma taxa de descoberta falsa (FDR) de 1%. A validade das 

sequências de peptídeos correspondentes foi acessada usando o Search Engine Processor v. 

2.2.0.2 (SEPro). As identificações foram agrupadas pelo estado da carga e então pelo estatus 

tríptico (tríptico e semitríptico) resultando em quatro subgrupos distintos. Para cada resultado 

o ProLuCID XCorr, DeltaCN e valores ZScore foram usados para gerar uma função 

discriminatória bayesiana. Um valor de corte foi estabelecido para aceitar uma FDR de 1% 

baseado no número de decoys. Este procedimento foi desenvolvido independentemente para 

cada subgrupo de dados resultando em uma razão de falso-positivo que foi independente do 

status tríptico ou do estado da carga. Um comprimento mínimo de seis aminoácidos para as 

sequências foi requerido. Os resultados foram pós-processados para aceitar a sequência de 

peptídeos correspondentes com < 8 ppm. As proteínas foram agrupadas de acordo com a 

máxima parcimônia pela pesquisa do gráfico bipartite.  



72 

 

As proteínas que apareceram em pelo menos duas replicatas biológicas foram 

consideradas como representativas daquela amostra biológica e com elas realizou-se um 

BLAST contra o banco de dados não redundante do NCBI usando a ferramenta de anotação 

Blast2GO (CONESA; GOTZ, 2008). Somente essas proteínas consideradas representativas 

foram utilizadas nas análises posteriores. A contagem dos espectros das proteínas 

identificadas foi obtida usando o ambiente computacional PatternLab, assim como a análise 

de Principal Component Analysis (PCA) (CARVALHO et al., 2012b). Anotação da ontologia 

do gene (GO) foi realizada usando as ferramentas do banco de dados AgBase 

(http://agbase.msstate.edu/index.html). A ferramenta GOanna (McCARTHY et al., 2006) foi 

utilizada para recuperar as anotações do GO especificadas com base na similaridade das 

sequências e Plant GOSlim foi introduzida para sumarizar as subcategorias das proteínas 

identificadas. Um BLAST local das proteínas representativas de cada amostra foi realizado 

contra o banco de dados TCDB (SAIER et al., 2014) para identificação dos transportadores  

com e-value e-30;  contra o banco de dados CAZy (LOMBARD et al., 2014) para 

identificação das proteínas que atuam sobre carboidratos com e-value e-30 e contra o banco 

de dados MEROPS (RAWLINGS et al., 2014) para identificação das peptidases e de seus 

inibidores com e-value e-30. 

Proteínas diferencialmente expressas entre as regiões proximal e distal foram 

identificadas usando o módulo TFold revisado do PatternLab (CARVALHO et al., 2012c), o 

qual utiliza o método de contagem de espectros. A contagem de espectros é uma medida 

semiquantitativa, livre de marcação, da abundância das proteínas e é definida como o número 

total de espectros identificados para uma proteína (LUNDGREN et al., 2010). 

Resumidamente, para uma dada FDR, o TFold revisado usa um estimador FDR teórico (neste 

caso, o Benjamini-Hochberg) para maximizar o número de identificações que satisfazem 

ambos um valor de corte de fold-change que varia com o P valor pelo teste t e um critério de 

potência que objetiva detectar proteínas com baixa abundância. Fold-changes foram 

calculados pela divisão da média da contagem dos espectros obtidos na região distal pela 

divisão da média da contagem dos espectros obtidos na região proximal. 
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3 RESULTADOS 
 

3.1 Análise anatômica 

Aos 25 DAP o integumento interno ocupa grande parte da semente (Figs. 2.1A e 

2.1B), o endosperma está no início do processo de celularização dos núcleos livres que 

circundam a cavidade central e o embrião está no estágio cordiforme. No estágio escolhido, o 

tecido vascular está localizado no centro do integumento interno separando-o em regiões com 

características celulares claramente distintas. A região distal, localizada entre o tecido 

vascular e a testa, apresenta células pequenas próximas à camada em paliçada que aumentam 

progressivamente de tamanho na direção do endosperma (Fig. 2.3B). As células da região 

proximal são bem maiores e mais vacuoladas quando comparadas às da região distal e, além 

disso, aquelas adjacentes ao endosperma encontram-se lisadas formando uma camada de 

remanescentes celulares (Fig. 2.3B). Essas diferenças deram indicativos que a PCD deve 

ocorrer de forma gradual, onde as células que estão mais próximas ao endosperma, estão em 

um estado metabólico diferente daquelas células que, no mesmo tecido, estão mais distantes. 

Isso sugere que nas diferentes regiões do integumento interno deve haver um gradiente 

qualitativo e quantitativo das proteínas que estão envolvidas na PCD, como peptidases, 

lipases e carboidrases. Por esse motivo, as regiões proximal e distal foram escolhidas para a 

análise proteômica além do integumento total.  
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Figura 2.3. Análise anatômica de sementes de J. curcas. A. Secção longitudinal de semente 25 DAP. Seta indica feixe vascular. B. 
ampliação da região quadriculada em A evidenciando as características celulares das regiões proximal e distal. Asteriscos indicam 
feixe vascular; setas indicam a camada de remanescentes celulares. D, distal; Em, embrião; En, endosperma; IE, integumento externo; 
II, integumento interno; P, proximal. 
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3.2 Identificação de proteínas 

A análise proteômica das regiões distal, proximal e integumento total  resultou na 

identificação de 1752, 1405 e 1251 proteínas representando 1169, 912 e 823 grupos, 

respectivamente com uma FDR de 1% (Tabela 2.1). Contudo, somente as proteínas 

pertencentes a pelo menos duas replicatas biológicas foram consideradas representativas para 

utilização nas análises posteriores resultando em 1526, 1192 e 1061 proteínas nas regiões 

distal, proximal e integumento total, respectivamente somando um total de 1770 proteínas 

diferentes identificadas (Tabela Suplementar I) (Figura 2.4). A reprodutibilidade da análise 

proteômica entre as replicatas biológicas foi alta, pois das proteínas totais identificadas 

aproximadamente 87,1%, 84,8% e 84,9% foram identificadas em pelo menos duas replicatas 

biológicas nas regiões distal, proximal e integumento total, respectivamente. Entre as 

proteínas que foram consideradas representativas 421 foram unicamente expressas na região 

distal, 109 na região proximal e 51 no integumento total; 179 proteínas foram comuns às 

regiões distal e proximal; 106 proteínas foram comuns à região distal e integumento total; 84 

foram comuns à região proximal e integumento total e 820 proteínas foram comuns às regiões 

proximal, distal e integumento total (Figura 2.4). 

A análise de componente principal (PCA) foi utilizada como uma estratégia 

estatística e visual para obter uma visão geral dos proteomas das regiões proximal e distal. A 

análise identificou dois componentes estatisticamente diferentes e mostrou que os perfis 

proteicos das regiões proximal e distal são bastante distintos (Fig. 2.5).  

 

3.3 Gene Ontology (GO) das proteínas identificadas  

A classificação das proteínas do integumento interno foi realizada através da 

análise GO das proteínas totais presentes em pelo menos duas replicatas biológicas nas 

regiões proximal e distal e integumento total (Fig. 2.6) e das proteínas que foram unicamente 

identificadas nas regiões proximal e unicamente identificadas na região distal (Fig. 2.7). 

Diferenças significativas não foram encontradas entre as subcategorias GO das proteínas 

totais das regiões proximal, distal e integumento total (Fig. 2.6). Contudo, comparando as 

subcategorias GO das proteínas que foram unicamente identificadas nas regiões proximal e 

distal diferenças significativas foram observadas (Fig. 2.7).  

Na análise das proteínas totais um total de 19 sub-categorias da categoria GO-

componente celular, 15 sub-categorias da categoria GO-função molecular  e 31 sub-categorias  
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Tabela 2.1. Identificação de proteínas presentes no integumento interno de sementes de J. 
curcas 25 DAP nas regiões proximal, distal e integumento total. 

  Nº de proteínas 

Identificação de proteínas Distal Proximal  Int. total 

Total 1752 1405 1251 

Grupos 1169 912 823 

Pelo menos duas repl. biológicas 1526 1192 1061 
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Figura 2.4. Diagrama de Venn representando as proteínas identificadas na análise proteômica 
de diferentes regiões do integumento interno de sementes de J. curcas e que foram 
identificadas em pelo menos duas replicatas biológicas.  
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Figura 2.5.  Análise de componente principal do proteoma das regiões proximal e distal do 
integumento interno de sementes de J. curcas. A análise foi realizada usando o módulo 
Búzios do programa PatternLab. 
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Figura 2.6. Categorias do Gene Ontology (GO) de todas as proteínas identificadas em pelo 
menos duas replicatas biológicas expressas nas regiões proximal e distal e integumento total 
de sementes de J. curcas. GO slim de plantas foi utilizado para sumarizar as subcategorias das 
proteínas identificadas. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Categorias do Gene Ontology (GO) das proteínas identificadas somente nas 
regiões proximal e distal do integumento interno de sementes de J. curcas. GO slim de 
plantas foi utilizado para sumarizar as subcategorias das proteínas identificadas.  
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da categoria GO-processos biológicos foram bem representadas refletindo  primariamente 

classes de proteínas altamente abundantes (Fig. 2.6). Os termos GO, assim como os IDs, 

podem ser observados na Tabela Suplementar II. Na categoria GO-componente celular as sub-

categorias     mais     representadas  foram    componente     celular     (GO:0005575),   citosol 

(GO:0005829), citoplasma (GO:0005737), célula (GO:0005623) e intracelular (GO:0005622), 

respectivamente. Na categoria GO-função molecular as sub-categorias mais representadas 

foram ligação à proteína (GO:0005515), atividade catalítica (GO:0003824), ligação 

(GO:0005488), atividade transferase (GO:0016740) e atividade hidrolase (GO:0016787). 

Entre os processos biológicos, os mais representados foram processos biológicos 

(GO:0008150), processos celulares (GO:0009987), resposta ao estresse (GO:0006950), 

resposta a estímulos abióticos (GO:0009628) e processos metabólicos (GO:0008152). As 

subcategorias que foram identificadas, mas, no entanto, foram sub-representadas somaram um 

total de 21, sendo 6 pertencentes à categoria GO-componente celular, 6 à categoria  GO-

função molecular  e  9  à categoria  GO-processos  biológicos.  O número de proteínas 

identificadas nas sub-categorias sub-representadas foi somado e classificado como outros na 

representação gráfica (Fig. 2.5). Essas proteínas estão primariamente relacionadas a processos 

como metabolismo de DNA o que é condizente com a sub-representação das sub-categorias 

nucleoplasma e envelope nuclear da categoria GO-componente celular e ligação à cromatina 

da categoria GO-função molecular. 

Na análise GO das proteínas unicamente identificadas nas regiões proximal e 

distal um total de 19 sub-categorias da categoria GO-componente celular, 15 sub-categorias 

da categoria GO-função molecular e 29 sub-categorias da categoria GO-processos biológicos 

foram bem representadas (Fig. 2.6). Os termos GO, assim como os IDs podem ser observados 

na Tabela Suplementar III. Na categoria GO-componente celular as sub-categorias melhor   

representadas para as proteínas unicamente identificadas na região distal foram componente 

celular (GO:0005575), citosol (GO:0005829), citoplasma (GO:0005737), célula 

(GO:0005623) e intracelular (GO:0005622), respectivamente;  e para as proteínas unicamente 

expressas na região proximal foram componente celular (GO:0005575), parede celular 

(GO:0005618), vacúolo (GO:0005773), membrana (GO:0016020) e célula (GO:0005623), 

respectivamente. Na categoria GO-função molecular as sub-categorias melhor representadas 

para as proteínas unicamente identificadas na região distal foram ligação à proteína 

(GO:0005515), atividade catalítica (GO:0003824), ligação (GO:0005488), atividade 

transferase (GO:0016740) e atividade hidrolase (GO:0016787), respectivamente; e para as 
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proteínas unicamente identificadas na região proximal foram atividade hidrolase 

(GO:0016787), atividade catalítica (GO:0003824), ligação à proteína (GO:0005515), 

atividade transferase (GO:0016740) e ligação (GO:0005488), respectivamente. Entre os 

processos biológicos as sub-categorias melhor representadas foram, na mesma ordem para as 

proteínas unicamente identificadas nas regiões proximal e distal, processos biológicos 

(GO:0008150), processos celulares (GO:0009987), resposta ao estresse (GO:0006950), 

resposta a estímulos abióticos (GO:0009628) e processos metabólicos (GO:0008152), 

respectivamente. As subcategorias que foram identificadas, mas, no entanto, foram sub-

rerepresentadas somaram um total de 20 sendo 5 pertencentes à categoria GO-componente 

celular, 4 à categoria  GO-função molecular  e  11  à categoria  GO-processos  biológicos. 

 

3.4 Proteínas diferencialmente expressas entre as regiões proximal e distal 

Proteínas diferencialmente expressas encontradas em pelo menos duas replicatas 

biológicas nas regiões proximal e distal foram discriminadas pelo módulo TFold do 

PatternLab usando um q value de 0,05. Apenas as proteínas que satisfizeram todos os testes 

estatísticos, representadas pelos pontos azuis na figura 2.8, foram consideradas e somaram um 

total de 155 (Tabela Suplementar IV). Os pontos azuis com valor positivo no eixo das 

ordenadas representam proteínas reguladas para cima na região distal, as quais somaram um 

total de 98 proteínas e os pontos azuis com valor negativo no mesmo eixo representam 

proteínas reguladas para cima na região proximal, as quais somaram um total de 57 (Fig. 2.8). 

Entre as proteínas que foram reguladas para cima na região proximal encontraram-se 

especialmente peptidases das diversas classes, como peptidases serínicas, cisteínicas e 

aspárticas, além de proteínas de degradação de parede celular como arabinofuranosidase, alfa-

galactosidase e glucanase (Tabela Suplementar IV). Por outro lado, entre as proteínas 

reguladas para cima na região distal não foram encontradas proteínas relacionadas à 

degradação como aquelas encontradas na região proximal, mas sim proteínas de reserva como 

glutelina e proteínas relacionadas a vias biossintéticas como cisteína sintase, sacarose sintase 

e S-adenosilmetionina sintase (Tabela Suplementar IV).  
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Figura 2.8. Quantificação livre de marcação baseada na contagem de espectros para as 
proteínas identificadas nas regiões proximal e distal do integumento interno de sementes de J. 
curcas usando o Teste-t. Pontos vermelhos representam proteínas que não satisfazem o valor 
de corte de fold-change e de α = 0,05. Pontos verdes indicam proteínas que satisfazem o valor 
de corte de fold-change, mas não satisfazem o valor de α. Pontos em laranja indicam proteínas 
que satisfazem os valores de corte de fold-change e α, mas, no entanto, são pouco expressas e 
assim podem ter a quantificação comprometida. Os pontos azuis indicam as proteínas que 
satisfazem ambos os valores de corte de fold-change e α. 

  



84 

 

3.5 Principais identificações de proteínas relacionadas a processos fisiológicos 
 

3.5.1 Proteínas relacionadas à mobilização de nutrientes 

Nesse subtópico serão apresentados resultados referentes a proteínas relacionadas 

à degradação de sacarose, assim como os transportadores de hexose. Adicionalmente, as 

bombas de prótons serão abordadas uma vez que são responsáveis pela reserva de energia 

livre necessária para que o transporte de açúcares ocorra. Além disso, serão listadas as 

proteínas relacionadas ao transporte de compostos nitrogenados. 

A sacarose é clivada por invertases (beta-frutofuranosidase) (E.C. 3.2.1.26) ou 

pela enzima sacarose sintase (E.C. 2.4.1.13). Nesse estudo, cinco invertases apoplásticas 

únicas da região proximal e duas invertases apoplásticas comuns às regiões proximal e distal 

foram identificadas (Tabela Suplementar I). Uma das invertases comum às duas regiões foi 

quantificada e apresentou um nível de expressão sete vezes maior na região proximal quando 

comparado à região distal (Tabela Suplementar IV). Além disso, um inibidor de invertase foi 

encontrado apenas na região proximal. Duas sacaroses sintase, comuns às duas regiões, foram 

identificadas e uma delas foi sete vezes mais expressa na região distal.  

Com relação aos transportadores de açúcar, somente um - transportador de açúcar 

bidirecional sweet-like – foi identificado. Esse transportador foi observado somente na região 

distal com um baixo número de espectros (Tabela Suplementar I). Além disso, 10 H+- 

ATPases pertencentes à família P-ATPase (3.A.2), conforme classificação do Transporter 

Classification Database (TCDB), as quais são responsáveis pela geração da força motriz de 

prótons para a realização do transporte ativo secundário dos açúcares, foram encontradas nas 

regiões proximal e distal todas apresentando o valor de contagem de espectros maior na 

região distal (Tabela Suplementar V).   

Entre os transportadores de compostos nitrogenados foram encontrados um 

transportador da família de transportador de oligopeptídeo (2.A.67) nas regiões proximal e 

distal e um da família de transportador de oligopeptídeo dependente de prótons (2.A.17) 

somente na região distal (Tabela Suplementar V). Adicionalmente uma proteína da família 

Porina de 24 kDa (1.B.28) do envelope externo do plastídio seletiva para aminoácidos 

carregados positiva e negativamente foi encontrada nas regiões proximal e distal. Além disso, 

4 carreadores de proteína tipo mitocondrial, pertencentes à família carreador mitocondrial 
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(2.A.29), foram encontrados nas regiões proximal e distal, com um número de espectros 

maior na região distal.  

 

3.5.2 Proteínas relacionadas à Morte Celular Programada 

3.5.2.1 Peptidases e inibidores de peptidases 

Através da análise proteômica e classificação das proteínas utilizando o banco de 

dados MEROPS foram identificadas as peptidases e seus inibidores, os quais juntos somaram 

um total de 141 identificações (Tabela 2.2). Esse valor representa aproximadamente 8% das 

proteínas totais presentes em pelo menos duas replicatas biológicas. A classe mecanística 

melhor representada entre as peptidases foi a serínica com 37,1% das identificações, seguido 

da treonina com 27,9%, cisteínica com 12,9%, aspártica com 12,1% e metalo com 10% 

(Figura 2.9).  

A classe mecanística de peptidases serínicas foi representada por peptidases e seus 

inibidores, os quais juntos representaram aproximadamente 30% das identificações (Tabela 

2.2). As principais peptidases serínicas encontradas em número absoluto foram as do tipo 

subtilisina, carboxipeptidase serínica e xylem serine peptidase, respectivamente. Juntas, essas 

peptidases representaram quase 70% das identificações e os 30% restantes foram 

representados principalmente por ion protease mitochondrial-like e tripeptidyl-peptidase 2-

like. Entre os inibidores de peptidases serínicas encontraram-se dois do tipo serpina. Dez 

representantes da classe mecanística serínica foram quantificados, oito dos quais foram 

peptidases que apresentaram maior nível de expressão na região proximal e um inibidor do 

tipo serpina que foi mais expresso na região distal.  

A segunda classe mecanística melhor representada em número absoluto de 

identificação foi a de peptidases da classe mecanística treonina, onde todas as proteínas 

identificadas foram de componentes do proteasome. Nessa classe oito proteínas foram 

exclusivas da região distal e as demais, trinta e uma, foram comuns as regiões proximal e 

distal. 

 A classe mecanística de peptidases cisteínicas foi composta de catorze peptidases, 

entre elas uma enzima de processamento vacuolar (γ-VPE), uma metacaspase, duas peptidases 

tipo KDEL/RDEL, e quatro inibidores. Sete proteínas dessa classe,  
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Tabela 2.2. Peptidases das cinco classes mecanísticas identificadas no integumento interno de sementes em desenvolvimento de J. curcas. As 
proteínas foram classificadas de acordo com o banco de dados MEROPS. E-value e-30. 

Localização ID da proteína  Descrição Classe mecanística 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00063.130 aspartic peptidase Aspartic 
Distal Region : Total Integument Jcr4S00223.70 aspartyl protease Aspartic 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00547.20 aspartic peptidase Aspartic 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S00608.80 aspartic peptidase-like protein 2-like Aspartic 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00739.60 aspartic peptidase nepenthesin-1 Aspartic 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S01808.60 aspartic peptidase Aspartic 

Distal Region Jcr4S01901.50 aspartic peptidase-like protein 2-like Aspartic 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S02642.50 aspartic peptidase nepenthesin-2 Aspartic 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02785.20 aspartic peptidase nepenthesin-2-like Aspartic 
Distal Region Jcr4S05382.30 aspartic peptidase nepenthesin-2-like Aspartic 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S05738.10 probable aspartic protease at2g35615-like Aspartic 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S05775.20 aspartic peptidase nepenthesin-2 Aspartic 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S05775.30 aspartic peptidase nepenthesin-2 Aspartic 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S06063.10 aspartic peptidase Aspartic 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S07849.40 protein aspartic protease in guard cell 1-like Aspartic 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S09253.20 aspartic peptidase Aspartic 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S24165.20 aspartic peptidase Aspartic 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00024.130 cysteine peptidase inhibitor 1-like Cysteine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00051.120 cysteine protease Cysteine 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S00066.90 cysteine peptidase    (RDEL) Cysteine 
Distal Region Jcr4S00087.110 vacuolar-processing enzyme-like    ( ϒ VPE) Cysteine 

Distal Region : Total Integument Jcr4S00265.140 pyrrolidone-carboxylate peptidase-like isoform 1 Cysteine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00377.90 cysteine peptidase Cysteine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01104.40 cysteine peptidase  (KDEL) Cysteine 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S01597.40 cysteine peptidase rd19a-like Cysteine 
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Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01609.40 cysteine peptidase rd21a-like Cysteine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01924.10 cysteine peptidase inhibitor 1-like Cysteine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02110.50 latex-abundant protein (metacaspase) Cysteine 

Distal Region : Total Integument Jcr4S02147.10 cathepsin b-like Cysteine 
Total Integument Jcr4S02351.20 cysteine protease Cysteine 
Total Integument Jcr4S02989.80 cysteine peptidase inhibitor Cysteine 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S03342.10 cysteine peptidase rd21a-like Cysteine 
Total Integument Jcr4S06304.30 cysteine peptidase inhibitor Cysteine 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S16229.10 cysteine protease Cysteine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S27020.10 cysteine protease Cysteine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00343.100 leucine aminopeptidase Metalloprotease 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00865.10 probable xaa-pro aminopeptidase p-like Metalloprotease 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S01168.90 oligopeptidase a Metalloprotease 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01222.40 probable mitochondrial-processing peptidase subunit beta-like Metalloprotease 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S01697.60 mitochondrial-processing peptidase subunit alpha-like Metalloprotease 
Distal Region Jcr4S02294.40 puromycin-sensitive aminopeptidase-like Metalloprotease 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S02605.20 peptidase m20 m25 m40 family protein Metalloprotease 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02641.20 aminopeptidase n-like Metalloprotease 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02821.10 proliferation-associated protein 2g4-like Metalloprotease 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S03327.10 metalloendopeptidase 1-like Metalloprotease 
Distal Region Jcr4S05166.10 puromycin-sensitive aminopeptidase-like Metalloprotease 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S07307.20 probable xaa-pro aminopeptidase p-like Metalloprotease 
Distal Region Jcr4S05049.10 aspartyl aminopeptidase Metalloprotease 

Distal Region : Total Integument Jcr4S07799.10 aspartyl aminopeptidase Metalloprotease 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00079.140 serpin-zx-like Serine 

Distal Region Jcr4S00158.80 protease 2-like Serine 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00232.180 
probable glutamyl chloroplastic-like (Prolyl oligopeptidase 
family) Serine 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S00378.10 serine carboxypeptidase-like 49-like Serine 
Distal Region Jcr4S00387.80 prolyl oligopeptidase Serine 
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Proximal Region : Total Integument Jcr4S00596.40 serine carboxypeptidase-like 51-like Serine 
Distal Region : Proximal Region Jcr4S00596.50 serine carboxypeptidase-like 51-like Serine 

Distal Region Jcr4S00660.50 protease 2-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01323.10 subtilisin-like protease-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01323.20 subtilisin-like protease-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01338.50 acylamino-acid-releasing enzyme Serine 

Total Integument Jcr4S01500.10 tripeptidyl-peptidase 2-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01500.30 tripeptidyl-peptidase 2-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01605.60 serine carboxypeptidase-like 48-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01651.50 subtilisin-like protease-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01708.20 Alpha-amylase/subtilisin inhibitor precursor, putative Serine 

Distal Region Jcr4S01720.10 peptidase inhibitor Serine 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S01784.60 subtilisin-like protease-like Serine 

Distal Region Jcr4S01841.40 protease inhibitor Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02283.20 lon protease mitochondrial-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02309.10 xylem serine peptidase 1 Serine 

Total Integument Jcr4S02309.40 xylem serine peptidase 1 Serine 
Total Integument Jcr4S02309.50 xylem serine peptidase 1 Serine 

Distal Region Jcr4S02495.20 peptidase inhibitor Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02532.50 subtilisin-like protease-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02769.70 subtilisin-like protease-like Serine 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S03167.30 lysosomal pro-x carboxypeptidase-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S03455.20 peptidase inhibitor Serine 

Distal Region Jcr4S03455.30 inhibitor of trypsin and hageman factor Serine 
Proximal Region Jcr4S03578.10 subtilisin-like protease-like Serine 
Proximal Region Jcr4S03773.40 serine carboxypeptidase-like 45-like Serine 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S03912.10 subtilisin-like protease-like Serine 
Total Integument Jcr4S04179.10 subtilisin-like protease-like Serine 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S04292.10 protease inhibitor Serine 
Proximal Region Jcr4S04612.10 Zeamatin precursor, putative Serine 
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Proximal Region Jcr4S04808.30 serine carboxypeptidase s28 family protein Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S05848.10 prolyl carboxypeptidase like protein Serine 

Distal Region Jcr4S06006.10 peptidase inhibitor Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S06861.10 subtilisin-like protease Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S06861.20 subtilisin-like protease-like Serine 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S07990.40 subtilisin-like protease Serine 
Distal Region Jcr4S08120.10 peptidase inhibitor Serine 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S10051.50 xylem serine peptidase 1 Serine 
Distal Region Jcr4S10729.10 peptidase inhibitor Serine 
Distal Region Jcr4S12693.10 peptidase inhibitor Serine 
Distal Region Jcr4S13278.10 peptidase inhibitor Serine 
Distal Region Jcr4S14888.10 peptidase inhibitor Serine 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S19411.10 subtilisin-like protease Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S19411.20 subtilisin-like protease Serine 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S25701.10 xylem serine peptidase 1 Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4U29009.10 serpin-zx-like Serine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4U31261.10 lon protease mitochondrial-like Serine 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S00057.260 proteasome subunit beta type-1 Threonine 
Distal Region : Total Integument Jcr4S00100.60 probable 26s proteasome non-atpase regulatory subunit 6-like Threonine 

Distal Region Jcr4S00110.140 26s proteasome non-atpase regulatory subunit Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00131.10 proteasome subunit alpha type-5-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00131.160 26s protease regulatory subunit 7-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00296.90 26s protease regulatory subunit s10b homolog b-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00385.110 26s protease regulatory subunit 6a homolog a-like Threonine 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S00603.30 proteasome subunit beta type Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00632.50 proteasome subunit beta type Threonine 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S00699.10 26s proteasome non-atpase regulatory subunit 1-like Threonine 
Distal Region Jcr4S00721.10 26s proteasome non-atpase regulatory subunit 14-like Threonine 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00823.20 26s proteasome non-atpase regulatory subunit 2 1a-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00843.120 proteasome subunit alpha Threonine 
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Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00852.50 proteasome subunit beta type-3-b Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00922.80 26s protease regulatory subunit 8 homolog a-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00995.10 proteasome subunit alpha type-1-a-like isoform 1 Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01070.40 proteasome subunit beta type-6 Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01199.20 26s protease regulatory subunit 6b homolog Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01446.20 26s proteasome non-atpase regulatory subunit 4-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01594.40 proteasome subunit alpha type-4-like isoform 1 Threonine 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S01671.20 proteasome subunit beta type Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01752.50 proteasome subunit alpha Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02302.40 proteasome subunit beta type Threonine 

Distal Region Jcr4S02611.20 probable 26s proteasome non-atpase regulatory subunit 3-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02802.40 proteasome subunit alpha type-2-b Threonine 

Distal Region Jcr4S03336.20 proteasome subunit alpha type-3-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S05570.10 proteasome subunit alpha type-5-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S05822.30 26s proteasome non-atpase regulatory subunit rpn12a-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S06552.10 26s proteasome non-atpase regulatory subunit rpn12a-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S07728.10 proteasome subunit alpha type-7-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S08174.20 26s proteasome regulatory subunit 4 homolog a-like Threonine 

Distal Region Jcr4S08435.20 proteasome subunit beta type-2-a-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S11084.40 26s protease regulatory subunit 7-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S11633.20 proteasome subunit beta type-5-like Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S12171.10 26s proteasome regulatory subunit 4 homolog a-like Threonine 

Distal Region Jcr4S17106.10 
26s proteasome non-atpase regulatory subunit 11-like isoform 
1 Threonine 

Distal Region Jcr4S17767.10 proteasome subunit beta type Threonine 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S25727.20 26s proteasome regulatory subunit 4 homolog a-like Threonine 

Distal Region : Total Integument Jcr4U29488.10 proteasome subunit beta type-1-like Threonine 
Proximal Region Jcr4S19162.10 protease inhibitor ii (Low-molecular-weight cysteine-rich) - 
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Figura 2.9. Classificação das peptidases (classes mecanística) identificadas no integumento 
interno de sementes de J. curcas em cinco classes mecanísticas conforme o banco de dados 
MEROPS. 
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incluindo peptidases  e inibidores, foram quantificadas e todas foram mais expressas na região 

proximal (Tabela Suplementar IV). 

A classe mecanística de peptidases aspárticas foi representada especialmente por 

peptidases nepenthesin-like e não se identificaram inibidores dessas peptidases. Nessa classe, 

quatro peptidases foram únicas da região proximal e três da região distal, as demais foram 

comuns às duas regiões. Cinco peptidases foram quantificadas e todas foram mais expressas 

na região proximal.   

Por fim, a classe mecanística de metalopeptidases foi a menos representada em 

número absoluto de identificação. Essa classe foi representada especialmente por hidrolases 

de aminoácidos como leucine aminopeptidase, xaa-pro aminopeptidase p-like, puromycin-

sensitive aminopeptidase-like e aminopeptidase n-like. Quatro peptidases dessa classe 

mecanística foram únicas da região distal, uma da região proximal e as demais, nove, estavam 

presentes nas regiões proximal e distal (Tabela 2.2).  

 

3.5.2.2 Proteínas relacionadas à parede celular 

Nesse estudo identificaram-se várias proteínas relacionadas à expansão da parede 

celular como expansinas, extensinas, além de sintases de polissacarídeos como sintase de alfa-

glicano e sintase de celulose. Por outro lado, observaram-se várias proteínas associadas a 

processos de modificação e degradação da parede celular, como alfa-L-arabinofuranosidases, 

alfa-manosidases lisossomais, pectinesterases, inibidor de pectineterase, alfa e beta-

glucosidases, beta-xilosidases, alfa-galactosidases, glucanases, poligalacturonases, entre 

outras (Tabela Suplementar I); e enzimas que atuam em carboidratos (Tabela 2.3). A 

expressão de muitas dessas proteínas foi espacialmente regulada, em particular aquelas 

relacionadas à degradação como alfa arabinofuranosidase e glucanase que foram 

significativamente mais expressas na região proximal (Tabela Suplementar IV). Além disso, 

algumas isoformas de galactosidases, glucanases, xilanases e pectinesterases foram expressas 

somente na região proximal e as proteínas de síntese de polissacarídeos - sintase de alfa-

glicano e sintase de celulose - foram expressas somente na região distal.  
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Tabela 2.3. Enzimas que atuam em carboidratos identificadas no integumento interno de sementes em desenvolvimento de J. curcas. As 
proteínas foram classificadas de acordo com o banco de dados CAZy com e-value e-30. 

Amostra Proteína ID Descrição Família CAZy  

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00004.420 monocopper oxidase-like protein sks1-like AA1 
Distal Region : Total Integument Jcr4S00387.40 l-ascorbate oxidase homolog AA1 
Distal Region : Proximal Region Jcr4S00648.50 l-ascorbate oxidase-like AA1 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01507.10 monocopper oxidase-like protein sku5 AA1 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S02796.20 l-ascorbate oxidase homolog AA1 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02591.20 minor allergen alt AA6 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02942.50 minor allergen alt AA6 

Proximal Region Jcr4S01097.40 reticuline oxidase-like protein AA7 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01145.20 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 

Proximal Region Jcr4S01787.10 reticuline oxidase AA7 
Proximal Region Jcr4S02060.10 reticuline oxidase-like AA7 
Proximal Region Jcr4S02454.10 predicted protein AA7 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02480.30 reticuline oxidase-like AA7 
Proximal Region Jcr4S03811.10 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 
Proximal Region Jcr4S04361.10 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 
Proximal Region Jcr4S05062.10 reticuline oxidase-like AA7 
Proximal Region Jcr4S05341.10 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S05646.20 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S07103.20 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S09184.10 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 
Proximal Region Jcr4S09757.10 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 
Proximal Region Jcr4S10590.10 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 
Proximal Region Jcr4S21960.10 reticuline oxidase AA7 
Proximal Region Jcr4S24230.10 Reticuline oxidase precursor, putative AA7 

Distal Region : Total Integument Jcr4S16140.10 4-alpha-glucanotransferase dpe2-like CBM20,CBM20,GH77 
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Proximal Region Jcr4S00422.10 endo- -beta-xylanase a-like CBM22,GH10 
Proximal Region Jcr4S06445.10 endo- -beta-xylanase c CBM22,GH10 
Proximal Region Jcr4S09031.10 glycosyl hydrolase family 10 protein CBM22,GH10 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00587.110 glucan endo- -beta-glucosidase-like protein CBM43 
Proximal Region Jcr4S01176.30 glucan endo- -beta-glucosidase-like CBM43 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S09288.30 hydrolyzing o-glycosyl CBM43 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S11646.10 lysm domain-containing gpi-anchored protein 2-like CBM50,CBM50 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S00206.20 probable l-type lectin-domain containing receptor kinase -like CBM57 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S00216.10 probable receptor protein kinase tmk1-like CBM57 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00453.50 probable inactive receptor kinase at2g26730-like CBM57 
Distal Region : Proximal Region Jcr4S00990.70 receptor-like protein kinase theseus 1-like CBM57 
Distal Region : Proximal Region Jcr4S01510.60 feronia receptor-like kinase CBM57 

Distal Region Jcr4S03989.20 receptor-like protein kinase herk 1-like CBM57 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S04290.10 probable inactive receptor kinase at5g58300-like CBM57 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00027.240 Pectin acetylesterase, putative CE13 

Distal Region Jcr4S04398.40 pectin acetylesterase CE13 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S11732.10 pectinacetylesterase family protein CE13 

Total Integument Jcr4S00093.170 pectin methylesterase CE8 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S00131.40 pectin methylesterase CE8 

Proximal Region Jcr4S00636.20 pectinesterase CE8 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S03254.20 probable pectinesterase pectinesterase inhibitor 51-like CE8 

Proximal Region Jcr4S04335.10 probable pectinesterase pectinesterase inhibitor 41-like CE8 
Distal Region Jcr4S07560.10 pectinesterase family protein CE8 

Distal Region : Total Integument Jcr4S11972.50 pectinesterase family protein CE8 
Distal Region Jcr4S00384.120 s-formylglutathione hydrolase CEnc 
Distal Region Jcr4S00332.60 alpha- -glucan-protein synthase GH1 
Distal Region Jcr4S00911.30 alpha- -glucan-protein synthase GH1 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S03078.10 vicianin hydrolase-like GH1 
Distal Region Jcr4U31677.10 alpha- -glucan-protein synthase GH1 
Distal Region Jcr4S00106.130 inactive beta-amylase 9-like GH14 
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Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00806.10 rna-directed dna polymerase (reverse transcriptase) GH17 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S12840.10 protein nynrin-like GH17 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S27524.10 glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase c subunit GH17 

Total Integument Jcr4S00295.160 glucan endo- -beta-glucosidase 1-like GH17,CBM43 
Distal Region Jcr4S00302.40 glucan endo- -beta-glucosidase GH17,CBM43 

Distal Region : Total Integument Jcr4S00313.50 glucan endo- -beta-glucosidase 2-like GH17,CBM43 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S07206.20 probable glucan endo- -beta-glucosidase a6-like GH17,CBM43 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S11831.10 glucan endo- -beta-glucosidase-like GH17,CBM43 
Distal Region Jcr4S00293.20 beta galactosidase-like protein GH2 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S04532.20 beta-hexosaminidase subunit b2-like GH20 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00008.210 Alpha-galactosidase/alpha-n-acetylgalactosaminidase GH27 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00073.80 alpha-galactosidase GH27 

Total Integument Jcr4S01391.60 alpha-galactosidase alpha-n- GH27 
Distal Region : Total Integument Jcr4S03116.30 alpha-galactosidase 1 GH27 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S00086.20 probable polygalacturonase at3g15720-like GH28 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00425.130 probable polygalacturonase-like GH28 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00535.20 probable polygalacturonase-like GH28 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00820.90 style polygalacturonase GH28 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00982.60 probable polygalacturonase-like GH28 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01415.30 probable polygalacturonase-like GH28 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01869.40 probable polygalacturonase-like GH28 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S01869.50 probable polygalacturonase-like GH28 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S01869.60 probable polygalacturonase-like GH28 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00503.10 probable beta-d-xylosidase 7-like GH3 
Total Integument Jcr4S01168.10 probable beta-d-xylosidase 6-like GH3 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S01809.20 beta- -xylosidase GH3 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S03840.30 lysosomal beta glucosidase-like GH3 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S03968.30 beta-xylosidase alpha-l-arabinofuranosidase 2-like GH3 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S04564.20 b- -glucanase GH3 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S05113.10 lysosomal beta glucosidase-like GH3 
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Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4U30923.10 periplasmic beta-glucosidase GH3 
Proximal Region : Total Integument Jcr4U31022.30 lysosomal beta glucosidase-like GH3 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00263.50 alpha-xylosidase 1-like GH31 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00338.20 alpha-glucosidase 2-like GH31 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00714.10 retrotransposon unclassified GH31 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01540.20 alpha-glucosidase 2-like GH31 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01955.80 neutral alpha-glucosidase ab-like GH31 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02103.10 alpha-glucosidase 2-like GH31 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S03412.10 alpha-glucosidase 2-like GH31 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S07097.40 predicted protein GH31 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S07451.10 alpha-glucosidase 2-like GH31 

Proximal Region Jcr4S08695.20 alpha-glucosidase, putative GH31 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S28239.10 alpha-glucosidase-like GH31 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00335.60 fructan 1-exohydrolase GH32 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S01165.10 apoplastic invertase GH32 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01165.20 cell wall invertase GH32 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S01165.30 beta- insoluble isoenzyme 1-like GH32 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02674.70 apoplastic invertase GH32 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S03236.50 beta- cell wall isozyme GH32 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S15145.10 apoplastic invertase GH32 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00102.20 beta galactosidase 9 GH35 
Distal Region Jcr4S00762.10 beta-galactosidase 1-like GH35 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02941.10 beta-galactosidase 8-like GH35 
Distal Region : Proximal Region Jcr4S04787.20 beta-galactosidase 8 GH35 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01919.40 galactinol--sucrose galactosyltransferase 6 GH36 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02582.50 probable galactinol--sucrose galactosyltransferase 2-like GH36 

Proximal Region Jcr4S00543.110 lysosomal alpha-mannosidase-like GH38 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00543.130 glycosyl hydrolase family 38 protein GH38 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S01429.50 lysosomal alpha-mannosidase-like GH38 
Proximal Region Jcr4S01715.30 lysosomal alpha-mannosidase-like GH38 
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Proximal Region : Total Integument Jcr4S05927.10 lysosomal alpha-mannosidase-like GH38 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00230.120 serine-threonine protein plant- GH51 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S00345.50 leucine-rich repeat extensin-like protein 2-like GH51 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00428.20 alpha-l-arabinofuranosidase 1-like GH51 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S02232.10 leucine-rich repeat extensin-like protein 4-like GH51 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S11439.10 alpha-l-arabinofuranosidase GH51 

Proximal Region : Total Integument Jcr4S25280.10 alpha-l-arabinofuranosidase 1 GH51 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4U36897.20 alpha-l-arabinofuranosidase 1-like GH51 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02750.70 heparanase-like protein 3-like GH79 

Total Integument Jcr4S01956.30 endoglucanase 9-like GH9 
Total Integument Jcr4S04287.20 endo- -beta-glucanase GH9 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S00175.80 gdsl esterase lipase at5g14450-like GHnc 
Proximal Region : Total Integument Jcr4S01756.30 gdsl esterase lipase at1g54790-like GHnc 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02033.10 zinc finger GHnc 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00001.80 ubiquitin-conjugating enzyme E2 10-like GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00022.280 ubiquitin-conjugating enzyme E2, putative GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00208.280 uncharacterized loc101222732 GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01059.70 ubiquitin-conjugating enzyme E2, putative GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01338.70 lysm domain receptor-like kinase 4-like GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01510.80 ubiquitin-conjugating enzyme E2 28-like isoform 1 GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02379.40 ubiquitin-conjugating enzyme e2 28-like isoform 1 GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02384.40 udp-glycosyltransferase 1 GT1 

Proximal Region Jcr4S02966.10 sterol 3-beta-glucosyltransferase-like GT1 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S04290.30 ubiquitin-conjugating enzyme e2 28-like isoform 1 GT1 

Distal Region : Total Integument Jcr4S04656.30 UDP-glucosyltransferase, putative GT1 
Distal Region Jcr4S13518.10 cellulose synthase-like protein h1-like GT1 
Distal Region Jcr4S00078.10 cellulose synthase-like protein h1-like GT2 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S01984.30 udp-glucose:glycoprotein glucosyltransferase GT24 
Distal Region Jcr4S00024.70 alpha-glucan h isozyme-like GT35 

Distal Region : Proximal Region Jcr4S00816.10 alpha- glucan phosphorylase l chloroplastic amyloplastic-like GT35 
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Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00816.20 alpha- glucan phosphorylase l chloroplastic amyloplastic-like GT35 
Distal Region : Total Integument Jcr4S01247.10 alpha- glucan phosphorylase l-2 chloroplastic amyloplastic-like GT35 
Distal Region : Total Integument Jcr4S11428.10 alpha- glucan phosphorylase l chloroplastic amyloplastic-like GT35 

Proximal Region Jcr4S00574.130 ran gtpase-activating protein 1-like GT37 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S00093.110 sucrose synthase 1 GT4 

Total Integument Jcr4S00594.90 probable sucrose-phosphate synthase 2-like GT4 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02562.30 sucrose synthase 1 GT4 

Total Integument Jcr4S09034.10 probable sucrose-phosphate synthase 2-like GT4 
Distal Region : Total Integument Jcr4S11430.10 sucrose phosphate synthase GT4 

Distal Region Jcr4S02319.20 alpha-glucan water chloroplastic-like GT47 
Distal Region Jcr4S02999.60 folylpolyglutamate synthase GT47 
Distal Region Jcr4S01214.50 starch branching enzyme i GT5 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02562.10 probable pectinesterase pectinesterase inhibitor 40-like GT61 

Total Integument Jcr4S00034.60 
dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 
subunit stt3-like GT66 

Distal Region Jcr4S00229.70 alpha- -glucan-protein synthase GT75 
Distal Region Jcr4S00455.60 alpha- -glucan-protein synthase GT75 
Distal Region Jcr4S02675.20 retrotransposon unclassified GT8 

Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S19661.10 catalase GT8 
Distal Region : Proximal Region : Total Integument Jcr4S02580.10 lysm domain-containing gpi-anchored protein 2-like GT90 

Distal Region Jcr4S06418.10 o-fucosyltransferase family protein GTnc 
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3.5.2.3 Proteínas relacionadas ao metabolismo de lipídeos 

A análise proteômica mostrou várias proteínas relacionadas à degradação de 

lipídeos como lipoxigenase, fosfolipase, acetil-CoA oxidase, 3-cetoacil tiolase, entre 

outras (Tabela Suplementar I). Mais uma vez as proteínas relacionadas à degradação 

foram espacialmente reguladas, como exemplo, a lipoxigenase foi aproximadamente 

sete vezes mais expressa na região proximal. 
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4 DISCUSSÃO 
 

4.1 Análise por Gene Ontology (GO) 

A análise proteômica resultou na identificação de 1770 proteínas que foram 

classificadas funcionalmente pela análise de ontologia do gene (GO). A análise GO 

refere-se a um vocabulário para descrever os papéis dos genes e os produtos gênicos de 

um organismo (ASHBUERNER, et al. 2000). O GO é dividido em três categorias, ou 

seja, processos biológicos, o qual se refere a um objetivo biológico que o gene ou 

produto gênico contribui; função molecular que é definida como a atividade bioquímica 

de um produto gênico; e componente celular que se refere ao local na célula onde o 

produto gênico é ativo (ASHBUERNER et al., 2000; HILL et al., 2008). 

A análise GO foi realizada para todas as proteínas que apareceram em pelo 

menos duas replicatas biológicas nas regiões proximal e distal e integumento total (Fig. 

2.5); e para as proteínas unicamente expressas nas regiões proximal e distal (Fig. 2.6). 

Contudo, somente na análise GO das proteínas unicamente expressas nas regiões 

proximal e distal foram observadas diferenças marcantes, as quais serão discutidas à luz 

da PCD. Em termos percentuais, a subcategoria hidrolase da categoria função molecular 

foi quase cinco vezes maior na região proximal em relação à região distal.  Esse 

resultado confirma a suposição feita inicialmente de que há um gradiente de hidrolases 

no integumento interno que acompanha as alterações celulares observadas entre as 

regiões proximal e distal. A região proximal era composta de células maiores e mais 

vacuoladas em relação à região distal além de apresentar colapso celular. Isso indica que 

a atividade metabólica na região proximal está voltada principalmente para a 

realocação, para o endosperma e embrião, dos produtos catabólicos produzidos pela 

digestão de proteínas, carboidratos, lipídeos e ácidos nucléicos em células passando por 

PCD. Corroborando com esses resultados, a subcategoria vacúolo da categoria GO-

componente celular foi altamente representada na região proximal quando comparada à 

região distal. Nessa organela, enzimas hidrolíticas como peptidases, alfa manosidases, 

nucleases e fosfatases estão presentes para degradar material celular que não é mais 

requerido e, assim, possui um importante papel na PCD em plantas (BOLLER; 

KENDE, 1979; MARTY, 1999; HARA-NISHIMURA; HATSUGAI, 2011). Além 

disso, a subcategoria parede celular da categoria GO-componente celular também foi 

altamente representada na região proximal quando comparada à região distal. Nessa 
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subcategoria foram observadas enzimas de degradação e modificação de parede celular 

como glicosidases e xilosidases, as quais estão envolvidas na quebra ou modificação de 

hemiceluloses e pectinas da parede celular (MINIC, 2008; DAY, et al., 2013).  

 

4.2 Mobilização de nutrientes do tecido maternal para o filial   

O integumento interno de sementes de J. curcas representa a conexão mais 

próxima entre o endosperma e a planta-mãe e a região de descarregamento dos 

fotoassimilados por dois motivos: primeiro, porque apresenta a vascularização do corpo 

da planta e segundo porque  durante o desenvolvimento, após o nucelo ser degenerado, 

torna-se o tecido adjacente ao endosperma. Dessa forma, esse tecido deve receber, 

através do tecido vascular, os compostos orgânicos originados dos órgãos 

fotossintéticos e mobilizar para o endosperma e o embrião os açúcares e compostos 

nitrogenados necessários para o desenvolvimento. Nesse contexto, Weber et al., (1995) 

observaram que na casca da semente de Vicia faba a hidrólise de sacarose é catalisada 

por invertases apoplásticas após descarregamento na casca facilitando sua transferência 

para fora do parênquima da casca.  

Através da análise proteômica identificaram-se sete invertases apoplásticas, 

cinco únicas da região proximal e duas comuns às regiões proximal e distal. Essa 

enzima cliva a sacarose liberando glicose e frutose e assim desempenha um papel 

crucial na mobilização de hexoses. Nesse contexto, o tecido que está mobilizando as 

hexoses deve ser bem suprido de invertases conforme observado por Harrington et al., 

(2005). Levando em consideração que a região proximal é a que está mais próxima do 

endosperma espera-se dessa região uma maior mobilização de hexoses e assim maior 

expressão de invertases em relação à região distal o que foi observado nos resultados. 

Além disso, duas isoformas da enzima sacarose sintase, outra enzima de clivagem da 

sacarose, foram encontradas nas duas regiões e uma delas foi sete vezes mais expressa 

na região distal. Em geral, a via de degradação da sacarose com a enzima sacarose 

sintase está associada à biossíntese de produtos de reserva ao passo que a via das 

invertases está direcionada para o crescimento e expansão celular (QUICK; 

SCHAFFER, 1996 apud WEBER et al., 1997). Dessa forma, os dados indicam que o 

integumento interno ao mesmo tempo em que está sofrendo PCD também funciona 

temporariamente como um tecido de reserva, pois na região onde a expressão da 
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sacarose sintase foi mais alta, distal, também houve expressão de proteínas de reserva 

como glutelina e nutrient reservoir. Em conjunto, esses resultados suportam a ideia de 

que no desenvolvimento da semente há no integumento interno uma separação espacial 

das proteínas relacionadas aos diferentes processos fisiológicos, assim como indica a 

existência do gradiente de concentração dessas proteínas.  

O único transportador de açúcar encontrado - transportador de açúcar 

bidirecional sweet1-like – estava presente somente na região distal. A baixa 

representatividade dos transportadores de açúcar no integumento interno não é surpresa, 

pois é sabido que esse tecido serve como um compartimento simplástico para 

exportação de nutrientes aos tecidos filiais (MURRAY, 1987).  Transportadores de 

açúcares já foram observados em tecidos maternais de sementes em desenvolvimento 

(WEBER et al., 1997; ZHOU et al., 2007) e aqueles do tipo sweet podem funcionar na 

mobilização de carboidratos durante a senescência (QUIRINO et al., 2001), um tipo de 

PCD. Além do transportador de açúcar, dez H+- ATPases pertencentes à família P-

ATPase foram identificadas. As bombas de prótons H+- ATPases do tipo P são 

necessárias para o mecanismo de transporte de hexoses localizado na membrana 

plasmática, uma vez que esse transporte é acoplado ao gradiente eletroquímico gerado 

pela força motriz de prótons proporcionada pelas bombas de prótons (HARRINGTON, 

2005; LALONDE et al., 2004).  

Sete transportadores relacionados ao transporte de oligopeptídeos e 

aminoácidos foram identificados nas regiões proximal e distal, todos com um número 

de espectros maior na região distal. O número maior desses transportadores em relação 

ao de açúcares é justificável uma vez que o transporte de aminoácidos está acoplado ao 

gradiente de potencial eletroquímico de H+ gerado pelas bombas de prótons e não ocorre 

via simplasto (FISHER et al., 1998; LALONDE et al., 2004). A presença desses 

transportadores em maior quantidade na região distal, associado ao fato das proteínas 

quantificadas com maior fold change estarem relacionadas à síntese; e a presença de 

glutelinas, reforçam a ideia de que o metabolismo dessa região é principalmente 

anabólico.  

4.3 Morte celular programada no integumento interno de sementes de J. curcas 

A identificação de componentes do proteasome e proteínas de ubiquitinação 

nesse estudo indicam um adequado funcionamento do proteasomo, uma condição 
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necessária para a ocorrência de PCD em células vegetais (HATSUGAI et al., 2009). O 

proteasome 26S é responsável pela degradação de proteínas covalentemente ligadas a 

moléculas de ubiquitina (VARDAR; UNAL, 2008). A poliubiquitinação é suficiente 

para direcionar as proteínas para a degradação pelo proteasome 26S e assim esse 

complexo proteolítico parece ser a principal via proteolítica não lisossomal em 

eucariotos (BEERS et al., 2000) 

 Muitas das peptidases identificadas são conhecidas por ter um papel na 

PCD, por exemplo, a enzima de processamento vacuolar-gama (γ-VPE), identificada 

apenas na região distal, é homóloga a VPE identificada na análise proteômica do nucelo 

em processo de PCD de sementes de R. communis (NOGUEIRA et al., 2012). VPEs 

representam uma subclasse de peptidases cisteínicas que possuem atividade caspase tipo 

1 e são usadas pelo sistema de colapso vacuolar para promover a PCD associada ao 

desenvolvimento em tecidos vegetais (HARA-NISHIMURA; HATSUGAI, 2011). A 

peptidase cisteínica com cauda KDEL também tem sido encontrada ser uma marca de 

tecidos sofrendo PCD em plantas (ROCHA et al., 2013; NOGUEIRA et al., 2012; 

HELM et al., 2008; GREENWOOD et al., 2005). Neste trabalho, uma peptidase 

cisteínica com cauda KDEL (Jcr4S01104.40) foi identificada tendo uma expressão 

estatisticamente maior na região proximal (Tabela Suplementar IV). Esse achado 

suporta a hipótese de que estas peptidases são liberadas dentro do citoplasma seguido do 

colapso vacuolar direcionado pela ação das VPEs (TROBACHER et al., 2013). As 

diferenças espacial e temporal na expressão das VPEs e peptidase cisteínica com cauda 

KDEL no integumento interno de sementes de J. curcas reforçam a diferença entre os 

papéis desempenhados por essas peptidases na PCD e corroboram com os recentes 

achados de Rocha et al., (2013), os quais indicaram que durante o desenvolvimento da 

semente os transcritos para γ-VPE são detectados antes daqueles para peptidases 

cisteínicas com cauda KDEL. 

Além das peptidases cisteínicas várias peptidases serínicas e seus inibidores 

foram identificados, entre os quais 10 foram diferencialmente expressos (Tabela 

Suplementar IV). Entre as peptidases serínicas, três subtilisinas apresentam um fold 

change maior que 10 na região proximal. As peptidases serínicas tipo subtilisna, 

caracterizadas por possuir uma tríade catalítica de aspartato, histidina e serina, possuem 

uma atividade tipo caspase e foram encontradas associadas à morte celular em várias 

espécies vegetais (VARTAPETIAN et al., 2011). 
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Peptidases aspárticas foram encontradas nas regiões proximal e distal, 

porém foram mais representativas da região proximal pelo maior nível de expressão. 

Assim como no integumento interno de J. curcas, observou-se uma sincronia entre o 

padrão temporal e espacial do gene de uma peptidase aspártica com a degeneração que 

ocorre no tecido nucelar de cevada após a fertilização (CHEEN; MAJID, 1997). Essas 

peptidases podem funcionar como peptidases que direcionam a morte celular ou como 

peptidases hidrolíticas que convertem as proteínas da morte celular em novos nutrientes 

para o desenvolvimento do endosperma e do embrião (SIMÕES; FARO, 2004). 

Comparado ao que se sabe das outras classes mecanística de peptidases 

pouco é sabido sobre as metalopeptidases. Como constituintes dessa classe mecanística 

foram encontradas neste estudo hidrolases de aminoácidos - leucine aminopeptidase, 

xaa-pro aminopeptidase p-like, puromycin-sensitive aminopeptidase-like e 

aminopeptidase n-like. Essas hidrolases agem downstream ao complexo proteolítico 

proteasome 26S, o qual gera diversos peptídeos que devem ser hidrolisados a 

aminoácidos para então serem usados na síntese de novas proteínas (TENZER; 

SCHILD, 2005). A hidrólise desses aminoácidos é feita por um grupo de 

aminopeptidases pertencentes à classe mecanística de metalopeptidases que agem 

sequencialmente ao proteasome para a liberação de aminoácidos livres (SARIC et al, 

2004). O fato de essas peptidases terem sido mais expressas na região distal, região cujo 

metabolismo anabólico é predominante, sugere que elas devem estar envolvidas na 

síntese de proteínas utilizadas pelo próprio integumento interno, como as proteínas de 

reserva, por exemplo.  

A identificação do grande número e diversidade de peptidases pertencentes 

às cinco classes mecanísticas de peptidases em tecidos passando por PCD realçam a 

importância da proteólise em fornecer aminoácidos para a síntese protéica nos tecidos 

filiais conforme sugerido por Gallardo et al., (2007). Além disso, tal diversidade 

ressalta o importante papel dos integumentos na biologia do desenvolvimento de 

sementes de J. curcas. Miernyk e Johnston (2013) e Gallardo et al., (2007) 

identificaram uma abundância de peptidases em vários estágios do desenvolvimento da 

casca de soja e Medicago truncatula, porém a possibilidade de que a abundância e 

diversidade dessas peptidases no desenvolvimento da casca estivessem relacionados à 

PCD não foi discutida. 
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Além das peptidases envolvidas na PCD várias proteínas de degradação de 

parede celular foram encontradas (Tabela Suplementar I). As beta-glicosidases e 

xilosidases, por exemplo, estão envolvidas na quebra ou modificação de hemicelulose e 

pectinas da parede celular (DAY et al., 2013; MINIC, 2008). Alfa-D-galactosidases 

estão associadas com a mobilização de galactomananas, enquanto as beta-galactosidases 

estão envolvidas na degradação de galactanas (MINIC, 2008). Pectinesterases, também 

conhecidas como pectina metilesterases, são enzimas que modificam o grau de 

esterificação dos grupos metil da pectina tornando-a passível de ser degradada pelas 

poligalacturonases (PELLOUX et al., 2007). Adicionalmente, foram identificados 

inibidores de pectinesterase que modulam a atividade da pectinesterase (DAY et al., 

2013). Similarmente, a enzima alfa-arabinofuranosidase, identificada neste trabalho, em 

ação combinada com a beta-galactosidase e beta-glucoronidase (não identificada), é 

conhecida por degradar os carboidratos das  glicoproteínas arabinogalactanas (MINIC, 

2008). Esses resultados indicam que entre outros possíveis papéis, essas carboidrases, 

juntamente com os diferentes tipos de peptidases, agem para liberar todas as possíveis 

fontes de carbono e nitrogênio disponíveis na célula, incluindo aquelas pertencentes à 

parede celular. 

  Os resultados revelaram várias proteínas envolvidas na degradação de 

lipídeos como fosfolipase, lipoxigenase, oxidase do acil-CoA, entre outras (Tabela 

Suplementar I). A fosfolipase é uma enzima que catalisa a hidrólise estrutural de 

fosfolipídeos em hidroxiperóxidos levando à perda da integridade da membrana, um 

evento associado à PCD (RUBISTEIN, 2000). Essa enzima é sabida estar envolvida na 

degradação em larga escala de lipídeos associados com a morte celular (LAXALT et al., 

2001) e algumas vezes contribuem para a sinalização da morte celular dependente de 

caspases (IAKIMOVA et al., 2013). Os ácidos graxos resultantes da degradação das 

membranas celulares são oxidados pela ação de lipoxigenases (SIEDOW, 1991) e acil 

hidrolases. A presença dessas enzimas, juntamente com as outras hidrolases discutidas, 

reforça a ocorrência de PCD no integumento interno de sementes de J. curcas. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Os dados apresentados dão sustentação à hipótese que o papel do 

integumento interno de sementes em desenvolvimento de J. curcas é o de fornecer 

fontes de carbono e nitrogênio para o crescimento do embrião e do endosperma. A 

identificação de várias classes de peptidases, particularmente da gama-VPE e peptidase 

cisteínica com cauda KDEL, ressalta o papel da PCD na biologia do desenvolvimento 

de sementes de J. curcas. Adicionalmente, a demonstração da expressão diferencial 

dessas peptidases e outras hidrolases nas camadas celulares do integumento interno após 

o início da PCD sugerem que as células mobilizam um arsenal completo de hidrolases 

para produzir fontes de carbono e nitrogênio a partir de proteínas, carboidratos e 

lipídeos disponíveis dentro da célula. Além disso, a identificação de várias proteínas de 

reserva de sementes no integumento interno é uma evidência adicional do papel da 

casca como uma fonte transiente de reservas para o crescimento do embrião e 

endosperma. 
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CAPÍTULO III 
 

Análise da expressão de genes em diferentes órgãos de Jatropha curcas L.  

 

RESUMO 

 

A análise anatômica da semente de J. curcas evidenciou que as células do integumento 
interno de sementes de J. curcas apresentavam características de PCD o que foi 
confirmado pela análise proteômica apresentada no Capítulo 2. Essa análise proteômica, 
contudo, não resultou na identificação das proteínas envolvidas na biossíntese de ésteres 
de forbol, o que contrasta com o fato de que estes diterpenos tóxicos se acumulam no 
integumento interno. Este capítulo foi idealizado com dois propósitos: primeiro, o de 
determinar o nível de expressão dos genes que codificam para algumas das proteínas 
que foram identificadas através da análise proteômica apresentada no Capítulo 2, para 
avaliar se há uma correlação entre o nível de transcritos e o nível de proteínas; o 
segundo propósito foi o de avaliar a expressão por qPCR, de catorze genes que, 
presumivelmente codificam para a sintase do casbeno, em diferentes partes da planta – 
raiz, folha, embrião, integumento interno e endosperma. Para alcançar o primeiro 
propósito, sete genes que codificam para hidrolases e inibidores de peptidases foram 
selecionados e os resultados evidenciaram que seis apresentaram o nível de transcrito 
igual ao nível de proteína pelo teste t-Student. Dessa forma, os genes relacionados à 
PCD no integumento interno de J. curcas parecem ser regulados no âmbito 
trasncricional. Com relação ao segundo propósito, dos catorze genes avaliados, nove 
foram expressos na raiz e entre eles um apresentou expressão na folha e no embrião.  
Esses resultados em conjunto com o obtido na análise proteômica indicam que os 
ésteres de forbol e/ou seus precursores não são sintetizados na semente, mas 
possivelmente na raiz, órgão de onde devem ser transportados. 
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1 INTRODUÇÃO      
 

A relação entre transcritos e proteínas pode ser explicada em parte por 

eventos moleculares que ocorrem dentro da célula, tais como degradação do RNAm, 

splicing alternativo, dobramento da proteína, sua montagem em complexos, transporte e 

degradação, modificação pós-traducional, proteólise dos componentes centrais da 

maquinaria de tradução, entre outros. Diante de tantos fatores que podem afetar essa 

relação surge a hipótese: o nível de expressão de determinada proteína pode ser 

explicado simplesmente pelo nível de expressão do transcrito? A literatura tem 

mostrado que há uma moderada correlação entre os níveis de transcritos e a abundância 

de proteínas nos organismos; e essa relação é maior em organismos unicelulares do que 

em organismos multicelulares, pois nesses os eventos moleculares são mais complexos, 

por exemplo, pela presença de splicing alternativo (revisado por ABREU et al., 2009). 

Em Arabidopsis thaliana observou-se que o acúmulo de proteínas é primariamente 

regulado pelo nível de transcritos, onde se constatou uma correlação de 0,68 para folhas 

e 0,52 para sementes (BAERENFALLER et al., 2008). Na caracterização do câncer de 

colo e reto em humanos a abundância dos transcritos não refletiu as diferenças na 

abundância das proteínas entre os diferentes tumores (ZHANG et al., 2014). Em um 

estudo com dez indivíduos observou-se que os transcriptomas de plaquetas entre os 

diferentes indivíduos eram correlacionados, no entanto o transcriptoma e o proteoma no 

memso indivíduo não (LONDIN et al., 2014). De forma análoga, a comparação da 

abundância de proteínas ortólogas de Caenorhabditis elegans e Drosophila 

melanogaster apresentou uma melhor correlação do que a correlação do nível de 

transcritos e proteínas de C. elegans ou D. melanogaster (SCHRIMPF et al., 2009).  

Diante da variedade de resultados, uma conclusão geral não pode ser obtida 

para a correlação existente entre nível de transcrito e de proteína, além disso, muitas 

vezes a expressão do gene ou da proteína é inferida isoladamente, porém sem a 

verificação da relação existente entre os dois. Dessa forma, na primeira parte desse 

capítulo foram selecionados sete genes que codificam para proteínas identificadas na 

análise proteômica, e que foram passíveis de quantificação, para avaliação quantitativa 

por qPCR e comparação da relação existente entre os níveis de transcrito e abundância 

de proteínas. Os genes selecionados incluíram hidrolases e inibidores de peptidases 

possivelmente envolvidos no evento fisiológico de PCD, na tentativa de verificar se a 



115 

 

abundância das proteínas relacionadas à PCD no integumento interno de sementes de J. 

curcas são reguladas a nível transcricional ou traducional.  

A segunda parte desse capítulo refere-se ao estudo do gene que codifica 

para a proteína comprometida no primeiro passo para a formação dos ésteres de forbol, 

a sintase do casbeno. Esse estudo foi realizado porque embora proteínas do 

metabolismo secundário tenham sido identificadas na análise proteômica, nenhuma 

sintase do casbeno, , foi identificada. Esse resultado corrobora com os achados de 

Nakano et al., (2012) que mostraram que em J. curcas o gene da sintase do casbeno não 

é expresso em sementes em desenvolvimento. Em uma análise proteômica recente de 

plastídeos do endosperma de sementes em desenvolvimento de J. curcas os autores 

identificaram mais de 1100 proteínas, mas também não houve evidências da presença 

dessa enzima (PINHEIRO et al., 2013). Esses resultados indicam que os ésteres de 

forbol encontrados na semente são provavelmente transportados de outros órgãos, 

porém ainda não há suporte experimental para esta hipótese. Um passo inicial para 

elucidar essa questão seria a identificação do local de expressão dos genes envolvidos 

na síntese dos ésteres de forbol, como a sintase do casbeno que é uma enzima chave na 

síntese desses compostos tóxicos.  

Dado a disponibilidade do genoma de J. curcas (SATO et al., 2011; 

HIRAKAWA et al., 2012), este foi analisado para estimar o número de genes que 

codificam para a sintase do casbeno, o que resultou na identificação de 14 genes 

candidatos,  entre esses, três cujos produtos gênicos foram comprovados terem atividade 

de sintase do casbeno (KING et al., 2014). A expressão desses genes foi avaliada, por 

qPCR, em diferentes partes da planta – raiz, folha, embrião, integumento interno e 

endosperma, na tentativa de identificar em qual órgão os ésteres de forbol seriam 

sintetizados e a partir do qual seriam transportados para os tecidos alvo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Material vegetal 

O material vegetal utilizado na avaliação da expressão gênica para validação 

dos dados de proteômica foi obtido conforme descrito no item 2.1 do capítulo 2 para as 

regiões proximal e distal. Para o estudo de expressão gênica com a sintase do casbeno 

foram coletadas raízes e folhas primárias de plântulas 10 dias após a emergência; 

embrião de sementes maduras; integumento interno e endosperma de sementes 25 DAP.  

2.2 Desenho dos iniciadores 

Primers específicos foram desenhados para cinco hidrolases – 

arabinofuranosidase (Jcr4S00428.20); peptidase cisteínica com cauda KDEL 

(Jcr4S01104.40); peptidase serínica (Jcr4S01605.60); subtilisinas (Jcr4S01651.50 e 

Jcr4S01323.10); um inibidor de peptidase cisteínica (Jcr4S00024.130); um inibidor de 

peptidase serínica tipo serpina (Jcr4S00079.140) e catorze possíveis genes da sintase do 

casbeno (CS) (Jcr4S00143.10; Jcr4S01081.20; Jcr4S01081.10; Jcr4S01081.30; 

Jcr4S07766.10; Jcr4S00946.40; Jcr4S04129.10; Jcr4S13838.10; Jcr4S03300.10; 

Jcr4S04482.10; Jcr4S20454.10; Jcr4S06058.10; Jcr4S03853.10; Jcr4S03333.20) 

(Tabela 3.1). Com o objetivo de evitar amplificação de DNA genômico, os iniciadores, 

sempre que possível, foram desenhados na junção éxon-éxon com o auxílio do software 

PerlPrimer v1.1.19 (MARSHALL, 2004). Os parâmetros utilizados para escolha dos 

iniciadores foram: ΔG > -4; diferença entre temperatura de melting dos iniciadores < 4 

°C e comprimento dos iniciadores variando de 18-24 pb. Os iniciadores foram testados 

por PCR semi quantitativa e a amplificação foi visualizada através de eletroforese em 

gel de agarose 2% em tampão TBE (Tris 44,5 mM; ácido bórico 44,5 mM; EDTA 

1mM, pH 8,0) corado com brometo de etídio 0,05 μg/mL. Além disso, a especificidade 

do iniciador foi avaliada através da curva de fusão obtida na PCR quantitativa (qPCR). 
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Tabela 3.1. Sequências de iniciadores dos genes alvo usados na análise de expressão de genes. 

Gene ID Sequência (5'-3') 
Amplicon 

(pb) 
Arabinofuranosidase Jcr4S00428.20 F CTACTGCCAATATTATAGCCTCTG 141 

 R ACTTGGTCAAACCATATCACAC 
Peptidase cisteínica KDEL  Jcr4S01104.40  F TCCAGTTCTACTCAGAGGGC 265 

 R GGAGAAGATTTGGTTCCTGTAGG 
Inibidor de peptidase cisteínica Jcr4S00024.130 F ACGGCTAATTTGAAGCTGGA 155 

R GTCAGATTCTTGAAATTCTCCCAC 
Peptidase serínica Jcr4S01605.60  F GCGGAATAGCAAGAATGATG 175 

R CTGGTCAACAAATATGAGGTTC 
Subtilisina Jcr4S01651.50  F AAAGCAGTCAACAACGCCTC 115 

R CGCTTTGACAACCAACATCTG 
Subtilisina Jcr4S01323.10 F TTTAGACATGGGAGCTGGAG 186 

R GGGTAGTTGAGGTCCAAAGAC 
Serpina Jcr4S00079.140 F GAGATTTGACAGAGATGGTA 168 

R CAAAGTCAATCTTATGAGGAATAT 
Sintase do casbeno Jcr4S00143.10 F CAACAGTTCGTCCATTAGCCA 164 

 R TACTGAATCACTTGTTGACGCC 
Sintase do casbeno Jcr4S01081.20 F TCTTGTTGCCACTGTATCTTTC 161 

 R CATGTCCTCTATCTTGCTCAC 
Sintase do casbeno Jcr4S01081.10 F GTTGTGCCAGTGAATCTTT 120 

 R CAATCCTTTCACATATTCTTTCAG 
Sintase do casbeno Jcr4S01081.30 F GAGCAAGATAGAGGACACGTTT 234 

http://www.kazusa.or.jp/jatropha/cgi-bin/blast.cgi#Jcr4S00428.20
http://www.kazusa.or.jp/jatropha/cgi-bin/blast.cgi#Jcr4S01104.40
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 R GGTGTATCCATCTCCGTACTTA 
Sintase do casbeno Jcr4S07766.10 F TGTGCCTAATTTCCCTCCTG 237 

R GCATGACTTAACTGCTCTTG 
Sintase do casbeno Jcr4S00946.40 F TTCCTCATCATCTTGCACAAT 132 

R CAAGTAGGGTTTCATTTCGAGAG 
Sintase do casbeno Jcr4S04129.10 F GAGATGGAGATTGAAGAGCAG 209 

R AGAATGCCCTTCACATCATTAC 
Sintase do casbeno Jcr4S13838.10 F CATGTTTCGTTGGGATGGG 165 

R ACTCTACACTTGAAGCACGG 
Sintase do casbeno Jcr4S03300.10 F GCAAACCCATTTACAACCAAAAC 89 

R CAAAGCTATCATATCCCCACAAA 
Sintase do casbeno Jcr4S04482.10 F AGCCTCATTTTGCTCTCTC 238 

R GACCTTCCTTCTTTGCACAC 
Sintase do casbeno Jcr4S20454.10 F  CCATGAGGATGAGCAAAAGAA 77 

R CTTCTGTAACACCATATTCCTTC 
Sintase do casbeno Jcr4S06058.10 F AGATTGTCCTTCAGTCGTAGAG 115 

R TTCCTCGTTTATGTCCTTCCAT 
Sintase do casbeno Jcr4S03853.10 F GCATGAAGCCAACTGAGGTA 112 

R AGAATTGTTGAGTAGGTGTAGGA 
Sintase do casbeno Jcr4S03333.20 F GCTGAGATTGAAGAGCAACTAAG 100 
    R CTTGAAATAGAAGTGCCGAAGTA   
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2.3 Extração de RNA total 

O RNA total foi extraído por ruptura mecânica através da maceração do tecido em 

N2 líquido e utilização do Plant RNA Reagent (INVITROGEN) de acordo com instruções do 

fabricante (https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/plantrna_man.pdf). Uma 

quantidade de aproximadamente 300 mg de cada amostra foi colocada em microtubos tipo 

Eppendorf de 1,5 mL e adicionou-se um volume de 800 μL do Plant RNA Reagent, o material 

foi incubado por 10 minutos a temperatura ambiente e os microtubos mantidos na horizontal 

para aumentar a superfície de contato.  Procedeu-se a centrifugação à 12000 g por 5 minutos, 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi transferido para outro microtubo e acrescentou-se 

um volume de 200 μL de NaCl 5M e 600 μL de clorofórmio, os quais foram misturados por 

leve inversão. Procedeu-se a centrifugação a 12000 g por 10 minutos, 4° C. O sobrenadante 

foi transferido para um novo microtubo autoclavado e a ele acrescentou-se igual volume de 

isopropanol para precipitação do RNA. O material foi incubado por 10 minutos a temperatura 

ambiente quando então foi centrifugado a 12000 g por 10 minutos, 4° C. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado lavado uma vez com 1 mL de etanol 70%. As amostras foram 

novamente centrifugadas a 12000 g por 2 minutos e 4° C. O excesso de etanol foi retirado 

com uma pipeta e o precipitado colocado para secar em capela de fluxo laminar vertical. 

Posteriormente, o precipitado foi ressuspenso em 50 μL de água tratada com dietil 

pirocarbonato (DEPC, SIGMA) 0,1% e quantificado por espectrofotometria utilizando-se 

Nanodrop (Thermo Scientific). 

Após extraído, 1 μg do RNA total de cada amostra foi avaliado quanto à 

integridade em gel de agarose 1,2% em tampão 3-(N-morpholino) propanesulfonic acid 

(MOPS) (MOPS 20 mM; Acetato de sódio 5 mM e EDTA 1mM, pH 7,0) contendo 0,05 

μg/mL de brometo de etídio. A corrida eletroforética procedeu-se a 90 V.  

 

2.4 Digestão do RNA com DNase e verificação da integridade em gel de agarose 

A remoção de DNA genômico do RNA total extraído foi realizada através da 

digestão com DNase (Invitrogen) conforme recomendações do fabricante 

(https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/18068015.pdf). Em cada digestão, 

utilizaram-se 1 μg de RNA total, 1 μg de tampão de reação, 1 μL da DNase I (1 U/μL) e água 

tratada com DEPC q.s.p. 10 μL. As amostras foram incubadas por 15 minutos a temperatura 
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ambiente e em seguida a DNase foi inativada com a adição de 1 μL de EDTA 25 mM e 

aquecimento a 65 °C por 10 minutos.   

A verificação da pureza e integridade do RNA digerido foi verificada por 

eletroforese em gel de agarose 1,2% em tampão MOPS, corado com brometo de etídio 0,05 

μg/mL aplicando-se 0,5 μg do produto da digestão.  

 

2.5 Transcrição reversa (RT) 

A transcrição reversa para preparação do cDNA foi realizada com 0,5 μg do RNA 

digerido com DNase (5,5 μL) . Inicialmente o RNA foi combinado com 0,5 μg de oligo (dT)15 

(PROMEGA), incubado a 70 °C por 5 minutos e imediatamente colocado para resfriar em 

banho de gelo por pelo menos 5 minutos. Em seguida, adicionou-se o mix da reação de 

transcrição reversa contendo dNTPs 0,5 mM (PROMEGA); MgCl2 2,5 mM; tampão de 

reação 1 X; 1 μL da transcriptase reversa ImProm-II (PROMEGA) e água livre de RNases 

(q.s.p. 13,5 μL). As condições da reação foram: anelamento a 25 ºC por 5 minutos; extensão a 

42 ºC por 1 hora e inativação da transcriptase reversa a 70 ºC por 15 minutos. 

O cDNA foi quantificado por espectrofotometria utilizando Nanodrop (Thermo 

Scientific) e armazenado a -20 ºC até posterior utilização.  

 

2.6 RT-PCR Quantitativa em tempo real (RT- qPCR) 

A RT-qPCR foi realizada usando o Mastercycler® eprealplex (Eppendorf AG, 

Hamburg) em placas de 96 poços (Eppendorf) e as reações foram conduzidas conforme 

recomendações do kit Sybr Green Rox Plus (Applied Biosystems) 

(https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/cms_042179.pdf). Para cada reação 

utilizaram-se 10 µL do Master mix-Sybr Green Rox Plus 2x; 20 ng de cDNA; 400 nM dos 

iniciadores forward e reverse e água ultrapura autoclavada q.s.p.  20 µL. Para cada 

combinação de tecido e iniciador foram realizados como controle negativo reações sem 

cDNA. As placas foram seladas com película adesiva (Eppendorf). As condições utilizadas 

para amplificação foram: 10 minutos a 95 ºC para ativação da enzima; desnaturação a 95 °C 

por 15 segundos; anelamento variando ente 50-60 °C, dependendo da Tm do iniciador, por 15 

segundos; e extensão a 60 °C por 25 segundos, com um total de 40 ciclos. Após os ciclos para 

amplificação das sequências, um passo adicional para realização das curvas de fusão foi 

acrescentado com os seguintes parâmetros: 95 ºC por 15 segundos; 60 ºC por 15 segundos; 
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aquecimento de 60 ºC para 95 ºC por 20 minutos e 95 ºC por 15 segundos. O desenho 

experimental foi realizado com três replicatas biológicas e duas técnicas em quadruplicata 

(n=24). 

Os dados gerados pelo programa RealPlex 1.5 foram exportados para o programa 

Excel e analisados pelo método ΔΔCT conforme Livak e Schmittgen (2001). Três genes de 

referência foram utilizados para normalização (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase-

GAPDH, poliubiquitina-3 PUB3 e enzima conjugadora de ubiquitina-UCP) (ROCHA et al., 

2013).  
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3 RESULTADOS 
 

3.1 Análise de expressão gênica para verificação da relação entre os níveis de transcritos 

e de proteínas 

A análise de expressão gênica de sete genes alvo incluindo hidrolases e inibidores 

foi realizada com três genes normalizadores – GAPDH, PUB3 e UCP. A especificidade de 

cada iniciador foi constatada pela presença de apenas um pico na curva de fusão (Fig. 3.1). 

Para o cálculo da expressão relativa utilizou-se como calibrador a região distal, dessa forma 

valores negativos indicam que o gene foi mais expresso na região proximal e valores positivos 

indicam que o gene foi mais expresso na região distal. Observou-se que todas as hidrolases 

analisadas e o inibidor de peptidase cisteínica foram mais expressos na região proximal e 

somente a serpina, um inibidor de peptidase serínica, apresentou um maior valor de expressão 

na região distal (Tabela 3.2). 

Para verificar se o nível de expressão dos transcritos na região distal em relação à 

proximal correspondia à abundância das proteínas realizou-se uma comparação pelo teste t-

Student (α = 0,05). A análise revelou que o nível de proteína foi relacionado ao nível de 

transcritos para todos os genes analisados, exceto para a subtilisina (Jcr4S01651.50) onde se 

observou que o nível de transcritos foi maior que o nível de proteína. 

3.2 Análise de expressão de genes candidatos à sintase do casbeno em diferentes tecidos 

Catorze genes candidatos à sintase do casbeno foram avaliados em diferentes 

tecidos de J. curcas. Entre esses genes, o peptídeo trânsito foi encontrado somente em três 

(Jcr4S01081.10, Jcr4S01081.20 e Jcr4S01081.30) e o motivo DDTID, o qual foi encontrado 

na sintase do casbeno de J. curcas (NAKANO et al., 2012) e de R. communis (MAU; WEST, 

1994) foi observado em quatro genes candidatos (Jcr4S01081.10, Jcr4S01081.20, 

Jcr4S01081.30 e Jcr4S00143.10). A especificidade de cada iniciador foi constatada pela 

presença de apenas um pico na curva de fusão (Fig. 3.2), porém o gene Jcr4S20454.10 

apresentou a formação de dímeros. Entre os genes avaliados, cinco não foram expressos em 

nenhum tecido (Jcr4S00143.10, Jcr4S07766.10, Jcr4S00946.40, Jcr4S13838.10, 

Jcr4S03300.10)     nove     foram     expressos     na    raiz    (Jcr4S01081.10,    Jcr4S06058.10,  
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Figura 3.1. Curva de fusão dos genes alvo utilizados na análise da expressão de genes nas 
regiões proximal e distal do integumento interno de sementes de J. curcas. 
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Tabela 3.2. Expressão relativa dos genes alvo utilizados na análise da expressão de 
genes nas regiões proximal e distal do integumento interno de sementes de J. curcas. 
Para o cálculo utilizou-se como calibrador a região distal.  

Protein ID Description 

Transcript relative expression Proteômica 

Mean Fold 
Change 
qPCR 

SD CV (%) 
Mean Fold 
Change 
Proteômica 

t-
Student 
0,05 

Jcr4S00428.20 Arabinofuranosidase - 4.14 1.67 40.46 - 5,56 

Jcr4S01104.40  Cysteine peptidase 
(KDEL) 

- 16.64 4.61 27.69 
- 7,80 

Jcr4S00024.130 Cysteine peptidase 
inhibitor 

- 3.51 1.21 34.36 
- 6,26 

Jcr4S01605.60  Serine peptidase -6,55 3.86 58.96 - 3,34 

Jcr4S01651.50  Subtilisin  - 48.56 15.78 32.49 - 12,39 * 

Jcr4S01323.10 Subtilisin  - 20.05 4.44 22.16 - 15,60 

Jcr4S00079.140 Serpin 1.23 0.18 14.91  3,39   

 

  

http://www.kazusa.or.jp/jatropha/cgi-bin/blast.cgi
http://www.kazusa.or.jp/jatropha/cgi-bin/blast.cgi
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Figura 3.2. Curva de fusão dos genes candidatos a sintases do casbeno utilizados na 
análise de expressão em diferentes tecidos de Jatropha curcas. 

  



126 

 

Jcr4S01081.30, Jcr4S01081.20, Jcr4S04129.10, Jcr4S03333.20, Jcr4S03853.10, 

Jcr4S20454.10, Jcr4S04482.10)   e entre esses um foi expresso na folha 

(Jcr4S01081.10) e um no embrião (Jcr4S01081.10) (Tabela 3.3). A expressão relativa 

dos seis genes mais expressos na raiz foi realizada utilizando-se como calibrador o gene 

com menor valor de CT (Jcr4S03853.10 ) (Fig. 3.3). Os genes Jcr4S01081.10 e 

Jcr4S06058.10 foram os mais expressos apresentando, respectivamente, uma expressão 

relativa aproximadamente  1500 e 1200 vezes maior que a do gene utilizado como 

calibrador. Em seguida, o gene Jcr4S01081.30 apresentou  uma  expressão  relativa  260  

vezes maior  que o calibrador. Os demais genes (Jcr4S01081.20  e Jcr4S03333.20) 

apresentaram uma expressão relativa de aproximadamente 84 e 10, respectivamente.  
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Tabela 3.3. Expressão dos genes candidatos a sintases do casbeno em diferentes tecidos 
de Jatropha curcas. Sinal positivo representa expressão em escala crescente com o 
aumento do número de sinais; e sinal negativo representa ausência de expressão.  

ID/tecido Raiz Folha Embrião Integumento Endosperma 

Jcr4S01081.10  +++++ +++ ++ - - 

Jcr4S06058.10 +++++ - - - - 

Jcr4S01081.30  ++++ - - - - 

Jcr4S01081.20  +++ - - - - 

Jcr4S04129.10 +++ - - - - 

Jcr4S03333.20 ++ - - - - 

Jcr4S03853.10  + - - - - 

Jcr4S20454.10 + - - - - 

Jcr4S04482.10 + - - - - 

Jcr4S00143.10 - - - - - 

Jcr4S07766.10 - - - - - 

Jcr4S00946.40 - - - - - 

Jcr4S13838.10 - - - - - 

Jcr4S03300.10 - - - - - 
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Figura 3.3. Expressão relativa dos genes candidatos à sintase do casbeno expressos em 
raízes de plântulas de Jatropha curcas. 
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4 DISCUSSÃO 
 

4.1 Análise de expressão gênica para verificação da relação entre os níveis de 

transcritos e de proteínas 

Para verificar a correspondência entre os níveis de transcritos e os níveis de 

proteínas, a expressão relativa de sete genes alvo identificados na análise proteômica foi 

realizada por qPCR e comparada pelo teste t-Student com a expressão relativa das 

proteínas. Observou-se que entre os genes avaliados, todos, exceto a subtilisina 

Jcr4S01651.50, apresentaram o nível de transcrito igual ao de proteína, conforme o teste 

t-Student. Em geral, a literatura tem mostrado haver uma correlação entre os níveis de 

transcritos e proteínas em aproximadamente 50% dos genes, tanto em condições 

normais do desenvolvimento quanto em condições de estresse. Em Medicago 

truncatula, por exemplo, 50% das proteínas identificadas na semente apresentaram um 

perfil de expressão similar a do transcrito correspondente (GALLARDO et al., 2007). 

Interessantemente, entre as proteínas que apresentaram correspondência com os 

transcritos estavam proteínas de degradação como subtilisina e proteínas de modificação 

de parede celular, conforme evidenciado neste trabalho de tese. Isso indica que 

determinados tipos de proteína relacionados à PCD são reguladas a nível trasncricional. 

O fato de uma subtilisina ter apresentado correspondência entre os níveis de expressão 

de transcrito x proteína e a outra não, indica que elas desempenham papéis diferentes no 

desenvolvimento da casca da semente. Sob condições de estresse observou-se em 

Arabidopsis que metade dos RNAm induzidos pelo frio foram transcritos, traduzidos e 

funcionais; e a outra metade foi degradada ou armazenada como uma forma de preparo 

antecipado para oscilações ambientais subsequentes (NAKAMINAMI et al., 2014). 

Conforme sugerido pelos autores, esse mecanismo facilita o rápido retorno das funções 

celulares normais e do metabolismo. Em animais, também se observou o mesmo 

padrão. Em um estudo com ratos os níveis de transcritos e proteínas foram 

significativamente correlacionados em apenas metade dos genes testados, resultado esse 

que não foi afetado pelo splicing diferencial (GHAZALPOUR et al., 2011). 

 

 



130 

 

4.2 Análise da expressão de genes candidatos à sintase do casbeno em diferentes 

tecidos 

A toxicidade de sementes de J. curcas deve-se principalmente a presença 

dos ésteres de forbol que são originados de esqueletos tigliano (EVANS, 1986 apud 

GOEL et al., 2007). A biossíntese de terpenoides com esse tipo de esqueleto requer a 

ciclização do geranil-geranil-difosfato resultando na formação do casbeno, em apenas 

um passo, através da enzima sintase do casbeno, a primeira enzima comprometida na 

síntese dos ésteres de forbol. A sintase do casbeno de R. communis foi a primeira sintase 

de diterpenos da família Euphorbiaceae a ser clonada (MAU; WEST, 1994) e 

caracterizada. Essa enzima já foi caracterizada em outras espécies da mesma família 

incluindo J. curcas  (KIRBY et al., 2010; NAKANO et al., 2012). O estudo da sintase 

do casbeno representa um passo inicial para o entendimento da via metabólica que leva 

a biossíntese dos ésteres de forbol, a qual ainda é pouco compreendida. Nesse estudo, 

14 genes candidatos à sintase do casbeno foram avaliados e entre esses genes três 

apresentaram o peptídeo trânsito e quatro genes apresentaram o motivo DDTID, os 

quais são característicos das sintases do casbeno. Contudo, o fato dos demais genes 

candidatos não terem apresentado essas características não exclui a possibilidade de 

serem sintases do casbeno, uma vez que o genoma de J. curcas  não está anotado com o 

rigor e precisão necessários.  

A análise de expressão gênica revelou que os possíveis genes da sintase do 

casbeno estudados foram expressos principalmente nas raízes, onde se observou a 

expressão de nove genes. A expressão em folha e embrião foi observada somente para 

um dos genes. Os maiores índices de ésteres de forbol em sementes de J. curcas foram 

observados, em ordem decrescente, na tégma, endosperma e embrião (HE et al., 2011). 

Contudo, a expressão do gene da sintase do casbeno não foi observada em sementes em 

desenvolvimento (NAKANO et al., 2012) corroborando com os resultados encontrados 

neste trabalho. Os autores sugeriram duas hipóteses: 1) os precursores dos ésteres de 

forbol e/ou os ésteres de forbol poderiam ser sintetizados em outras partes da planta 

(folhas/frutos) e então transportados para as sementes; 2) outro possível gene da sintase 

do casbeno deveria estar envolvido na síntese desses compostos. De acordo com os 

resultados observados nessa tese, a segunda hipótese está descartada, uma vez que 

foram avaliados todos os possíveis genes da sintase do casbeno e nenhum foi observado 

nos tecidos da semente onde foram encontrados os ésteres de forbol – tégma 

(integumento interno) e endosperma. Em conjunto, os resultados indicam que os 
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precursores dos ésteres de forbol e/ou os ésteres de forbol devem ser sintetizados na 

raiz, transportados e acumulados na semente. O fato de um composto ser sintetizado em 

um órgão e se acumular em outro não é surpresa na família Euphorbiaceae. Em 

mandioca, por exemplo, altos níveis de glicosídeos cianogênicos são acumulados nas 

raízes, contudo apenas uma pequena quantidade dos precursores que levam à síntese 

desses compostos é convertida em glicosídeos cianogênicos nesse órgão (revisado por 

SELMAR, 1994). Nesse caso, os metabólitos são sintetizados nas folhas e então 

transportados e acumulados na raiz justificando os altos níveis encontrados. Em outras 

famílias esse processo também foi observado. Na família Solanaceae, por exemplo, o 

gênero Nicotiana apresenta o alcaloide nicotina que é sintetizado nas raízes, porém 

observou-se que altos níveis desse composto são encontrados na folha, órgão para onde 

é transportado e acumulado (DAWSON, 1942). Nesse caso, observou-se que o gene 

comprometido no primeiro passo da biossíntese desse alcaloide foi expresso somente na 

raiz (SHOJI et al., 2000) diferentemente do que ocorre em J. curcas, onde se observou a 

expressão de uma sintase do casbeno em raiz, folha e embrião. A presença desse gene 

no embrião de J. curcas pode ser explicada por uma possível expressão no meristema 

radicular. A expressão da sintase do casbeno na folha indica que a mesma pode ser 

outro órgão de síntese dos ésteres de forbol e deve contribuir com o acúmulo desses 

compostos na semente.  

A presença de transportadores de terpenoides (Tabela Suplementar V) no 

integumento interno, conforme constatado pela análise proteômica descrita no Capítulo 

II, reforça a ideia que o local de síntese dos precursores dos ésteres de forbol e/ou os 

ésteres de forbol pode ser outro que não a semente. Pouco se sabe sobre os 

transportadores de terpenoides, no entanto um da família ABC tipo pleitropic drug 

resistance, responsável pelo transporte do diterpeno esclareol, foi identificado 

(JASINSKI et al., 2001). Doze transportadores desse tipo foram encontrados no 

integumento interno (Tabela Suplementar V), dos quais seis foram expressos somente 

na região distal e os demais nas regiões proximal e distal, porém com um número de 

espectros maior na região distal. Intrigante é o fato de que a região distal corresponde às 

camadas de células do mesófilo do integumento interno que é comprimida e perdura na 

semente madura. Assim, essa região deve ser a principal responsável pelo transporte de 

ésteres de forbol para o endosperma, uma vez que permanece metabolicamente ativa por 

mais tempo.  
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5 CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos indicaram que as proteínas relacionadas à PCD no 

integumento interno de sementes de J. curcas são reguladas a nível transcricional e, 

assim, inferências da abundância de proteínas envolvidas nesse processo fisiológico 

podem ser feitas a partir de estudos de transcriptômica. Os dados ressaltam ainda a 

complexidade existente entre os eventos biológicos responsáveis pelas características 

genéticas. A análise de expressão dos genes da sintase do casbeno em conjunto com os 

resultados obtidos na análise proteômica e os dados da literatura indicam que os ésteres 

de forbol e/ou seus precursores não são sintetizados na semente, mas possivelmente na 

raiz de onde são então transportados. Além disso, as diferenças na expressão relativa 

entre os genes candidatos à sintase do casbeno ressaltam o papel diferencial que estes 

devem exercer durante o desenvolvimento.  
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6 CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Neste trabalho, a anatomia das sementes de J. curcas foi elucidada desde a 

formação do saco embrionário até a formação da semente madura, com ênfase nas 

mudanças ocorridas durante o desenvolvimento, as quais evidenciaram que o 

integumento interno deve ser degenerado pelo processo de PCD. Uma análise 

ultraestrutural do integumento interno com as regiões proximal e distal por microscopia 

eletrônica de transmissão, com a finalidade de se observar características celulares 

ultraestruturais condizentes com a PCD, daria suporte a essa hipótese.  

A partir das observações sobre as mudanças ocorridas no integumento 

interno delinearam-se as análises subsequentes, as quais consistiram na análise 

proteômica desse tecido e na análise de expressão de genes. Os resultados da análise 

proteômica deram suporte aos resultados observados na análise anatômica de que a 

redução ocorrida no integumento interno deve ocorrer pela PCD associada ao 

desenvolvimento. Esse suporte foi dado especialmente pela abundância de hidrolases, 

em especial peptidases, encontradas preferencialmente na região onde se observou 

colapso celular. Algumas dessas peptidases poderiam ser estudadas quanto ao seu papel 

no integumento interno, por exemplo, pela produção de mutantes com perda de função 

e, assim, identificar reguladores da PCD nesse tecido. 

 Um dos focos da análise de expressão de genes foi investigar os tecidos de 

expressão da enzima comprometida na síntese dos ésteres de forbol, a sintase do 

casbeno. Genes que codificam para essa enzima foram encontrados especialmente na 

raiz, mas também na folha e no embrião indicando que estes órgãos podem ser os 

possíveis locais de síntese dos ésteres de forbol. Para confirmar essa hipótese, uma 

análise proteômica desses tecidos, especialmente dos plastídeos que são os locais de 

síntese de diterpenos, poderia ser realizada para a identificação das proteínas envolvidas 

nas vias biossintéticas dos ésteres de1’ forbol. Restaria ainda saber onde se encontra 

especificamente a sintase do casbeno no órgão de síntese através, por exemplo, de 

experimentos de hibridização in situ ou PCR in situ. Após essa identificação, a região 

específica onde foi encontrada a sintase do casbeno poderia ser isolada com a finalidade 

de identificar possíveis transportadores responsáveis pelo transporte dos ésteres de 

forbol e/ou de seus intermediários para, então, utilizar a abordagem da engenharia de 

transporte visando à eliminação dos ésteres de forbol das sementes pela remoção de 

seus transportadores. Um passo inicial para isso poderia ser a análise proteômica das 
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membranas plasmática e vacuolar isoladas das células da região onde se detectou a 

sintase do casbeno. A vantagem da abordagem da engenharia de transporte em relação 

ao silenciamento gênico seria eliminar os metabólitos tóxicos especificamente de órgãos 

de interesse econômico e ao mesmo tempo retê-los no tecido fonte onde continuariam a 

desempenhar sua função no restante da planta. Um ponto importante a se considerar 

para a identificação dos transportadores seria a forma como os ésteres de forbol e/ou 

seus intermediários são transportados, se via floema ou xilema. Para isso, poderia ser 

feita uma análise por HPLC da seiva do floema, coletada com o uso de afídeos, na busca 

pelos ésteres de forbol. Enfim, seria importante saber de qual órgão as sementes devem 

importar os ésteres de forbol. Nesse caso, a comparação do metaboloma dos possíveis 

órgãos fontes com o metaboloma das sementes ajudaria a solucionar essa questão.  
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